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1.

lntrodu~ao

O presente documento descreve o processo de Participagao Publica realizado nas
Cidades de Maputo e Tete, bem como nas aldeias de Benga-Sede, Nhambalualu,
Capanga e Chingodzi (Provfncia de Tete), como parte do processo de Avaliagao de
lmpacto Ambiental do Projecto de Mineragao e Fornecimento de Energia de Benga. 0
Projecto envolve duas componentes, nomeadamente a Minera~ao (proposta pela
Riversdale Mogambique Limitada, em parceria com a Tata Steel) e o estabelecimento de
uma Central Termoelectrica na Area do Tftulo Mineiro de Benga (proposto pela
Riversdale Mogambique Limitada, em parceria com a Elgas SARL).
O Projecto de Mineragao consiste na construgao e operagao de uma mina de carvao a
ceu aberto ate a profundidade de 400 m, a ser realizada ao longo de um perfodo de 25
anos na Area do Tftulo Mineiro de Benga, no Distrito de Moatize, Provfncia de Tete, em
Mogambique. A Central Termoelectrica ira operar fazendo uso de parte do carvao mineral
produzido na mina, para gerar energia electrica destinada ao consume nacional e a
exportagao para a Africa do Sul.
Embora a Avaliagao de lmpacto Ambiental (AIA) tenha sido conduzida separadamente
para as duas componentes, o processo de Participagao Publica foi realizado em
simultaneo. Reuni6es de Consultas Publicas foram realizadas nas seguintes fases do
processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental (AIA): (i) Fase preliminar (designada Fase
de "Pre-EPDA" neste documento) 1; (ii) Fase de Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e
Definigao de Ambito (EPDA); (iii) Fase de Estudo de lmpacto Ambiental (EIA). Tanto o
Relat6rio do EPDA quanto o Relat6rio de EIA foram actualizados com base nos
comentarios recebidos das Partes lnteressadas e Afectadas (PIAs), para submissao a
autoridade ambiental competente, nomeadamente o Ministerio para a Coordenagao da
Acgao Ambiental (MICOA), para efeitos de aprovagao e determinagao das condig6es de
aprovagao.
A Consulta Publica constitui um requisite legal ao abrigo do Regulamento sobre o processo
de Avaliagao de lmpacto Ambiental, de Mogambique (Decreto 45/2004). 0 processo foi
realizado em conformidade com o Decreto 45/2004 e ainda com a Directiva Geral para a
Elaboragao de Estudos de lmpacto Ambiental (Diploma Ministerial 130/2006).
0 processo de Participagao Publica foi facilitado pela lmpacto, Lda, mediante um
subcontrato com a empresa sul africana Golder Associates.

2.

Objectives da Consulta Publica

0 objectivo principal da Consulta Publica e assegurar que as preocupag6es das Partes
lnteressadas e Afectadas, organizag6es ou indivfduos sejam registadas, para serem
consideradas pela Equipa Tecnica de Avaliagao de lmpacto Ambiental. A Participagao
Publica permite ainda o estabelecimento de um canal de comunicagao entre o publico e o
Consultor, bem come entre o publico e o Proponente, a ser usado ao longo do processo de
AIA.
Os objectivos especfficos da Consuita Pubiica reaiizada ao iongo do processo de AiA foram
os seguintes:
Fase Preliminar (designada fase de "Pre-EPDA" no presente relat6rio)

•

Fornecimento de informagao geral sabre o projecto;

1

A "Fase de Pre-EPDA" nao consta nas fases estabelecidas para o EIA ao abrigo do Decreto 44/2004. Esta fase foi
considerada apenas para efeitos de Consulta Publica.
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•
•

Familiariza9ao com o ambiente de referencia, coma parte do processo de preparagao
para o infcio do processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental;
Auscultagao inicial das preocupag6es das Partes lnteressadas e Afectadas para
consideragao no EPDA.

Fase de EPDA :

•
•
•
•
•

Fornecer informagao sabre o projecto;
Divulgar o cronograma de actividades da AIA;
Apresentar o conteudo do Relat6rio de EPDA e dos Termos de Referencia do EIA;
Recolher quest6es, comentarios e sugest6es sabre o projecto, para inclusao no
Relat6rio de EPDA e nos Termos de Referencia do EIA;
Divulgar as formas de comunicagao entre o publico e o Consultor, bem coma entre o
publico e o Proponente.

Fase de Estudo de lmpacto Ambiental:

•
•
•

Fornecer informa9ao sabre o Estudo de lmpacto Ambiental;
Apresentar o conteudo do REIA;
Recolher quest6es, comentarios e sugest6es sabre o projecto, para inclusao no relat6rio
final do EIA.

3.

Metodologia de Consulta Publica

A Consulta Publica foi efectuada tendo em conta quatro componentes principais, conforme
sumarizado na tabela abaixo:

•

Fornecimento de informa~ao preliminar sobre o projecto: foram realizadas
reuni6es em Benga-Sede, Nhambalualu, Capanga e Chingodzi ainda antes do infcio
da fase de EPDA. Grande parte dos detalhes a respeito dos projectos de mineragao
e fornecimento de energia nao eram conhecidos, mas as comunidades foram
formalmente informadas que tais projectos estavam sendo propostos para a area,
sendo que as preocupa96es iniciais foram registadas, para serem consideradas no
EPDA, barn coma nos Termos de Referencia do EIA.

•

Apresentar;ao do rascunho do EPDA: foram realizadas reuni6es em Maputo e
Tete, nas quais se fez a apresenta9ao do Relat6rio de EPDA e dos Termos de
Referencia; as quest6es apresentadas foram registadas, para serem consideradas
no EIA.

•

Disseminar;ao de informar;ao relativa a fase de EPDA ao nfvel das
comunidades: realizaram-se reuni6es em Benga-Sede, Nhambalualu, Capanga e
Chingodzi. Foi divulgada informa9ao sabre a fase de EPDA as comunidades destas
aldeias e as quest6es dos intervenientes foram registadas para serem consideradas
no EIA.

•

Apresentar;ao do Rascunho do Estudo de lmpacto Ambiental: a apresenta9ao
foi efectuada aos niveis nacional, provincial, distrital e comunitario. Foram realizadas
reuni6es em Maputo, Tete e Moatize, bem coma nas vilas de Benga-Sede,
Nhambalualu, Capanga e Chingodzi.

As datas e locais onde as reunioes de Consulta Publica foram realizadas estao indicados na
tabela abaixo.
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Tabela 1: Datas e locais onde as reunioes de Consulta Publlca para o Projecto de Minerai;rao e
Fornecimento de Energia de Benga foram realizadas
Fase

Nivel

Data

Local

Es pa~o

Nfvel comunitario

19 de Fevereiro de 2008

Benga - Sede

Benga-Sede pee•

21 de Fevereiro de 2008

Nhambalualu

Nhambalualu pee·

21 e 29 de Fevereiro de
2008

eapanga

eapanga Pee*

22 de Fevereiro de

ehingodzi

ehingodzi Pee*

~
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w

·di

~
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ro
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2008
Nfvel nacional

30 de Julho de 2008

Maputo

Hotel VIP

Nfvel provincial

6 de Aoosto de 2008

Tete

Hotel Zambeze

Nfvel comunitario

13 de Agosto de 2008

Benga-Sede

Benga-Sede Pee*

14 de Aoosto de 2008

Nhambalualu

Nhambalualu Pee*

15 de Agosto de 2008

eapanga

eapanga pee*

16 de Aoosto de 2008

ehinqodzi

ehinqodzi pee·

Nfvel nacional

03 de Junho de 2009

Maputo

Hotel VIP

Nfvel provincial

02 de Junho de 2009

Tete

Hotel Zambeze

Nfvel distrital

01 de Junho de 2009

Moatize

lnstituto de Geologia e Minas de Tete

Nfvel comunitario

09 de Junho de 2008

Benga-Sede

Benga-Sede

1O de Junho de 2009

eapanga

eapanga

11 de Junho de 2009

Nhambalualu

Nhambalualu Pee·

ehingodzi

Escola Industrial de Matundo
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12 de Junho de 2009

- da Comumdade (re/era se ao espar;o a sombra de uma grande arvore, onde habilua/menle
Ponto de Concenlrai;ao
"siioPCC.
rea/izadas as reunioes das comunidades no povoado em quesliio).

ldentificat;ao e envolvimento dos intervenientes

A vasta experiencia do Consultor em projectos envolvendo Participagao Publica serviu de
base para a identificagao dos intervenientes (ver lista base de Partes lnteressadas e
Af ectadas no Anexo 1).
As oportunidades de envolvimento no projecto como Partes lnteressadas e Afectadas
(PIAs) foiam divulgadas atraves dos seguintes meios:
•
•

•

Cartas-convite (ver modelo no Anexo 2) enderegadas a intervenientes
seleccionados (Maputo e Tete);
Distribuigao de Documento lnformativo (Documento de Discussao), contendo
informagao sumarizada sabre o projecto, o Consultor, o processo de Avaliagao de
lmpacto Ambiental e o processo de Participagao Publica;
Anuncios de jornal (Maputo e Tete); (ver Anexo 3);
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•
•
•

Anuncios de Radio (Tete)
Reuni6es de Consulta Publica realizadas aos nfveis Nacional, Provincial e Distrital
(Maputo, Tete e Moatize, respectivamente)
Reuni6es de Consulta Publica ao nivel Comunitario (Benga-Sede, Capanga,
Nhambalualu e Chingodzi)

Consulta do Relat6rlo de EPDA

0 rascunho do Relat6rio de EPDA foi disponibilizado para consulta pelos interessados nos
seguintes locais:
•

Maputo: lmpacto

•

Tete: Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais, Direcgao Provincial para a
Coordena9ao da Acgao Ambiental, Administra9ao do Distrito de Moatize,
Universidade Cat61ica de Mogambique e Riversdale Mogambique Limitada

Consulta do Relat6rio de EIA

O rascunho do Relat6rio de EIA foi disponibilizado para consulta pelos interessados nos
seguintes locais:
•

Cidade de Maputo: lmpacto, Riversdale Mo9ambique Limitada

•

Cidade de Tete: Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais, Direc9ao Provincial
para a Coordenagao da Acgao Ambiental , Administra9ao do Distrito de Moatize,
Universidade Cat61ica de Mogambique e Riversdale Mozambique Limitada

•

Distrito de Moatize: Administragao do Distrito de Moatize.

lntegragiio das questoes, comentarios e sugestoes dos lntervenientes

As oportunidades de integra9ao de quest6es, comentarios e sugest6es dos intervenientes
foram providenciadas atraves dos seguintes meios:
•
•
•
•

Reuni6es de Consulta Publica realizadas aos nfveis Nacional, Provincial e Distrital
(Maputo, Tete e Moatize, respectivamente);
Reuni6es de Consulta Publica ao nfvel Comunitario (Benga-Sede, Capanga,
Nhambalualu e Chingodzi);
Comentarios recebidos por escrito nas reuni6es, na forma de uma Ficha de Registo
de comentarios providenciada pelo Consultor;
Comentarios recebidos por e-mail no Gabinete de Consulta Publica localizado na
lmpacto, em Maputo.

Foram produzidas Actas resumidas dos encontros. As questoes, comentarios e sugestoes
apresentadas pelas Partes interessadas e Afectadas nas reunioes de Consulta Publica
foram integradas na forma de uma Matriz de Perguntas e Respostas. As Actas, a Matriz de
Perguntas e Respostas e ainda os comentarios recebidos por escrito constituem parte do
presente documento.
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4.

Principais questoes discutidas nas reunioes de Consulta Publica

As quest6es discutidas nas reuni6es de Consulta Publica incluem as seguintes :
Fase de EPDA:

•

lnforma9ao geral sobre o Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de
Benga: O intervenientes inquiriram sabre quest6es tais coma a localiza9ao da mina
e da Central T ermoelectrica, formas de transporte do carvao a se produzido na mina,
mercados potenciais para o carvao, possibilidade de uso da agua dos furos de
testagem da Riversdale para fins de consume, capacidade da Central
Termoelectrica e das associadas linhas de transmissao de energia.

•

Beneffcios directos do projecto: As comunidades manifestaram interesse em
saber se teriam beneffcios do projecto de fornecimento de energia. Foi clarificado
que a Riversdale e a Elgas nao tinham competencia para providenciar uma resposta
a esse respeito, vista que o estabelecimento de redes de distribuic;ao de energia
electrica e uma questao que cabe ao governo e a empresa nacional de electricidade
(Electricidade de Moc;ambique), sendo efectuado em conformidade com as pianos
de desenvolvimento do Governo.

•

Potenciais impactos das poeiras a serem produzidas n·a mina: Foram expressas
preocupa96es em rela9ao a possibilidade de as poeiras da mina afectarem a saude
dos residentes e a qualidade dos recurses de agua dos rios Zambeze e Revuboe.
Basicamente, foi manifestado o interesse em saber que medidas estavam previstas
para o controlo de poeiras. Em resposta, foi explicado que seria efectuada a recolha
de dados meteorol6gicos, particularmente sabre a direc9ao e velocidade do vento
coma parte do EIA, e qua seriam recomendadas medidas de controlo de poeiras
coma parte do Plano de Gestao Ambiental. Os intervenientes recomendaram a
realizac;ao de estudos detalhados, coma forma de assegurar que as famflias a serem
reassentadas nao fossem colocadas em areas sujeitas ao impacto de poeiras.

•

Loe ais sagrados: Os intervenientes man if estaram preocupa9ao em rela9ao a este
aspecto, tendo real9ado que as negociac;oes com as comunidades a este respeito
costumam ser, par natureza, complexas, devendo ser conduzidas com precaugao. 0
Consulter clarificou que a interferencia do projecto com locais sagrados seria evitada
tanto quanta posslvel. E que qualquer posslvel interferencia seria previamente
discutida com a comunidade.

•

Emprego: a falta de emprego foi uma questao levantada em todas as aldeias onde
as reunioes foram realizadas. Os intervenientes expressaram igualmente
preocupac;ao em relagao ao facto de grande parte da populac;ao nao falar a Lingua
lnglesa, o que alegadamente iria reduzir as possibilidades de se ser contratado pela
Riversdale/ELGAS. Os representantes da Riversdale explicaram que seriam criadas
oportunidades de emprego para membros das comunidades locais. Estes
explicaram ainda que seria providenciado treino e que o processo de selecc;ao teria
em conta as suas habilidades profissionais e a sua aptidao ffsica para o
desempenho de fun96es em questao. A abordagem do Proponente em relac;ao a
questao do emprego foi sempre precaucionaria, com o objective de se evitar a
cria9ao de expectativas irrealistas no seio das comunidades_

•

Reassentamento: Os intervenientes, principalmente ao nlvel comunitario,
revelaram-se preocupados em relac;ao as condi96es da area de reassentamento
populacional. Estes realc;aram ainda a necessidade a realizac;ao de estudos
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detalhados para assegurar que as pessoas nao sejam reassentadas em areas sob o
impacto de poeiras. Fez-se referencia a rumores Segundo os quais as pessoas
seriam reassentadas em areas de matas, o que levou a que fosse esclarecido que
nao estavam definidas quaisquer areas de reassentamento. 0 Consultor explicou
que um dos princfpios inerentes ao reassentamento, que seria seguido pela
Riversdale/Elgas, consiste em providenciar condic;::oes equiparaveis ou melhores do
que aquelas que existiam antes da implementagao do prajecto.
•

Projectos sociais: em relac;::ao a este aspecto, foram levantadas preocupagoes
tfpicas de areas de Mogambique onde as condigoes de vida sao precarias: os
intervenientes das aldeias de Benga-Sede, Capanga, Nhambalualu e Chingodzi
solicitaram a implementagao de acc;::oes de melhoramento das condigoes nas
escolas, unidades sanitarias, estradas, entre outras infraestruturas, como parte dos
programas sociais do Proponente. O Proponente explicou que a implementagao de
projectos sociais constituf am parte da agenda da Riversdale/ELGAS e que ta is
projectos seriam implementados em coordenagao com o Governo e em
conformidade com as prioridades estabelecidas o nfvel governamental, coma forma
de assegurar a sua conformidade com as necessidades da populagao.

•

Questoes do genero: foi questionado como seria tratada a questao do genera no
respeitante ao emprego, considerando que as operagoes de minerac;::ao
normalmente envolvem mao-de-obra masculina. 0 Praponente explicou que no
ambito do projecto, estao planeadas acc;::oes de formagao de pessoal e que as
oportunidades de emprego nao serao criadas em func;::ao do genera, mas sim das
habilidades profissionais e da aptidao ffsica dos candidatos.

Fase de EIA:

•

Tempo de vida do projecto: Os intervenientes inquiriram sabre o tempo de vida do
projecto e sea Central Termoelectrica continuaria a operar ap6s o encerramento da
mina. O Consultor explicou que o tempo de vida previsto para a mina e de 25 amos
e que se espera que a Central Termoelectrica seja encerrada na mesma altura que a
mina (i.e. em 2035). O Consultor explicou ainda que depois de 2035 poderao,
eventualmente, existir ainda recursos par explorar e, possivelmente, a intengao de
se prasseguir com a sua exploragao - no caso, uma nova Avaliac;::ao de lmpacto
Ambiental teria de ser realizada e isto poderia implicar tambem a continuidade do
projecto da Central Termoelectrica.

•

lmpactos cumulativos do projecto - qualidade do da agua: Foram expressas
preocupagoes com o incremento do consumo de agua que se pode esperar no
futura em resultado da implementagao dos varios projectos mineiras previstos para o
Distrito de Moatize, bem como do consequente crescimento da populagao. O
Consulter explicou que no contexto dos fluxos do Rio Zambeze, mesmo sob as
condigoes de fluxo mais baixo possfvel, a captagao e agua para uso nos projectos
de Mineragao e Construc;::ao da Central Termoelectrica em Benga nao tera
consequencias significativas. Os intervenientes foram informados que as equipas
que realizaram os EIAs para os projectos da mina e da Central Termoelectrica nao
tiveram acesso aos dados relativos ao proposto uso da agua pelos outros projectos
de minerac;::ao prapostos para a area, nao tendo, por isso, avaliado os impactos
cumulativos do USO de agua por tais projectos. Explicou-se ainda que 0 EIA
recomenda, contudo, que seja realizada uma Avaliagao Ambiental Estrategica para a
area como um todo, tendo em conta a existencia de varios prajectos previstos para a
area;
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•

lmpactos cumulatlvos do projecto - qualidade do ar: foram manifestadas
preocupa96es em relagao ao potencial impacto das poeiras que serao geradas pelos
varios projectos de mineragao de carvao na area. O Consultor realgou que o Estudo
da Qualidade do ar realizado como parte do EIA inclui diversas recomenda96es para
a mitiga9ao do impacto de poeiras, incluindo o retardamento de algumas das ac96es
de construgao, ate que algumas das vilas sejam reassentadas. O Consultor fez notar
que a gestao de poeiras constituirao um dos maiores desafios da Riversdale, tendo
salientado a necessidade de uma Avaliagao Ambiental Estrategica dos impactos
cumulativos das poeiras;

•

Emprego: as comunidades solicitaram a Riversdale e a Elgas que assegurem que
seja priorizado o emprego de pessoas locais. Foi explicado que o recrutamento da
for9a de trabalho esta a cargo da TMA, que faz a selecgao de pessoal de forma
aleat6ria, de acordo com as necessidades. Explicou-se igualmente que a polftica da
Riversdale e da Elgas e priorizar a contratas;ao de fors;a de trabalho local sempre
que tal esteja disponfvel. As comunidades foram informadas que a Riversdale tern
conhecimento que nem sempre este princfpio e respeitado pelas empresas que se
encontram as seu servi<;o e que continuara a envidar esfor9os para assegurar que a
polftica de emprego seja cumprido por todas as empresas contratadas pelo
Proponente;

•

Reassentamento: Verificou-se interesse em saber que medidas seriam tomadas
para se assegurar os direitos das pessoas locais. 0 Consultor clarificou que um
Plano de Acgao de Reassentamento ira recomendar quais as vilas que poderao
permanecer na Area do Tftulo Mineiro de Benga, com base nas constata96es do
Estudo de lmpacto Ambiental. 0 Consultor esclareceu ainda que o Plano de Ac9ao
de Reassentamento especiticara com clareza as perdas a que cada familia a ser
reassentada ira sofrer, bem coma as perdas iniciais das famflias que irao
permanecer na area e as compensa96es e apoio que as pessoas deverao receber,
incluindo infraestruturas e servi9os basicos, para que elas possam estar em
condigoes similares ou melhores que as actuais, em conformidade com os padroes
da International Finance Corporations (IFC).

Comentarios:

Foi apresentada uma serie de comentarios sabre varias quest6es, incluindo os seguintes:
•

•
•
•

•

0 EIA devera dedicar abordar com precaugao a questao do uso da agua e potencial de
poluigao do Rio Zambeze, tendo em conta o uso significativo a que este rio esta sujeito;
E necessario que seja realizada uma Avalia<;ao Ambiental Estrategica para os projectos
de carvao de Moatize, como forma de assegurar a avaliagao dos impactos cumulativos
dos varios projectos propostos para a area;
A Riversdale e a Elgas deverao esforgar-se por assegurar que o princfpio de priorizagao
de contratagao de forga de trabalho local seja seguido pelas empresas subcontratadas;
A comunidade nao se opoe ao reassentamento e ha esperanga que a Riversdale e a
Elgas irao honrar o seu compromisso de assegurar que sejam providenciadas as
comunidades casas e uma serie de outras condic;:6es que serao necessarias na nova
area;
0 Governo deve controlar os impactos dos varios projectos que possam causar danos a
saude das comunidades que vivem nas vizinhangas das propostas areas de mineragao.

A Matriz de Perguntas e Repostas inclui as quest6es e comentarios acima, bem como
outros levantados durante as Reunioes de Consulta Publica na fase de EIA.

9

PROJECTO DE MINERA<;AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
· AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA RELATORIO DE CONSULTA PUBLICA

5.

Actas e Matriz de Perguntas e Respostas

As actas das reunioes realizadas em Maputo, Tete, Moatize e nas comunidades de BengaSede, Capanga, Nhambalualu e Chingodzi sao apresentadas no Anexo 4. A Matriz de
Perguntas e Respostas (MPR) produzidas para as mesmas reunioes sao apresentadas a
seguir.
As actas sumarizam a forma coma as reuni6es foram conduzidas, enquanto que a Matriz de
Perguntas e Respostas sumariza as quest6es levantadas pelos participantes nas reuni6es
de Consulta Publica realizadas ao longo do processo de EIA e as respectivas respostas. A
Matriz nao apresenta uma transcri~ao das Perguntas e Respostas, mas sim um resumo das
quest6es colocadas e respectivas respostas. Algumas respostas foram melhoradas neste
documento, com o objectivo de as tornar mais esclarecedoras. A MPR esta dividida em
duas partes: a primeira corresponde as reuni6es realizadas na fase de EPDA, enquanto que
a segunda corresponde as reunioes da fase de EIA.
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Matriz de Perguntas e Respostas
- Fase de E.PDA -
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Tabela 2: Matriz de Perguntas e Respostas - Fase de EPDA

QUESTOES

RESPOSTAS

Aspectos gerais
Existe algum estudo que possa ser
usado coma referencia para o presente
projecto? (Luis Varela, MICOA,
Ma uto

0 Consulter ja esteve envolvido em varios projectos
mineiros no mundo. Serao usadas referencias e
experiencias de outros projectos ja executados a nfvel
internacional.

Com quern ira o s6cio-economista falar
durante o estudo socioecon6mico que
sera realizado coma parte do EIA? Os
homens trabalham for a e as mulheres
nao respondem a perguntas na sua
ausencia. (Oneslo Cipriano,
Comunidade do Bairro Chin odzi

As casas a serem alvo do inquerito serao seleccionadas
aleatoriamente. Antes de se iniciar o levantamento, os
lfderes comunitarios serao contactados e, com o seu apoio,
sera estabelecido 0 calendario de trabalho para cada area.

Que teoria de avaliac;:ao de impactos
sera usada especificamente para este
projecto? (Luis Varela, MICOA,
Ma uto

Usaremos metodos padrao de Avaliac;:ao de lmpacto
Ambiental, em conformidade com criterios
internacionalmente aceites, tais coma probabilidade,
extensao, dura ao, intensidade e si nificancia.

Estou satisfeito com o projecto, mas
gostaria de saber se a mina sera
estabelecida em Capanga ou em
Nhambalualu. (David Sabonete,
Comunidade de Nhambalualu

Amina ira localizar-se em Capanga ea Central
Termoelectrica em Nhambalualu. Havera necessidade de
construc;:ao de outras infraestruturas relacionadas com o
projecto, mas a sua localizac;:ao ainda nao e conhecida.

Par que razao foi escolhida esta area
para a implementac;:ao do projecto?
(Domingos Ricardo, Chingodzi Ward
Comm unit

A escolha da area do projecto foi determinada pela
ocorrencia do recurso. A area e atribufda pelo Governo. A
mina nao podera localizar-se onde nao exista recurse por
ex lorar.

Ouvi dizer que a mina a ceu aberto ira
localizar-se nas montanhas, mas
existem machambas naquela area. A
mina ira localizar-se em Capanga ou
em alguma outra area? (Rui Samo,
Comunidade de Capanga)

Amina nao ira localizar-se nas montanhas, mas sim em
area pr6xima destas. Estao sendo realizadas pesquisas em
varias areas, para determinar se existe carvao. Serao
realizados estudos socioecon6micos e, em colaborac;:ao
com o Governo a das comunidades, serao discutidas
formas de minimizac;:ao dos impactos do projecto sabre a
vida das pessoas, incluindo as suas form as de
sobrevivencia.

Este projecto preve uma mina
subterranea e uma mina a ceu aberto?
Caetano Chale, MIMOC, Ma uto

0 projecto que esta sendo sujeito Avaliac;:ao de lmpacto
Ambiental preve apenas a minerac;:ao a ceu aberto.

Ja ouvi falar em acidentes ocorridos
em minas de carvao na China. Que
tecnolo ias serao utilizadas ara

Varios dos acidentes mineiros graves ocorrem em minas
subterraneas, nas quais se verifica um uso significativo de
ma
esada, um rande numero de correias

a
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prevenir acidentes? Serao usadas
tecnologias modernas ou antigas?
(Joaquim Augusto, Maputo)

transportadoras. No presente projecto, a minera9ao sera
feita a ceu aberto, sendo este um metodo muito mais
seguro que a mineragao subterranea. Serao usadas
tecnologias modernas, baseadas em padr6es
internacionais. Alem disso, os trabalhadores envolvidos nas
opera96es receberao treino adequado, e durante a
execugao do trabalho serao tomadas medidas serias para a
protecgao dos trabalhadores, do publico em geral e do
ambiente.

Transporte de carvao e mercados potenciais
Que rota sera usada para leva o
carvao a mercados internacionais?
Quais sao os mercados potenciais?
(Jose Albano, Ministerio de
Transportes e Comunicar;:oes,
Maputo)

As op96es de transporte estao sendo investigadas,
incluindo o transporte ferroviario e o transporte fluvial ao
longo do Rio Zambeze. Pretende-se usar o Porto da Beira,
estando em curso discuss6es a este respeito com a
Empresa de Portos e Caminhos de Ferro de Mo9ambique e
a CCFP. No que diz respeito aos mercados, pretende-se
fornecer o carvao preferencialmente a Tata Steel, empresa
parceira da Riversdale, sendo que possfveis mercados
estao sendo investigados na fndia, Brasil, Europa e China.

Por que razao a componente de
Transporte nao esta inclufda nesta
Avalia9ao de lmpacto Ambiental?
(Cristina Louro, Centro Terra Viva,
Maputo)

A componente de transporte sera submetida a uma
Avalia9ao de lmpacto Ambiental.

Foi mencionada a possibilidade de uso
do Rio Zambeze como via de
transporte do carvao. Historicamente,
o Zambeze foi muito usado para
efeitos de transporte. Por isso,
importante que o EIA avalie as
consequencias do uso do Zambeze,
tendo em conta que serao usados
metodos modernos, diferentes dos que
eram usados no passado. (Joaquim

e
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Fornecimento de energia produzida na Central Termoelectrica
Que quantidade de electricidade sera
usada pela mina e o que sera feito
com a electricidade remanescente?
(Jeronimo Marrime, Electricidade de
Mo ambi ue, Ma uto

Amina ira usar cerca de 70 MW de electricidade; cerca de
430 MW serao usados por outros consumidores.

Foi mencionado que a electricidade
podera ser exportada para a Africa do
Sul atraves da linha de transmissao de
500kV. Foi realizado algum estudo
para avaliar se a iinha tern capacidade
para acomodar a electricidade
adicional a ser gerada pela Central
Termoelectrica? (Jeronimo Marrime,
Electricidade de Mor;:ambique,
Ma uto

Foi feita uma avalia9ao tecnica da linha. Foi determinada a
necessidade de incremento da capacidade da linha para
acomodar as necessidades do projecto.

Ha algum tempo, a empresa realizou
levantamentos ·unto da comunidade,
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alegadamente para que pudessemos
vir a beneficiar de energia electrica.
Contudo, a comunidade continua sem
electricidade. (Horacio Maluva,
Comunidade de Ca an a

sabre o assunto.

A agua que sera usada no projecto
sera captada do Rio Revuboe au do
Rio Zambeze? Custodio Judlao,
VALE, Tete)

Estudos preliminares indicam que podera ser usada agua
do Zambeze para a Central Termoelectrica. No caso da
minerac;:ao, 0 balanc;:o de agua leva considerac;:ao de duas
op96es, nomeadamente 0 USO da agua do Rio Revuboe e 0
d ' • dR'Z b

I

a

Qualidade da agua
Como sera gerida a agua de lavagem
do carvao? Existira uma estac;:ao de
tratamento de agua, OU esta sera
descarregada no rio sem tratamento?
(Carlota Furno, Associa~ao para
Transforma~ao Rural, Maputo)

A agua residual resultante da lavagem do carvao sera
conduzida para um local especffico. Ao fim de um
determinado perfodo de tempo, o local sera protegido, coma
form a de prevenir poluic;:ao subsequente. No EIA sera
estabelecido o modelo a ser usado para o controlo dos
impactos potenciais associados a agua polufda. A medida
sera igualmente aplicavel com relac;:ao agua a ser usada
t I d • .
•

a

lmpactos cumulativos do projecto - fornecimento de agua
Existem dois projectos de explorac;:ao
mineira de grande dimensao propostos
para a area de Moatize, que
necessitarao de fazer uso de um
recurse hfdrico l'.mico, nomeadamente
o Rio Zambeze. Este recurso, embora
possa parecer inesgotavel, podera vir
a sofrer impactos irreversfveis. Seria
possfvel as duas grandes empresas
com projectos propostos para a area
estabelecerem um piano conjunto de
gestao da agua? (Alfredo Chambule,
Mozambique Leaf Tobacco, Tete)

Existe a oportunidade dos varies projectos previstos para a
area trabalharem de form a coordenada em questoes
relacionadas com a gestao dos impactos sabre o Rio
Zambeze. Tai oportunidade devera ser explorada, embora
as AIAs dos diversos projectos sejam conduzidas
independentemente. Deve-se mencionar que situac;:oes
deste tipo verificam-se em varias outras regi6es do mundo
onde empresas com projectos em areas adjacentes usam
os mesmos recursos de agua e trabalham de forma
coordenada para os gerir.

A gestao da agua e um aspecto muito
importante deste projecto. Deve-se
notar que existem varies utentes dos
recurses de agua, com diferentes
interesses, que devem ser
considerados. (Cacilda Machava,
ARA-Zambeze, Tete)
Trabalho numa empresa que faz uso
da agua de um vale associado ao
sistema hidrol6gico do Rio Zambeze indirectamente, a nossa empresa faz
USO da agua do Rio Zambeze. A agua
parece abundar no Zambeze, mas
sabemos que a escassez de agua
uma tendencia global, pelo que
devemos agir em protecc;:ao deste
recurse, preservando-o para as
gerac;:oes futuras. (Alfredo Chambule,
Mozambi ue Leaf Tobacco, Tete

e

14

PROJECTO DE MINERA<;;AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
- AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA RELAT6RIO DE CONSUL TA PUBLICA

lmpactos cumulativos do projecto - qualidade da agua
Para alem do projecto da Riversdale,
outros projectos de explora9ao mineira
e energia estao sendo implementados
na area. Como sera assegurado o
controlo da polui9ao na Bacia do
Zambeze? Por que razao as varias
empresas com grandes projectos na
area nao se unem para fazerem face
aos impactos do projecto de forma
conjunta? (Cacilda Machava, ARAZambeze, Tete)

Os projectos das varias empresas sao independentes. No
caso das duas cenrais termoelectricas propostas para a
area (i.e. a proposta pela Aiversdale/Elgas e pela outra
grande empresa que opera na area), OS impactos sao
cumulativos; contudo, a Central Termoetectrica proposta
pela Riversdale/Elgas visa o suprimento das necessidades
de energia em Mo9ambique e nos pafses vizinhos - tanto a
tecnologia quanta os mercados propostos pela
Riversdale/ELGAS sao diferentes dos propostos pela outra
empresa. No que diz respeito do USO da agua, estes
recursos serao explorados tanto para a mina quanto para a
Central Termoelectrica. 0 balani:;:o de agua a extrair
permitira a avalia9ao dos lmpactos sobre o recurso. 0 EIA
devera ser rigoroso na avalia9ao dos potencies impactos
sobre o projecto. As descargas de agua deverao ser
efectuadas de acordo com padr6es legislados. Reconhecese, contudo , que por causa do tamanho dos projectos
propostos, e necessario coordenar as ac96es destes. 0
desafio que se imp6e Riversdale/ELGAS e a minimiza9ao
da polui9ao e, portanto , poderao ser criadas condi96es
para, no futuro, haver colabora9ao com as outras empresas
. .
. t
'

a
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Qualidade do ar
Esta sendo proposta uma mina a ceu
aberto nas proximidades do Rio
Revuboe e um dep6sito de cinzas
junto ao Rio Zambeze. Como se preve
mitigar os efeitos de poeiras no
ambiente circundante? (Carlos Dinis,
ET A Star, Tete

Os estudos de base demonstram que os ventos
prevalecentes tern a direc9ao Sudeste-Noroeste. Como
parte do EIA, serao investigados OS potencias impactos das
poeiras. Existem varias formas possiveis de minera9ao dos
impactos da poeira. As medidas recomendadas serao
apresentadas no Plano de Gestao Ambiental.

A Central Termoelectrica nao sera construlda no local da
mina. Esta prevista a instala9ao de filtros na Central
Termoelectrica, que sera alimentada a carvao.

Estao sendo abertos furos pr6ximo de
casas e o terreno esta a ficar oco. lsto
podera resultar em acidentes graves
em caso de ocorrencia de um
terramoto. (Sebastiao Canivete,
c
d d
• •

Como princfpio, a Riversdaie empenha-se por evitar riscos
para as pessoas. Se os furos estao sendo construfdos sem
consentimento do dono da casa, este devera apresentar
uma reclamac;:ao junta da Riversdale, usando os canais
estabelecidos para este prop6sito.

Emprego

Ha muitcs estrangeiios a tiabalha;em
nas empresas mineiras, mas os donas
da terra continuam desempregados.
Qando teremos emprego? Foi feito um
levantamento para efeitos de emprego,
mas ate ao momenta nao estamos a
trabaihar. (Romano Arouca,
Comunidade do Bairro Chingodzi)

0 projecto esta em fase de prospec9ao, que requer uma
menor quantidade de for9a de trabalho. Devido natureza
especializada do trabalho, esta sendo contratada mao-deobra de fora. Os levantamentos mencionados nao foram
efectuados pela Riversdaie/ELGAS, pelo que a empresa
nao deve pronunciar-se sabre esse assunto.

a
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As pessoas que fazem o recrutamento
de pessoal falam Ingles. Como
conseguiremos emprego se nao
falamos Ingles? (Domingos Minato,
Comunidade de Ca an a

Para a maior parte dos postos de trabalho nao sera
necessario o conhecimento da Lingua lnglesa.

Algumas pessoas das empresas que
recrutam pessoal pedem cabrito e
dinheiro em troca de emprego.
(Domingos Capanga, Comunidade
de Ca an a

A oferta de emprego em troca de bens nao faz parte da
politica da Riversdale/ELGAS. Tudo sera feito de modo a
prevenir tais situac;:oes.

Se nao seremos reassentados , entao
solicitamos que pelo menos nos sejam
oferecidos pestos de trabalho, visto
que a maior parte de n6s vive da
agricultura. (Horacio Maluva,
Comunidade de Capanga)

Tanto a minerac;:ao quanto o fornecimento de energia irao
requerer mao-de-obra. A maior parte desta sera recrutada
localmente. E importante notar que nesta fase, a equipa de
EIA pouco pode informar a respelto do reassentamento,
visto que a fase de prospecc;:ao ainda esta em curso.

0 projecto e bem vindo. Muitos de n6s
somos desempregados e vivemos da
venda de lenha e colmo. (Rui Nhama,
Comunidade do Bairro Chin odzi
A mao-de-obra sera contratada em
Nhambalualu ou em algum outro
lugar? (Lu{s Lapis, Comunidade de
Nhambalualu)
Estou feliz com o projecto, mas ficarei
ainda mais feliz se este poder
empregar os nossos filhos, que
roubam o nosso gado para vender, por
falta de emprego. (Esteria Farnela,
Comunidade de Nhambalualu)

Caso o projecto venha a ser implementado, havera
oportunidades de emprego para a populac;:ao de Moatize.
Foi contratada uma empresa para registar os candidates. 0
processo de selecc;:ao seguira criterios pre-definidos e
aspectos como as habilitac;:oes e o estado de saude serao
consideradas. Os Hderes locais serao envolvidos no
processo de selecc;:ao.
,

Queremos emprego. Somos os donos
desta terra e o carvao e nosso.
(Tomas Nhacumbe, Comunidade do
Bairro Chlngodzi)
Se o projecto providenciar emprego,
ira ajudar as pessoas. (Artur
Januario, Comunidade do Bairro
Chingodzi)

Como sera gerida a interferencia com
locais sagrados, uma vez que estes
sao locais fixos? Havera possibilidade
de negociac;:ao da preservac;:ao dos
locais sagrados por parte das
comunidades? A Equipa do Estudo
esta ciente das dificuldades em
ne ocia 6es relativas a locais

Como princfpio, todos os locals sagrados serao protegidos.
Assim, a sua transferencia sera dependente da abertura
das comunidades relativamente a este assunto. Esta
abertura esta dependente do envolvimento das
comunidades desde as fases iniciais do projecto. A Equipa
de Estudo esta ciente das dificuldades de negociac;:ao. No
caso de nao ser possfvel negociar a transferencia deste
locais, os mesmos serao preservados e a empresa deve
tomar todas as precauc;:oes ara que estes nao sejam
16
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sagrados? (Gerson Rodrigues,
Universidade Eduardo Mondlane,
Ma uto

perturbados e se mantenham acessfveis para as
comunidades locais.

Os cemiterios que existem na area
proposta para o projecto continuarao a
existir quando o projecto for
implementado? (Pita Pacate,
Comunidade de Ca an a

Estamos cientes de que a questao dos cemiterios e
sens[vel. Caso venha a ser determinado que a lg um
cemiterio deve ser removido, os procedimentos necessarios
serao discutidos e acordados com as comunidades. As
tradi 6es locais serao res eitadas.

Pelo que entendi, pretende-se
implementar o projecto de acordo com
as Metas de Desenvolvimento do
Milenio. Pela sua natureza, o projecto
envolve um tipo de trabalho que e
normalmente executado por pessoas
do sexo masculine. Que estrategias
serao usadas para envolver as
mulheres assegurando, ao mesmo
tempo, a sustentabilidade econ6mica
do projecto? (Enia de Sousa, Centro

O projecto preve programas de treino. As oportunidades de
emprego serao oferecidas com base nas habilita96es
profissionais e na aptidao fisica, sem distingao de sexo.

V
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Reassentamento e compensagao
0 projecto preve o reassentamento
involuntario das comunidades. Que
trabalho foi feito com as comunidades
ate ao momenta, e o que se preve em
termos de piano de reassentamento?
(Cristina Louro, Centro Terra Viva,
Maputo)

0 Consultor ira, em breve, realizar reuni6es com as
comunidades . Foi sugerido pelo Governo Provincial de que
as reunioes fossem realizadas depois da execugao de um
processo preparat6rio com as comunidades . De facto , as
consultas comunitarias iniciaram em Fevereiro do presents
ano, tendo sido realizados encontros com as comunidades,
embora as infraestruturas do projecto ainda nao estivessem
definidas.

0 projecto ira afectar casas e
machambas? (David Sabonete,
Comunidade de Nhambalualu)

Euma possibilidade, mas isso s6 podera ser confirmado
quando os estudos sociais estiverem finalizados.

Ja existe uma ideia de para onde a
populagao de Capanga sera
transferida? (Custodio Judiao, VALE,
Tete)

Nao esta definida qualquer area de reassentamento. A
equlpa do projecto ira trabalhar em coordenagao com o
Comite Provincial de reassentamento em Tete, com vista a
defini9ao de areas para este prop6sito. lsto tera em conta a
disponibilidade de recurses de agua, a aptidao dos solos
para a agricultura, as necessidades em termos de
infraestruturas sociais, entre outros aspectos.

As pessoas a serem reassentadas nao
concordarao com a transferencia para
locais muito distantes do Rio Zambeze.
A que ea distancia minima em relagao
mina as pessoas poderao ser
reassentadas? Se a poeira afectar a
qualidade das aguas do Rio Zambeze,
a saude das comunidades podera ser
colocada em risco . (Elcldio de Sousa,
Universidade Eduardo Mondlane,
Maputo)

No caso especffico da mina, algumas das preocupa96es de
grande importancia sao o estabelecimento de uma zona de
seguranga adequada e de medidas efectivas de controlo de
poeiras. Experiencias em outros lugres, tais como a Africa
do Sul, mosiram que possivei as pessoas viverem em
seguranga em areas muito pr6ximas das minas de carvao.
Nesta altura nao se sabe ainda para onde as pessoas
poderao ser deslocadas. Na fase de EIA varias op96es
serao avaliadas em detalhe. Esta questao sera
cuidadosamente considerada pela equipa de especialistas
do EIA.

A recolha de dados meteorol6gicos

Os dados colhidos serao tao abrangentes quanto possfvel .

a
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devera ser exaustiva, visto que em
actividades mineiras as poeiras podem
dispersar-se por longas distancias. A
equipa de estudo devera utilizar dados
meteorol6gicos de varias estag6es
meteorol6gicas (incluindo as de Tete e
Chingodzi) e de postos climato16gicos
existentes em Tete. Deverao ser
recolhidos dados diurnos e nocturnos.
Enecessario evitar o reassentamento
de pessoas em areas que possam vir a
sofrer o impacto de poeiras.
(Alexandre Tique, lnstituto Nacional
de Meteorologia, Maputo)

Pretende-se igualmente instalar uma estagao meteorol6gica
na area do projecto. Esta estagao permitira a recolha de
dados que irao possibilitar a determinagao das medidas de
controlo de poeiras.

A Riversdale devera solicitar o piano
de expansao da Cidade de Tete ao
respectivo Conselho Municipal, para
evitar o reassentamento de
comunidades em areas sujeitas aos
efeitos de poeiras produzidas na mina.
(Alexandre Tique, lnstituto Nacional
de Meteorolo~ia, Maputo)
Serao disponibilizadas novas areas
para machambas as pessoas
reassentadas? As condig6es da nova
area permitirao que elas obtenham OS
mesmos rendimentos agrfcolas?
(Joaquim Augusto, Maputo)

e

Um dos principlos do reassentamento o de providenciar
condigoes similares ou melhores do que aquelas que
existiam antes do reassentamento . Deste modo, os locais
definidos para o reassentamento devem possuir terras de
valor produtivo similar ou maior. Todas as famflias
reassentadas receberao parcelas de terra para cultivo.

Ha rumores segundo os quais seremos
deslocados desta area para vivermos
no mato. (Artur Januario,
Comunidade do Bairro ChinQodzi)

e

As pessoas serao deslocadas OU nao?
(Onesio Cipriano, Comunidade do
Bairro Chingodzi)

0 reassentamento uma possibilidade, que apenas podera
ser confirmada quando os estudos sociais estiverem
conclufdos

Onde se pensa reassentar as
comunidades? Esta e uma questao
que me preocupa, vista que a mina
sera a ceu aberto e ira produzir
poeiras, que poderao causar doengas.
Outro aspecto que em Capanga a
comunidade as pessoas dispoem de
agua pr6ximo das suas casas.
(Horacio Maluva, Comunidade de
Capanga)

Presentem ente estao sendo realizados estudos para
determinei a extensao da area a ser usada pelo projecto ~
de que forma este podera afectar a saude das pessoas. E
provavel que algumas pessoas delxem de poder continuar a
viver na area, por raz6es de protecgao da saude. lsto
implica que a equipa de especialistas deve trabalhar na
determinagao das casas, machambas, arvores de fruto e
outros bens que poderao ser afectados pelo projecto. lsto
levara algum tempo. A comunidade afectada sera envolvida
em todo o processo. 0 reassentamento deve ser visto como

e

uma iniciativa de desenvolvimento, em que na nova area as
Se tivermos de ser deslocados para
uma nova area, perderemos as nossas
arvores de fruto, arvores que usamos
para fazer cordas, plantas que usamos
para fazer esteiras e plantas
medicinais. Teremos tais plantas nos
locais onde seremos reassentados? 0
que sera feito em relacao as pessoas

pessoas devem beneficiar de condig6es similares ou
melhores do que as que possufam na area onde residiam
anteriorm ente.
As pessoas poderao continuar a sua vida normal e melhorar
as suas casas, visto que ainda nao foram tomadas
quaisquer decis6es com relagao ao reassentamento. As
arvores e as plantas medicinais sao , de facto, importantes.
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que tern casas em constru9ao? (Erino
Damasceno, Comunidade de
Capanga)

Se houver necessidade de reassentamento , todos estes
factores serao tom ados em considera9ao .

A mina sera a ceu aberto, pelo que
todos n6s teremos de ser
reassentados. (Adolfo Fernando,
Comunidade do Balrro Chingodzi)

0 estabelecimento da mina podera determinar a
necessidade de reassentamento de um certo numero de
famllias, mas nesta altura o consultor nao esta em
condi96es de providenciar informac;:ao detalhada sabre o
assunto, visto que o projecto encontra-se ainda em fase de
prospecc;:ao.

Acredito que o Governo ja saiba onde
seremos reassentados. (Alfredo
Banas, Comunidade do Bairro
I

•
Projectos sociais I Desenvolvirnento Sustentavel

e

Foi mencionado que a Riversdale e a
ELGAS irao estabelecer parcerias de
desenvolvimento. Que tipo de
parcerias serao estabelecidas e com
quern? (Joao Bacola, Tete)

0 estabelecimento de parcerias normal em projectos
realizados par grandes empresas. A Riversdale e a ELGAS
irao, par exemplo, estabelecer parcerias em Pequenas e
Medias Empresas (PMEs). Os Proponentes trabalharao
igualmente em coordena9ao com o Governo Provincial,
para assegurar que o projecto proposto esteja de acordo
com as necessidades de desenvolvimento locais.

Em relac;:ao a parcerias locais, foi
mencionada a cria9ao de PMEs. As
empresas ja estabelecidas terao algum
beneficio? (Joao Bacola, Tete)

Um dos objectivos da Riversdale e da ELGAS envolver a
industria local no desenvolvimento do projecto, para que as
empresas locais nao tenham que defender da Riversdale
para progredirem. Por exemplo, os Proponentes pretendem
usar nos seus projectos desenhos que permitam usar os
recursos que existem localmente - isto apenas sera
possivel atraves da manuten9ao de uma rela9ao
coordenada com as empresas locais.

A comunidade de Capanga necessita
de escolas, electricidade, unidades
sanitarias. (Horacio Maluva,
Comunidade de Capanga)

No seu programa de implementac;:ao de projectos sociais, a
Riversdale ja realizou algumas actividades nesse sentido
tais como a sensibiliza9ao a respeito do HIV/SI DA, me)horia
de estradas de acesso e ensino de Ingles a crian9as. E
impo·rtante clarificar, contudo, que a Riversdale ea Elgas
nao serao capazes de resolver todos os problemas socials
das com unidades. Para a implementa9ao de projectos
sociais, s Proponentes terao em conta as areas prioritarias
deffnidas pelo Governo.

a

Solicitamos Riversdale que nos
apoie, fornecendo carteiras para a
escola existente, construindo uma
nova escola (a escola existente
lecciona apenas ate Sexta Classe) e
construindo uma unidade sanitaria (a
(mica existente esta localizada em
Benga). (Rosario Francisco,
Comunidade de Nhambalualu)

a

e

A populac;:ao de Benga necessita de
agua para a maternidade, bem coma
electricidade para o porto de saude e
para a escola (para que possa ser

introduzido o curse nocturne). (Filipe
Vize, Comunidade de Benga-Sede)
Precisamos de escolas, unidades
sanitarias e uma ambulancia. (Onesio
Cipriano, Comunidade do Bairro
Chingodzi)
Espero Que o proiecto traaa
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desenvolvimento e melhoria das
condir;:oes de vida das comunidades.
(Pedro Mpangale, Comunidade de
Benga-Sede
Solicitamos apoio em escolas,
emprego e tontes de agua (a agua que
bebemos e salobra. (Marcelino Juga,
Comunidade de Nhambalualu)
Solicitamos que o projecto nos apoie
em abastecimento de agua potavel,
porque a agua que consumimos e
salobra. (Pedro Mpangale,
Comunidade de Ben a-Sede
A agua dos furos abertos pela
Riversdale podera ser usada para fins
de consumo pela popula9ao local?
(Erino Damasceno, Comunldade de
Ca an a

A agua dos furos de prospec9ao nao deve ser usada para
consume humano, porque podera conter produtos qufmicos
que nao devem ser ingeridos. A Riversdale ja deu
indica96es sobre a agua que pode ser usada pelo publico.

A Central Termoelectrica ira beneficiar
a comunidade? (Eusebio Te6filo,
Comunidade de Nhambalualu)

A rede de electricidade e normalmente instalada de acordo
com um programa do Governo, estando a sua distribuigao a
cargo da Electrlcldade de Mo9ambique (EDM). 0 que a
Riversdale e a ELGAS propoem e a construi;:ao de uma
Central Termoelectrica e disponibilizar energia para a rede
nacional. A disponibllizagao de energia eleotrica as pessoas
que vivem na area nao eda competencia das empresas
Riversdale e ELGAS.

Poderemos ter energia electrica nas
nossas casas quando os postes forem
instalados? (Filipe Vize, Comunidade
de Ben a-Sede

Quanto tempo ira dura a minera9ao de
carvao? (Jose Albano, Ministerio de
Transportes e Comunicairoes,
Ma uto

A minera9ao sera feita ao longo de um perfodo de 25 anos.
0 Proponente necessitara de novas licengas para futuros
projectos.

Aprovado o EIA, quando ira o projecto
iniciar? (Jose Albano, Ministerio de
Transportes e Comunica~oes,

Espera-se que a Licenga Ambiental seja obtida no final
deste ano, estao previsto que as actividades de construgao
no terceiro trimestre de 2009.

Encerramento I reabilitagao da mina
Qual sera a profundidade da mina?
Onde se espera arranjar solo para
reabilitar as areas da mina ja sujeitas a
mineragao? (Joaquim Chiluvane,
TMA, Maputo)

A mina sera gradualmente explorada a varios nfveis de
profundidade. A protundidade maxima a atingir sera de 400
metros. A reabilitagao de areas ja sujeitas a mineragao sera
feita a medida em que a minera9ao tor progredindo,
tornando possfvel repor os niveis da superflcie
comparativamente ao existente antes da exploracao.

Que acgoes esrn.o previstas para o Tim
do perfodo util da mina. (Caetano
Chale, MIMOC, Maputo)

A Riversdale ira reabilitar a mina de acordo com padr6es
nacionais e internacionais, e de acordo com um piano de
encerramento da mina. 0 piano de encerramento ira
identificar os usos p6s encerramento adequados para a
area.

A vegetagao da area do projecto e
escassa e maioritariamente indfgena.
Por outro lado, o perfodo chuvoso e

As areas sujeitas a minera9ao serao progressivamente
reabilitadas. 0 prop6sito da reabilitagao sera a recuperagao
das condic6es ecol6qicas da area (incluindo a flora e fauna)
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limitado. 0 que esta previsto para a
mitiga9ao das perdas de vegeta9ao e
da fauna associada? (Alfredo

Relac;:oes com a comunidade I

a um estado tao pr6ximo quanta possfvel do original.

Comunica~ao

As novas empresas dizem sempre
coisas boas quando se estabelecem
num local e mais tarde escravizam a
popula9ao, como os portugueses
fizerem. (Joao Baptista, Comunidade
I
d c I

A Riversdale e a ELGAS defendem o princfpio de que as
comunidades devem ser respeitadas , esfor9ando-se por
assegurar que tal principio seja respeitado.

Envolvimento das autoridades governarnentais
A participa9ao do MICOA nesta
reuniao deveria ser complementada
pela presen9a de representantes do
sector de Recursos Minerais. A
lmpacto convidou a autoridade de
recursos minerais? (Celso Dias,
Centro de Estudos Mogambicanos e
lnternacionais, Maputo)

A reuniao de Maputo foi anunciada publicamente atraves de
um jornal de grande abrangencia. No caso particular de
Tete, a equipa do projecto trabalhou em estreita
colabora9ao com a Direc9ao Provincial dos Recursos
Minerais em quest6es relativas ao planeamento das
reuni6es de Consulta Publica, incluindo a fixa9ao das datas
das reuni6es.
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Matriz de Perguntas e Respostas
- Fase de EIA -
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Tabela 3: Matriz de Perguntas e Respostas - Fase de EIA
I

QUESTOES

RESPOSTAS

Aspectos gerais
No Resumo nao Tecnico a informagao

e apresentada de uma forma muito

vaga. Os documentos devem
apresentar medidas concretas e
definitivas e nao medidas propostas.
(Jeremias Vunjanhe, Justl~a
Ambiental, Maputo)

0 Resumo Nao Tecnico e um documento muito resumido,
com linguagem simples, para providencial informa9ao muito
geral sabre o projecto as Partes lnteressadas e Afectadas.
0 relat6rlo de EIA possui lnforma9ao detalhada que pode
ser consultada pelos interessados.

Nao percebi quantos dep6sitos de
resfduos serao construfdos.
(Agostinho Fernando, MISAU •
Direc~ao de Saude Ambiental,
Maputo)

No piano-base da Riversdale estao incluidos dais dep6sitos
de residuos, as quais o EIA se baseou, sendo um do lado
ocidental e outro do lado oriental. Contudo, o EIA apresenta
rec-omenda96es especlficas com rela9ao aos depostos de
residuos. 0 EIA recomenda que o dep6sito ocidental, que
no piano da Riversdale deveria localizar-se junta as terras
humidas e ao Rio Revuboe ou seja de tamanho e seja
usado para materiais livres de carbono, excepto no caso
dos residuos inicials de material que se encontra sabre as
camadas de carvao, ou seja reposicionado coma um todo.
0 EIA recomenda ainda que o dep6sito de residuos oriental
seja usado para materiais contendo carbono e outros
materiais poluentes. lsto e proposto porque a agua
contaminada deste dep6sito pode ser contida no buraco
final.

0 EIA abrangeu um estudo sabre o

As explosoes estao cobertas pelos estudos e a questao
relativa as vibra96es sera melhor elaborada no relat6rio final
de EIA.

efeito da trepida9ao das maquinas
durante as escava96es? (Elcidio

E

•

Metodos usados no Estudo de lmpacto Ambiental
Que tipo de modelo foi usado para
determinar as nfveis de emissao de
poluentes? Deve-se ter em conta que
OS padr6es utilizados pelo estudo sao
de outros paises e podem nao se
ajustar as condi96es naturais da area
do projecto. (Natalia Camba, lnstituto
Nacional de Petr61eo, Maputo)

Foi usado um Sistema de Modela9ao da Dispersao
Atmosferica (Atmospheric Dispersion Modelling System 4
ou ADMS 4) desenvolvido par Cambridge Environmental
Research Consultants. O ADMS 4 m modelo de nova
geragao que actualmente usado em muitos pafses do
mundo. Entre os utentes do Modelo incluem-se Agencias
Ambientais do Reino Unido, a Agencia Escocesa de
Protec9ao Ambiental e autoridades reguladoras tais coma a
Health and Safety Executive, do Reino Unido.

e

e

Nao estavam disponfveis factores de emissoes para a
Cidade de Tete, pelo que foram usados o conjunto
detalhado de factores disponfveis publicados para a
Agencia de Protecc;ao Ambiental dos Estados Unidos (US
Environmental Protection Agency ou US-EPA),
particularmente o seu documento AP-42 intitulado
"Compila9ao de Factores de Emissao de Polui9ao
Atmosferica" (Compllation of Air Pollution Emission Factors),
bem coma as estimativas de emissoes australianas. Os
factores de em issao da "US-EPA AP-42"sao alguns dos
mais usados no campo da polui9ao do ar. A avaliac;ao de
im actos foi feita atraves da com ara ao dos im actos
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previstos com os padr6es mo9ambicanos e ainda com as
mais exigentes directivas internacionais da Organiza9ao
mundial da Saude (OMS).
Foram usados dados meteorol6gicos recolhidos tres vezes
por dia na esta9ao meteorol6gica de Chingodzi, no
Aeroporto de Tete. 0 EIA recomenda a instala9ao de uma
esta9ao meteorol6gica pela Riversdale, o que ja foi
executado.
Transporte de carvao
Como sera feito o escoamento do
carvao? (Miguel Matabel, Portos e
Caminhos de Ferro de Mo~ambique,
Maputo)
Esta previsto algum impacto do
projecto sabre a linha-ferrea? Existe a
possibilidade de se observarem danos
sabre a linha-ferrea? (Miguel Matabel,
Portos e Caminhos de Ferro de

.

.

0 EIA exclui especificamente a questao do transporte do
carvao, visto que na altura em que o EIA foi iniciado, a
Riversdale estava ainda a investigar as varias op96es.
Entretanto, a empresa decidiu-se pela op9ao de transporte
atraves da linha-ferrea. Qualquer avalia9ao de impacto
ambiental que venha a ser necessaria sera da
responsabilidade do operador da linha-ferrea. Contudo, uma
avalia9ao do armazenamento e transferencia do carvao tera
de ser efectuada pela Riversdale.

Fornecimento de agua

e

Qual a quantidade de agua a ser
usada para o arrefecimento das
caldeiras? (Sheila Mandlate, ARA
Zambeze, Moatize)

Na sua capacidade maxima de 2000 MW, a Central
Termoelectrica ira usar 96Mega litros de agua por dia,
sendo 8 Ml/dia para a produ9ao de vapor e 88 M//dia para o
arrefecimento do vapor. Dos 88Ml/dia, 80% irao evaporar
para a atmosfera e o remanescente sera utilizado. A agua
sera obtida de furos adjacentes ao Rio Zambeze. E
importante notar que aproximadamente 65% (62.4 mi) da
agua sera reciclada no processo operacional na Central
Termoelectrica e, portanto, nao serao retirados do rio por
dia 96 M/I de agua, mas sim a Central Termoelectrica ira
requerer 96 M/I de agua por dia para funcionar
. d • d t
t

Qualidade da agua
A agua do Rio Zambeze que vai ser
usada no projecto nao sera
contaminada por substancias
perigosas dado que depois de usada
essa mesma agua volta para o rio? 0
que sera dos seres vivos que vivem na
agua como crocodilos, hipop6tamos e
as pr6prias comunidades que usam a
agua do rio para beber? (Rul Samo,
Benga-Sede Locality, Comunidade
de Benga-Sede)
A agua que sera usada na Central
Termoelectrica nao ira contaminar o
rio? (Sabonete Comboio,
Comunidade de Nhambalualu)

A gestao dos impactos relacionados com a agua e um dos
principais desafios para qualquer mina de carvao. Ao longo
das ultimas decadas, muito se aprendeu sobre a gestao da
agua da mina e a prevengao da Drenagem Acida da Mina.
Varias organizag6es internacionais, tais como International
Network for Acid Prevention Ltd (/NAP) e World Coal
Institute desenvolveram guioes de boas praticas. A principal
preocupagao e mineragao de carvao a Drenagem Acida
da Mina (DAM), que pode resultar na contaminagao da
agua e do solo, constituindo um perigo para o seres
humanos e animais. As minas modernas sao construfdas de
modo a p;evenii e canter a DAM, para que esia nao se
disperse pelo ambiente, mesmo ap6s o encerramento da
mina.

e

Seis dos estudos especializados do EIA for9aram a questao
da agua, como form a de avaliar os potenciais impactos do
projecto, nomeadamente:

•

erficial

PROJECTO DE MINERA<;AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
- AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA RELATORIO DE CONSULTA PUBLICA

•
•
•
•
•

Avaliagao da agua subterranea
Estudo geoqufmico
Avaliagao do impacto em habitats de terras humidas
Avaliagao do impacto no meio aquatico
Avaliagao do impacto de mudangas climaticas

As constata96es destes estudos indicam que os impactos
podem ser geridos, desde que a mina opere em
conformidade com princfpios internacionais de design. Os
estudos recomendam igualmente um grande numero de
medidas de mitigagao para a contengao de aguas polufdas
no local da mina, e monitoria da qualidade da agua. Estas
recomendac;oes foram consideradas no Plano de Gestao
Ambiental (PGA). Caso o PGA seja aprovado, o mesmo
passara a ter valor legal, devendo ser cumprido pelo
Proponente.
A agua que sera depositada no buraco
da mina nao ira contaminar a agua
subterranea? (Sheila Mandlate, ARA
Zambeze, Moatlze)

A gestao dos impactos relacionados com a agua e um
desafio chave em qualquer projecto de mineragao. Nas
ultimas decadas, multo se aprendeu sabre a gestao da
agua de minas e sabre a prevengao da drenagem acida da
mina. Varias organizac;oes internacionais, tais como
International Network for Acid Prevention Ltd (/NAP) e
World Coal Institute desenvolveram guioes de boas
praticas. A prlnclpal preocupagao e mineragao de carvao e
a Drenagem Acida da Mina (DAM), que pode resultar na
contaminagao da agua e do solo, constituindo um perigo
para o seres humanos e animais. As minas modernas sao
construfdas de modo a prevenir e canter a DAM, para que
esta nao se disperse pelo ambiente, mesmo ap6s o
encerramento da mina.
Ap6s o encerramento da mina, existira um "buraco final", i.e.
um grande buraco preenchido com agua, para evaporar a
agua subterranea contaminada que continuara a acumularse nas areas sujeitas minerac;ao e ja recuperadas,
significando qua a agua contaminada permanecera na area,
nao poluindo, assim, os recursos de agua a jusante. Figuras
ilustrativas desta questao sao apresentadas no Relat6rio do
EIA e nos respectivos Resumos.

a

Poderao, possivelmente, ocorrer
inunda96es em resultado da
acumulagao de aguas superficiais.
Significa que a agua contaminada
podera dispersar-se em caso de
inundac;6es. 0 que se planeia fazer
para se evitar esse problema?
{Armindo Chintungo, Institute
Naclonal de Gestao de Calamidades,
Tete)

Os estudos sabre a agua realizados como parte do EIA
consideram especificamente a questao das cheias,
especialmente porque esta questao foi colocada pelos
intervenientes na fase de EPDA. 0 PGA, que passara a ser
um documento de valor legal caso o EIA seja aprovado,
especifica que nenhuma infraestrutura devera localizar-se
dentro da linha de cheias de 1:100 anos dos rios, e que as
represas de controlo da poluigao que irao canter a agua
polufda da area da mina deverao ser desenhadas de acordo
com padr6es internacionais, de forma que nao se possam
verificar derrames mais do que uma vez em cada 50 anos.

Foi dito que serao construfdos
reservat6rios para a drenagem de
resfduos acidos da mina. Nao havera
perigo de os resfduos escaparem e
contaminarem os solos ea agua?
{Elcfdio Sousa, UEM, Maputo)

0 prop6sito das represas de controlo da poluigao a
contengao no local da agua que possa drenar dos
reservat6rios dos resfduos ou da infraestrutura de
manuseamento e processamento de carvao. Um sistema de
drenos "cut-off' e drenos de aguas pluviais serao
construfdos ao redor destas instalagoes, para direccionar a
agua polufda para as represas de controlo da poluigao. 0
PGA especifica coma as represas de controlo da poluicao

e
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deverao ser desenhadas, em particular que estas devem
ser concebidas em conformidade com padr6es
internacionais, de form a que se possa prevenir que os
poluentes escapem para o ambiente. Adicionalmente, o EIA
recomenda a monitoria e auditorias independentes, para
avaliar a efectividade das reoresas de controlo da ooluicao.
Que aditivos sao utilizados na agua
para a dispersao de poeiras e qual a
finalidade desses aditivos? (Natalia
Camba, lnstituto Naclonal de
Petr61eo, Maputo)

a

Serao adicionados OS chamados "surfactants' agua que
sera utilizada para a minimizar;ao de poeiras. A palavra em
Ingles "surfactant' integra tres palavras: "surface active
agents" (agentes de superffcie activa ou surfactantes). Os
"surfactants" sao gentes que conferem a humidade que
reduzem a tensao superficial de um liquido, facilitando a
dispersao. Estes sao muitas vezes usados na minimiza9ao
de poeiras. 0 PGA especifica que a Riversdale apenas
devera usar "surfactants' sem efeitos nocivos no ambiente.

lmpactos cumulativos do projecto - fornecimento de agua
A agua da mina e da Central Termoelectrica sera captada a
partir de furos pr6ximos do Rio Zambeze; a mina e a
0 projecto da mina ira fazer furos para
a extrac9ao de agua. A Vila de Moatize Central Termoelectrica irao, deste modo, usar agua do rio.
tambem se abastece de agua de furos. lsto nao ira afectar as reservas de agua subterranea da Vila
de Moatize. A agua subterranea usada em Moatize provem ,
Ja foi feito um estudo para assegurar
como um todo, de um sistema diferente.
que os residentes de Moatize
continuem a dispor de agua quando 0
projecto estiver na fase de
implementa9ao? (Carlos Pantie,
Conservat6ria do Registo Civil de
Moatize, Moatize}
No futuro ira haver consumo excessivo
de recursos hfdricos resultants das
actividades de tres empresas (Vale,
Riversdale e uma fabrica de cimento
que se diz que sera instalada nesta
regiao}, bem coma do crescimento da
popula9ao, que ira resultar destes
projectos. (Ernesto Trabuco,
Servl~os Distritals de Educa~ao,
Juventude e Tecnologia, Moatize)

No contexto dos fluxos do Rio Zambeze, mesmo sob as
condi96es de fluxo mais baixo, a extrac9ao de agua para a
mina de carvao e para a Central Termoelectrica de Benga
nao tera consequencias significativas. Considerando a
questao do USO da agua do ponto de Vista CUmulatiVO, OS
principais usuarios da agua nas vizinhan9as imediatas e
num futuro pr6ximo que irao extrair agua do Rio Zambeze
incluem os seguintes:
•
•

Gostaria que a questao dos recursos
hfdricos fosse adequadamente
abordada na versao final do EIA. E
necessario estudar detalhadamente a
relar;ao entre as necessidades de agua
da mina e a disponibilidade de agua
para a popular;ao de Moatize, de forma
a evitar a escassez de agua, tendo em
conta que a vila ira crescer como
resultado do projecto de minera9ao.
(Carlos Pantie, Conservat6ria do

Registo Civi! de Moat!ze, Moatiz3)
Para alem do projecto da Riversdale
existe o projecto da Vale que tambem
ira usar agua para a opera9ao de uma
Central Termoelectrica. A Riversdale
esta a coordenar com a Vale para
saber que quantidade de agua esta
empresa ira usar, dado que a agua e

•
•

Mina de Carvao de Benga: ± 21 mega litros de agua por
dia;
Mina de Carvao de Moatize: ± 21 mega litros de agua por
dia (estimativa baseada na tonelagem);
Central Termoelectrica de Moatize: ± 48 mega litres de
agua por dia (estimativa baseada na capacidade); e
Central Termoelectrica de Benga: ± 96 mega litres de agua
por dia

De forma combinada, isto ira perfazer 186 Ml/day, ou uma
redw;:ao do fluxo no Rio Zambeze em 0.18%. lsto nao
representa um impacto significativo no fluxo de agua no Rio
Zambeze.
0 EIA recomenda, no entanto, que seja realizada uma
Avalia9ao Ambiental Estrategica para a area coma um todo ,
devido quantidade consideravel de projectos de
minera9ao de carvao e de outros projectos de
desenvolvimento que estao sendo planeados para a area. 0
EIA recomenda igualmente que a Riversdale trabalhe com
as outras grandes empresas que operam na area na
mitiga9ao dos impactos ambientais e sociais, bem como no
incremento dos benef!cios e das oportunidades de contribuir
para o desenvolvimento sustentavel.
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um recurso que pode facilmente
tornar-se escasso? (Shella Mandlate,
Moatize, ARA Zambeze, Moatize)
Varias empresas irao usar agua do Rio
Zambeze nos seus projectos. Sera que
esta a haver coordenac;:ao entre as
empresas para se racionalizar o uso
da agua? (Zeca Bissone,
Comunidade de Chingodzi)
Tive a oportunidade de conhecer
minas de diamante em Angola,
localizadas a uma distancia de cerca
de 30 km das areas onde as
comunidades residem. Foi-me
explicado que actualmente verificamse problemas de disponibilidade da
agua, 0 que resulta, presumivelmente,
do facto de a gestao de agua nao ter
sido devidamente considerada. No
caso de Tete, as minas distam apenas
2-3 km areas habitadas. A questao da
gestao da agua deve ser devidamente
considerada. (Jamal Chambe,
Comando Provincial da PRM, Tete)
Qual sera a principal fonte de agua do
projecto? (Jorge Tonderai, Institute
Superior Polltecnlco, Tete)
Como sera tratada a questao da
poluic;:ao das aguas, tendo em conta
que serao feitas descargas no Rio
Zambeze pelos dois projectos, da
VALE e da Riversdale/Elgas?
(Luciano Ngulrazi, Gablnete do
Plano do Zambeze, Moatize)

Os EIAs para os projectos de minerac;:ao e construc;:ao da
Central Termoelectrica de Benga recomendam que as
descargas de agua a partir da area do projecto sejam
efectuadas apenas quando estas estiverem dentro dos
padr6es de emissao de efluentes de Moc;:ambique. Esta
recomendac;:ao esta patente no Plano de Gestao Ambiental
(PGA), que passara a ter valor legal devendo ser
implementado pelo Proponente, caso o EIA seja aprovado
pelo MICOA. Sendo assim, nao serao permitidas descargas
de aguas polufdas no Rio Zambeze pela Riversdale e a
Elgas. Todas as aguas contaminadas deverao ser contidas
e geridas no local do projecto, e nao libertadas nos recursos
de agua.
I

A Central Termoelectrica ea mina
usarao agua do Rio Zambeze. Havera
reduc;:ao do caudal do Rio Zambeze
em resultado da construc;:ao da
barragem de Mphanda Nkuwa,
reduzindo assim a disponibilidade de
agua para 0 projecto? (Jorge
Tonderai, Institute Superior

Conforme explicado nesta reuniao, o projecto da construc;:ao
da mina e da central termica usara uma quantidade de agua
insignificante, comparativamente quantidade de agua
disponfvel. Os dados estao apresentados nos relat6rios de
EIA.

a

Qualidade do ar
Que componentes serao libertados
ap6s a queima do carvao? (Sheila
Mandlate, ARA Zambeze, Moatize)

Os principais impactos na qualidade do ar resultantes da
cenral termoelectrica poderao ser causados pelo seguinte :
•

PM10 - Material articulado fino
27
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•
•
•

design ado "Particulate Mattel')
Poeiras - Material particulado grosso
Di6xido de Nitrogenio (N02) - libertado por veiculos e a
partir da queima de carvao
Di6xido de Enxofre (80 2) - a partir da queima de
carvao

A Avaliac;:ao da qualidade do ar determinou que, com as
medidas de mitigac;:ao incluidas no desenho da Central
Termoelectrica e recomendadas no EIA, as emiss6es dos
poluentes acima citados poderao ser mantidos dentro dos
valores das directivas da Organizac;:ao Mundial da Saude e
dos padroes da leqlslacao mocam bicana.
Ouvi dizer que em Benga a Riversdale
tern estado a fazer a aspersao de agua
nas estradas, para reduzir os nfveis de
poeira. Gostaria que fizessem o
mesmo nesta comunidade. (Cristo
Caetano, Comunldade de
Nhambalualu)
0 furno libertado das charnines da
Central Termoelectrica nao vai
prejudicar a saude das pessoas que
vivem naquela area? (Domingos
Jeremias, Comunldade de Bengai-S_e_d_e,__)_ _ __ _ _ _ _ __ _

-l

0 fumo das chamines da Central
Termoelectrica nao ira afectar a saude
das pessoas? (Antonio Vasco,
Moatize)

a

Esta sugestao sera transmitida Riversdale, para
considerac;:ao coma parte do seu Plano de Desenvolvimento
Sustentavel.

0 EIA avaliou esta questao, e recomenda que as emiss6es
da Central Termoelectrica estejam dentro dos valores
constantes nas directrizes da Organizac;:ao Mundial da
Saude (OMS), internacionalrnente reconhecidas e dos
valores dos padr6es de Moc;:ambique para qualidade do ar.
Tais valores sao apresentados no Relat6rio do EIA. Os
valores das directrizes foram baseados na necessidade de
nao afectar a saude das pessoas. 0 Plano de Gestao
Ambiental (PGA) especifica igualmente estas directrizes, e
urna vez aprovado o PGA pelo MICOA, este passa a ter
valor legal, devendo ser implementado pelo Cliente.

Foram mencionados os compostos
que serao libertados para a atmosfera
em resultado da queima do carvao.
Sabe-se que ciclo desses compostos
pode provocar chuva acida. A questao
da chuva acida foi estudada? (Sheila
Mandlate, ARA Zambeze, Moatize)

Em pesquisas efectuadas como parte dos estudos
especializados, concluiu-se que as quantidades de
componentes libertados para a atmosfera em resultado da
queima do carvao nao sao suficientemente altas para
causar chuva acida. As centrais termoelectricas modernas
possuem mecanismos de controlo do Di6xido de Enxofre
(80 2), que e o principal poluente causador da chuva acida.
Na Central Termoelectrica de Benga serao instalados OS
chamados "scrubber systems'' para a remoc;:a do Di6xido de
Enxofre do gas antes da sua libertac;:ao. Centrais
termoelectricas nas quais estao instalados estes sistemas
de "limpeza" para a remoc;ao de enxofre podem remover
cerca de 90% ou mais da quantidade de di6xido de enxofre,
mantendo assim as emiss6es de 80 2 dentro dos limites
estabelecidos nas directivas, prevenindo assim a ocorrencia
de chuva acida.

Qual o nfvel de concentrac;:ao de
carbono, sulfatos, metais pesados e
outros poluentes associados
minerac;:ao? (Jeremias Vunjanhe,
J
bl

Segundo especialistas, metais pesados nao constituem
urna preocupac;ao para o caso da mina. Todas as
concentrac;6es de poeiras foram modeladas tendo em conta
o pior cenario possfvel.

.

a

lmpactos cumulativos do projecto - qualidade do ar
Os projectos da VALE, Riversdale e
futura fabrica de cimento oderao

As poeiras ja constituem um problema em Tete. 0 estudo
da ualidade do ar inclui uma rande uantidade de
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causar elevados niveis de poeira,
comprometendo a saude das gerac;:oes
futuras. (Ernesto Trabuco, Servl~os

Distritais de Educa~ao, Juventude e
Tecnolo ia, Moatize

t--~~--"''-''--~~_._~~~~~--t

medidas para a mitigac;:ao do impacto das poeiras, incluindo
o retardamento da construc;:ao de alguns dos componentes
do projecto ate que determinadas aldeias tenham sido
reassentadas. A gestao de poeiras um dos maiores
desafios da Riversdale e da Elgas. Note-se, contudo, o EIA
nao avaliou os efeitos cumulativos das poeiras.

As emiss6es dos dois projectos (VALE
e Riversdale) nao irao exceder os
limites aceitaveis de emissao de
poeiras? (Carlos Pantie,

Conservat6ria do Registo Civil de
Moatlze, Moatize
A apresentac;:ao foi muito clara, mas
estou preocupado: percebi que em
Chingodzi o projecto apenas tera
impacto na zona do aeroporto mas a
medida que a mina vai avanc;:ando
todos n6s vamos sofrer. Temos
exemplo da mina de Chipanga que
subterranea mas produz grandes
quantidades de poeiras que estao a
afectar a vida das pessoas que vivem
perto da area. A mina da Riversdale
a ceu aberto e o impacto serao maier.

e

e

Nao foi dito que em Chingodzi o projecto apenas tera
impacto na zona do aeroporto. 0 alcance dos impactos
ambientais nao obedece as fronteiras administrativas.
Como foi referido na apresentac;:ao, o EIA recomenda
medidas rigorosas de controlo de poeiras, que a Riversdale
sera legalmente obrigada a cumprir, em caso de aprovac;:ao
do Relat6rio de EIA. Pretende-se atraves da implementac;:ao
de medidas de controlo de poeiras reduzir o numero de
aldeias a reassentar. A comunidade de Chingodzi coma um
todo esta incluida no grupo daquelas que poderao,
possivelmente, nao ser reassentadas.

(Francisco Pernambuco,
Comunidade de Chin odzi

Sabe-se que Moc;:ambique e vulneravel
a terramotos. Qual o possivel impacto
de terramotos sabre a area da mina?

Gratos por este comentario. A questao da actividade
sismica e dos potenciais riscos que possam resultar desta
serao inclufdos no Relat6rio Final de EIA.

(Luciano Nguiraze, Gablnete do
Plano do Zambeze, Moatize
Como sera tapado o ultimo buraco da
mina no final do processo de
minerac;:ao? (Erino Damasco,

Comunidade de Capanga)

0 buraco final ("final void') da mina vai continuar a existir e
sera preenchido par agua. Essa agua sera impr6pria para o
consume humano e por animais. Serao estabelecidas
barreiras para impedir o acesso ao buraco final , como forma
de evitar que as pessoas e os animais se aproximem da
area. 0 buraco final devera ser desenhado de modo que a
evaporac;:ao mantenha a agua no seu interior a 45-50 m
b. d
' Id
• f'. d I

Emprego I Formac;:ao

Estou feliz pelas explicac;:oes que ouvi,
porque sao uteis para a comunidade. A
Riversdale uma empresa
responsavel mas as empresas
contratadas poderao manchar o seu
born nome. Foi referldc que a
Riversdale tern coma prioridade da
Riversdale a contratac;:ao de mao-deobra local, mas nem sempre esse
principio nao esta a ser seguido pela
empresa encarregue da construc;:ao de
estradas. As contratac;:oes e demissoes
sao feitas de forma arbitraria e estao
sendo contratadas essoas de forma

e

A Riversdale contratou varias empresas, para o
desempenho de servic;:os especfficos (p.e. construc;:ao de
estradas, perfurac;:ao de pesquisa, transporte de agua, entre
outras). Para recrutamento e formac;:ao do pessoal para
trabalhar no projecto foi contratada a empresa TMA. Esta
empresa disp6e de uma base de dados com o nome de
todas as pessoas que se registararn para efeitos de
emprego, ea respectiva formac;:ao. As empresas
contratadas que precisam de pessoal para trabalhar nao
devem fazer o recrutamento directamente na comunidade,
mas sim atraves da TMA, que tara a selecc;:ao do pessoal
de forma aleat6ria. A politica da Riversadale e da Elgas e
de privilegiar a contratac;:ao de mao-de-obra local, sempre
que esta esteja disponivel. A Riversdale tern conhecimento
que nem sempre este procedimento esta sendo seguido
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de Tete para desempenhar tarefas
para as quais existe capacidade a
nfvel local. A Riversdale deve tomar
providencias a este respeito. (Tito
Adellno, Comunidade de BengaSede)

pelas empresas contratadas. Teremos em breve um
encontro com todas as empresas contratadas da Riversdale
e esta questao sera discutida.
A Riversdale e a Elgas continuarao fazendo esforgos para
que a contratagao de pessoal seja feita de form a justa.

Ha empresas contratadas peia
Riversdale que nao estao a seguir as
procedimentos de contratagao de
pessoal. Algumas pessoas de fora
estao sendo recrutadas para
trabalharem na nossa area. Quando
perguntamos sabre os processes de
contratagao de pessoal nao
recebemos resposta satisfat6ria
dessas empresas. Solicitamos a
Riversdale que assegure a priorizagao
da contratagao de mao-de-obra local.
(Erino Damasco, Comunidade de
Capanga)
A Aiversdale deve esforgar-se por
assegurar que o princfpio de se
priorizar a contratagao de mao-de-obra
local seja seguido pelas empresas por
si contratadas. (Rui Samo, BengaSede Locality, Comunidade de
BenQa·Sede)
Um dos potenciais impactos positives
do projecto e 0 emprego e estou
satisfeito por isso. Foi dito que a poeira
e um dos impactos do projecto e que
as pessoas nao poderao viver em
zonas onde os nfveis de poeiras serao
elevados. Nao nos irernos opor ao
reassentamento, mas esperamos que
a Aiversdale cumpra o compromisso
de nos disponibilizar casas e ma serie
de outras condi96es de que iremos
necessitar na nova area. (Filipe Vize,
Comunidade de BenQa-Sede)

Comentario registado. A Equipa Tecnica do EIA recomenda
que as actividades da Riversdale e da Elgas sejam
monitoradas pqr entidades independentes, coma forma de
assegurar que as medldas de mitigagao sejam
etectivamente cumpridas. 0 Governo deve assegurar que a
Aiversdale cumpra o que esta previsto no Plano de Gestao
Ambiental.

Havera emprego para a comunidade?
(Sapezeca Lamicane, Comunldade
de Benga-Sede)

Havera necessidade de mao-de-obra e a prioridade sera a
contratagao pesseal local. Havera um emprego para
membros da comunidade, mas preciso notar que embora
o numero de postos de trabalho que estarao disponiveis
possa ser considerado elevado, nao sera possivel
acomodar todos os membros da comunidade interessados
em emprego. Note-se ainda que as necessidades em
termos de pessoal irao variar em conformidade com as
diferentes fases do prcjecto.

e

Note-se igualmente que o emprego na mina ou na Central
Termoelectrica nao constituem as unicas formas atraves
das quais as pessoas da area poderao beneficiar do
emprego. Espera-se que venham a ser criados neg6cios
locais, para o fornecimento de bens e servigos amina. Tais
neg6cios tambem necessitarao de forga de trabalho. Par
outro lado, outros neg6cios poderao crescer na Cidade de
Tete, necessitando igualmente de emoregar oessoas, vista
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que os trabalhadores irao despender os seus salaries
localmente.
Foi referido que existe uma empresa
especialmente designada para a
contratac;:ao de pessoal para trabalhar
no projecto, nomeadamente a TMA.
Muitas pessoas estao registaram-se e
estao na expectativa que terao
emprego assegurado no projecto.
Nesta reuniao foi dito, no entanto, que
embora o numero de postos de
trabalho que se espera que o projecto
ira criar seja elevado, nao sera,
certamente possivel, acomodar todos
os candidatos. Recomendo que isso
seja bem explicado as comunidades,
para que nao sejam alimentadas falsas
expectativas a respeito do assunto.
(Francisco Pernambuco,
Comunidade de ChinQodzi)
Foi aqui referido que o projecto vai dar
emprego. Muitas pessoas da nossa
comunidade inscreveram-se mas
nunca foram chamadas. Apenas
pessoas de Benga e Capanga estao a
ser contratadas. (Dagil Inacio,
Comunidade de Nhambalualu)

Recomendac;:ao registada. E necessario que todos
entendam que o registo de pessoas feito pela TMA nao e
uma promessa de emprego, mas sim uma atraves do qual
as pessoas podem ser contratadas de form a justa.

Ja estao sendo feitas algumas actividades preparat6rias do
projecto em Nhambalualu. Em devido tempo serao
contratadas pessoas da comunidade de Nhambalualu para
trabalhar no projecto . Conforme ja foi referido nesta reuniao ,
as necessidades de mao-de-obra variam em func;:ao das
fases do projecto. Eintenc;:ao da Riversdale e da Elgas
priorizar a contratac;:ao de pessoal local para trabalhar no
projecto.

Durante a apresentac;:ao nao ficou
claro de onde sera contratado o
pessoal para trabalhar no projecto,
nem coma sera feita a contratac;:ao,
pelo que gostaria de ter um
esclarecimento sabre o assunto.
(Jorge Tonderal, lnstltuto Superior
Politecnico, Tete)

Explicou-se pela Riversdale que foram estabelecidos
centres de registo de pessoal para efeltos de emprego a
nfvel local (Capanga, Benga, Nhambalualu, Moatize e
Cidade de Tete) . Foram registados ate ao momenta cerca
de 21 mil candidates a emprego e formac;:ao. Os candidates
serao seleccionados consoante as necessidades de cada
fase do projecto. Ja foram contratadas cerca de 200
pessoas. As vagas sao limitadas. Ate ao momenta ainda
nao surgiu a necessidade de contratac;:ao em massa de
pessoal especializado. Quando tal necessidade surgir, o
pessoal sera contratado.

Solicito que na contratac;:ao de pessoal
sejam tambem considerados
moc;:ambicanos com nivel de formac;:ao
superior e que os Proponentes
contribuam para a sua especializac;:ao
para o desempenho de actividades no
projecto. A formac;:ao de pessoal nao
deve restringir-se ao nivel basico.
(Jorge Tonderai, lnstituto Superior
Politecnico, Tete)

A Riversdale assumiu o compromisso de contratar o maior
numero possivel de trabalhadores locais, bem como de
providenciar formac;:ao, para ajudar a habilitar o pessoal
para o emprego na mina. A empresa comprometeu-se
igualmente a, ao longo do tempo, substituir o numero de
estrangeiros a trabalharern na mina por trabalhadores
moc;:ambicanos devidamente treinados pela empresa.

Proponho que formac;:ao seja
providenciada prioritariamente a
trabalhadores moc;:ambicanos. A
forrnac;:ao deve ser abrangente e nao
limitada ao trabalho especifico da
mina, de forma que haja maior numero
de pessoas formadas nesta regiao.
(Natalia Camba, lnstituto Nacional

Riversdale e a Elgas comprometeram-se a contratar o maior
numero possivel de trabalhadores locais e a providenciar
treino para ajudar as pessoas a conseguirem urn emprego
na mina. 0 PGA estabelece tambem que estas acc;:6es
devem ser monitoradas e auditada. Na area do projecto
foram estabelecidos postos de registo para efeitos de
emprego. Os lideres comunitarios , a Direcc;:ao Provincial do
Trabalho e os Proponentes estao envolvidas no processo
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de Petroleo, Maputo)

de recrutamento. A Riversdale possui um centre de
forma9ao, onde ja se registaram cerca de 20 000
canditados de Benga-Sede, Capanga, Nhambalualu e Tete.
Eimportante notar, contudo , que nem todas as pessoas da
area poderao conseguir emprego. Cerca de 200
trabalhadores de obras de construc;:ao que beneficiaram de
forma9ao providenciada pela Riversdale estao ja a trabalhar
na area.

0 perlodo para o envio de comentarios

Os comentarios poderao ser enviados ao Gabinete de
Consulta Publica ate 15 dias depois da data da reuniao de
Consulta Publica.

e muito curto. Na institui9ao que

represento, as pessoas que poderiam
analisar o relat6rio de EIA encontramse ocupadas com outros assuntos.
(Jeremias Vunjanhe, Justic;:a

I

•

Aspectos de saude e seguranc;:a

0 Governo deve controlar os efeitos do
projecto que sejam nocivos para a
saude das comunidades junto das
empresas mineiras que irao actuar
nesta area. (Abid Karimo,
Armazenista, Moatize)

As constata96es do EIA encontram-se transferidas para um
Plano de Gestao Ambiental (PGA), contendo objectives e
medidas pra1icas para o cumprimento dos requisites
ambientais. Ap6s a aprova9ao do PGA pelo MICOA, o PGA
passara a possuir valor legal, devendo ser implementado
pelo Proponente. O PGA estara disponlvel ao Publico.

a

Diversas medidas ligadas gestao dos impactos na saude
estao incluidas no EIA e no PGA, em particular no que diz
respeito gestao da qualidade do ar e de doen9as
infecciosas ou outras doencas.

a

Se for provado que a saude das
comunidades foi afectada em resultado
do projecto, os Proponentes do
Projecto irao providenciar a necessaria
assistencia medica? (Ernesto
Trabuco, Servic;:os Distritais de
Educac;:ao, Juventude e Tecnologia,
Moatize}

Entendemos que nas operai;:oes do
projecto serao usadas maquinas
grandes; percebemos que essas
maquinas irao produzir grandes
quantidades de poeiras, por isso sera
necessario deslocar as pessoas que
residem na area do projecto, para que
estas nao sejam afectadas pelas
poeiras. (Inacio Ajudante,
Comunidade de Nhambalualu)

Foi preparado um Plano de Gestao Ambiental (PGA), que
inclui medidas para assegurar que a saude das populac;:6es
nao sejam afectadas. 0 PGA inclui as quest6es de saude e
seguran9a das comunidades da area o projecto. Em caso
de incumprimento do PGA, os Proponentes deverao
assumir as responsabilidades. 0 PGA um documento
legal, que estara disponivel ao pubico. 0 PGA foi
estruturado de forma tat que o seu cumprimento possa ser
avaliado. A implementa9ao das ac96es constantes no PGA
devera ser monitorada por um a entidade independente.
Espera-se que a Riversdale e a Elgas se empenhem em
corrigir as situa96es de incumprimento do PGA que possam
vir a surgir. Mais importante ainda, espera-se que o
Governo assegure que o PGA seja cumprido , e actue em
caso de incumprimento deste. As Partes lnteressadas e
Afectadas podem ajudar a alertar o Governo caso notem a
ocorrencia de quaisquer situa96es que lhes parei;:am
irrequlares.
Gratos pela compreensao. Para alem da qualidade do ar
(poeiras), existem outros impactos que determinam a
necessidade de reassentamento de algumas aldeias, como
per sxsmplo segu;anga (fora do iocal das expiosoes) , ruldo
e perda de recurses .

e
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Temos receio que as maquinas
grandes possam colocar em risco a
vida das nossas crian9as. (Sabonete
Comboio, Nhambalualu)
Solicito que os motoristas da
Riversdale usem mais a buzina como
forma de prevenir acidentes
envolvendo pedestres. Solicito
igualmente que estes nao circulem a
grandes velocidades. (Francisco
Joao, Comunidade de Nhambalualu)

Solicitamos que os motoristas da
Riversdale deem boleia aos idosos
necessitados. Os motoristas nao
aceitam transportar as pessoas da
comunidade Marcelino. (Marcelino
Juco, Comunidade de Nhambalualu)
Estou satisfeito por nos terem
convidado a esta reuniao para nos
fornecerem novas informa96es sabre o
projecto. Temos problemas com
alguns motoristas que trabalham para
o projecto, que circulam a alta
velocidade, nao respeitando os limites
estabelecidos para a area do projecto
e levantando muita poeira. Sera que a
Riversdale tern conhecimento dessa
situac;ao? (Erlno Damasco,
Comunidade de Capanga)

Em
primeiro
lugar
a mina
sera
cercada
e,
consequentemente, as pessoas nao terao acesso a area.
Em segundo lugar, o EIA fez as seguintes recomenda96es
a respeito da seguranc;a associada ao trafego :
•

A Riversdale deve desenvolver um piano de gestao do
trafego para a fase de construc;ao do projecto

•

A Riversdale deve levar a cabo um programa de
consciencializa9ao a respeito do tratego nas
comunidades

A Riversdale deve estabelecer limites de velocidade, que
devem ser cumpridos por todos os operadores de
maquinaria e motoristas, como form a de minimizar o risco
de acidentes.

a

A Riversdale tern procedimentos internos relatives
Seguran9a no Trabalho, que restringem as condi96es
segundo as quais podem ser transportadas pessoas da
comunidade nas viaturas de trabalho. A empresa nao
disp6e de seguro de transporte de membros da
comunidade.
Nao e a primeira vez que a Riversdale tom a conhecimento
de reclama96es relativas ao incumprimento dos limites de
velocidade na area do projecto. A sua preocupac;ao sera
encaminhada aos gestores da Riversdale, para que esta
empresa intensifique o trabalho de consciencializa9ao com
rela9ao aos limites de velocidade, minimizando assim o
risco de acidentes e as quantidades de poeiras produzidas
em resultado da circula9ao de viaturas. A Riversdale faz
notar ainda que onde possivel, as estradas serao desviadas
das areas habitadas pelas comunidades.

0 camiao a ser usado para irriga9ao
do solo liberta fumos e produz ruido.
Parece-me que atraves da aspersao
de agua por cami6es para 0 controlo
de poeiras esta-se a tentar resolver um
problem a criando outro. (Mario
Candido, Mozambique Leaf
Tobacco, Tete)

Nao existem solu96es absolutas. Em termos comparatives,
neste caso a poeira podera ser muito mais prejudicial para a
saude das pessoas. A irriga9ao tem-se revelado uma forma
muito eficaz de controlo de poeiras em estradas. Medidas
deverao ser implementadas para que os niveis de emiss6es
e rufdo produzidos pelos cami6es sejam mfnimos. Tais
medidas incluem uma manuten9ao adequada dos cami6es
e o uso de silenciadores. Estas sao algumas das medidas
recomendadas no PGA.

A liberta9ao de enxofre podera
provocar explos6es? 0 estudo preve
medidas de mitiga9ao para possiveis
explos6es? (Elcfdio Sousa, UEM,,
Maputo)

A combustao espontanea (significando o carvao pegar fogo
durante a minera9ao ou nos dep6sitos dos residuos) sera
abordada na versao final do Relat6rio de EIA.

Esta prevista a forma9ao dos
trabalhadores em saude e seguran9a
ocupacional? (Suraia Mussa,
Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos, Maputo)

A Riversdale possui politicas e praticas de saude e
seguran9a no trabalho rigorosas e internacionalmente
aceites. Na devida altura, esta prevista a formac;ao dos
trabalhadores em saude e seguran9a ocupacional.

Esta a possibilidade de a empresa
custear exames medicos para os

Os trabalhadores serao sujeitos a exames medicos - este e
um procedimento normal em Projectos de mineracao
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trabalhadores e para a popula9ao,
para monitorar o seu estado de saude?
(Agostinho Fernando, MISAU Direc~o de Saude Ambiental,
Maputo)

modernos. Estes terao a disposi9ao e serao obrigados a
utilizar equipamento de protecc;:ao individual na execuc;:ao
das suas tarefas. Existira uma clfnica na area do projecto.

Enecessario que haja um piano de
sensibiliza9ao as comunidades da area
circunvizinha da mina a respeito de
medidas de prevenc;:ao e mitigac;:ao de
explos6es e incendios. (Natalia
Camba, lnstituto Nacional de

0 PGA preve a sensibilizagaa da comunidade num raia de
seguranga de 500 m em relagao ao local das explos6es na
mina,. Por autro lada, a desenho da mina cantem uma serie
de medidas de seguran9a. As medidas de prevengaa
estarao activas 24 horas par dia, sob a responsabilidade da
Riversdale .

.

lmpactas relacionados com a cultura
0 estudo nao aborda a questao dos
possfveis conflitos com as tradi96es
locais. Ja houve muitos problemas
com outros projectos relacionados com
quest6es tradicionais . (Jorge
Tonderal, Institute Superior
Politecnico, Tete)

0 EIA aborda aspectos culturais e outros da sociedade,
tragando recamendag6es a esse respeita. Par exemplo, a
EIA recamenda que os lacais sagradas sejam respeitadas
e, em caso de necessidade de deslacagaa de tumulos,
sejam realizadas as devidas cerim6nias culturais.
Adicionalmente, a Plano de Reassentamento e
Compensagao ira abordar este tipo de quest6es.

Reassentamento e compensagao
Nao ficou claro para mim se a
populagao de Capanga ira ser
reassentada. (Erino Damasco,
Comunidade de Capanga)

Capanga localiza-se sobre a area o onde a mina sera
desenvolvida. Por isso, ha necessidade de reassentamento
das familias de Capanga. A equipa que trata
especificamente das questoes do reassentamento tern
estado a trabalhar com os membros dos comites
comunitarios e com o Governo a respeito do assunto.
Capanga esta representada num desses comites. 0
objectivo e encontrar um lugar alternativo onde as pessoas
possam viver sob condic;:oes similares ou melhores do que
aquelas que possufam antes de serem reassentadas

Com a implementagao do projecto
seremos reassentados e o nosso gado
ira deixar deter espago para pastar.
(Fernando Assane, Comunidade de
Benga-Sede)

Como um dos princfpios basicos do reassentamento, as
comunidades directamente afectadas deverao receber
condigoes iguais ou melhores do que aquelas que
possufam antes do reassentamento. Esta princfpio sera
seguido pela Riversdale e pela Elgas. lsto significa que nas
novas areas serao disponibilizadas areas de pastagem
camunais similares e, caso ista seja impraticavel, outras
medidas serao implementadas para compensar as
comunidades pela perda de terras de pastaqem.

A empresa vai comegar a operar em
2010. 0 registo das machambas
existentes na area ja foi efectuado.
Onde iremos produzir quando o
projecto iniciar? (Januario Rungo,
Comunidade de Nhambalualu)

A equipa de reassentamento esta a trabalhar com as
comunidades e com o Governo tentando encontrar as areas
mais adequadas para o reassentamento. A decisao final
sabre onde as pessoas irao viver e fazer as suas
machambas sera tomada pelo Governo, tendo como base o
trabalho tecnico levado a pela Riversdale , atraves dos
Consultores. A todas as familias que perderem as suas
machambas serao atribufdas novas areas de cultivo.

Os membros do Comite Comunitario
despendem muito tempo em reuni6es
e nao recebem um salario. (Francisco

(Esta questiio foi respondida por um representante da
equipa de reassentamento) As quest6es internas relativas
ao funcionamento dos Comites Comunitarios estao fora do
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Damasco, Comunidade de Capanga)
Desde a cria9ao do Comite
Comunitario nao tern havido reuni6es
com as comunidades mas foi
combinado que em cada actividade a
comunidade seria informada das
actividades que foram realizadas. Ja
foi feito inquerito e recenseamento e
as comunidades nao foram informadas
sabre estas actividades. Levaram os
lfderes para visitar os locais para o
reassentamento e n6s nao fomos
comunicados. Afinal quern ira viver la?
Voces ou n6s? (Francisco Damasco,
Comunidade de Capanga)

ambito do EIA. Em coordena9ao com o Governo local, sera
marcada uma reuniao para discutir esta e outras quest6es
do comite do Comite Comunitario. As quest6es internas
relativas ao funcionamento dos Comites Comunitarios estao
fora do ambito do EIA. Em coordena9ao com o Governo
local, sera marcada uma reuniao para discutir esta e outras
questoes do comite do Comite Comunitario. A ideia de
forma9ao de Comites Comunitarios era de estabelecer um
elo de liga9ao entre a empresa Riversdale e a populac;ao.
Foram realizados encontros em Benga-Sede, Capanga e
Nhambalualu e OS Ifderes dessas povoac;oes e que
forneceram os names das pessoas que deveriam integrar
os comites. A metodologia de trabalho e os dias das
reuni6es sao acordados com os membros do CC. Os
membros do CC nao tern salario da Riversdale porque os
mesmos nao trabalham para a Riversdale. 0 que esta
acordado e que estes devem receber incentive para
participa9ao nas reuni6es. As datas e horarios das reuni6es
sao acordados com os membros do Comite, em func;ao da
sua dispor:iibilidade. No infcio realizamos reunioes com as
comunidades desde Capanga-Nzinda ate Cancope e depois
decidiu-se que cada membro do Comite devia realizar as
reuni6es com as suas comunidades , para a discussao de
todos os pontos abordados nas reunioes do Comite. Os
membros do Comite produzem actas contendo as
contribui96es dos membros e entregam-nas equipa de
reassentamento. Assim que a a area de reassentamento
esteja aprovada pelo Governo, todas as pessoas afectadas
terao a oportunidade de aver, antes de serem deslocadas.

a

Verifico que ha algum atraso no
fornecimento de informac;ao sabre o
projecto em Chingodzi. 0 bairro sera
afectado pelo projecto, mas nao temos
informa9ao sobre onde podemos ou
nao fazer as nossas machambas, nem
sabre onde iremos viver. Sera que no
local para onde vamos teremos
emprego e escolas? (Jose Sabado,
Comunidade de Chingodzi)

A comunidade de Chingodzi faz parte de um grupo para o
qual as medidas de mitigac;ao propostas pela Equipa do
EIS, particularmente em rela9ao ao controlo de poeiras,
poderao determinar que nao seja necessario o
reassentamento. As pessoas serao informadas sobre as
conclus6es do trabalho da equipa do reassentamento. De
qualquer form a, em caso de necessidade de
reassentamento sera implementado o princfpio segundo o
qual as familias deslocadas deverao receber as mesmas
condi96es au condi96es melhoradas em relac;ao as que
possuiam no local oue habitavam.

Que medidas serao tomadas para
assegurar que sejam respeitados os
direitos das pessoas que possuam
machambas na area da mina? (Abid
Karimo, Armazenista, Moatize)

0 Plano de Acc;ao para o Reassentan:iento recomendara
que aldeias poderao permanecer na Area do Tftulo Mineiro.
0 Plano especificara com clareza as perdas das pessoas a
serem reassentadas, bem coma as perdas iniciais das
P,essoas que vivem nas aldeias que irao permanecer na
Area do Titulo Mineiro, e a compensac;ao/apoio que estas
deverao receber, incluindo infraestruturas e servic;os
basicos, para que a estas possam ser atribuidas condi96es
similares ou melhores que as anteriores, em cumprimento
dos padr6es da International Finance Corporation (IFC).

As comunidades poderao permanecer
em todas as areas que estejam fora da
area de seguranc;a de 500 metros que
sera estabelecida ao redor da mina?
(Francisco Pernambuco,
Comunidade de Chingodzi)

Ainda nao existe resposta definitiva em relac;ao ao
reassentamento das comunidades que se encontrem fora
da faixa de seguranc;a de 500 metros a ser estabelecida ao
redor da mina. 0 Plano de Ac9ao para o Reassentamento
devera ser finalizado em breve; as comunidades receberao
posteriormente informac;ao sobre o reassentamento atraves
dos tecnicos da Riversdale responsaveis pela ligac;ao com
as comunidades. 0 reassentamento sera executado tendo
em conta a necessidade de protecc;ao da saude e
35

PROJECTO DE MINERAyAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
-AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA RELATORIO DE CONSULTA PUBLICA

A popula9ao do aeroporto deve
receber informa9ao detalhada sobre os
impactos do projecto na sua area,
particularmente no que diz respeito ao
reassentamento. Deve ser explicado a
esta o que acontecera as suas casas e
suas infra-estruturas. (Francisco
Pemambuco, Comunidade de
Chin odzi

Comentario registado. A popula9ao da area do Aeroporto de
Chingodzi que habita o outro lado do Rio Revubue em
rela9ao a localiza9ao da mina nao sera reassentada.

Enecessario que 0 EIA abarque a
questao das zonas de risco, incluindo
as zonas minadas e as zonas
susceptfveis a inundag6es nas areas
de reassentamento. (Armindo
Chintungo, lnstituto Nacional de
Gestao de Calamldades, Tete)

Os estudos sabre a agua realizados no EIA consideram
especificamente a questao das cheias, especialmente
porque esta questao foi colocada pelos intervenientes na
fase de EPDA. 0 PGA, que passara a ser um documento
de valor legal caso o EIA seja aprovado pelo MICOA,
especifica que nenhuma infraestrutura devera localizar-se
dentro da linha de cheias de 1 :100 anos dos rios, e que as
represas de controlo da poluigao que irao center a agua
polufda da area da mina deverao ser desenhadas de acordo
com padr6es internacionais. Adicionalmente, o Plano de
Acgao para Reassentamento necessita de identificar, em
consultas com o governo, areas para o reassentamento.
Foram criados 6rgaos para lidar com quest6es relativas ao
reassentamento, incluindo o Comite Provincial para o
Reassentamento, o que ira assegurar que as pessoas nao
se·am transferidas ara zonas de risco.

Acredito que a Riversdale nao
disponha de espago suficiente para
reassentar as comunidades. 0 Plano
ira evitar que a Riversdale possa,
eventualmente, vir a reassentar as
comunidades em areas de concessao
de outras empresas. (Jorge Tonderai,
lnstituto Su erior Politecnico, Tete

Este e um ponto importante. Um Plano de Acgao para
Reassentamento esta sendo preparado, tendo em vista o
reassentamento de algumas das aldeias da Area do Titulo
Mineiro de Benga. 0 Plano de Acgao para Reassentamento
ira considera, em consulta com o governo, areas para o
reassentamento que estejam localizadas fora das areas de
reassentamento das outras empresas mineiras.

Foi preparado um piano de
contingencia ou um piano de resposta
de emergencia para fazer face a
acidentes que possam ocorrer na
mina? (Suraia Mussa, Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos,
Maputo)

0 Plano de Gestao Ambiental contem um Plano de
Emergencia. Adicionalmente, os principais riscos avaliados
para o presente projecto, nomeadamente as explos6es em
resultado de explos6es ea poluigao podem ser mitigados
atraves da implementagao das recomendag6es para o
efeito contidas no EIA. A Riversdale possui igualmente,
como em qualquer projecto de mineragao moderno, os seus
pr6prios pianos para lidar com situag6es de risco e

•
Tempo de vida do projecto

e

Qua! o tempo de vida da Central
Termoelectrica? A Central continuara a
funcionar ap6s o encerramento da
mina? (Domingos Macamo,
Secretario Permanente do Distrito
de Moatize)

De momenta esta previsto que a Central Termoe!Sctrica
encerre na altura do encerramento da mina. A exploragao
da mina sera feita de ate ao ano de 2035. Ap6s esse
periodo pode ser, no entanto, que existam mais recurses
por explorar e que haja intengao de dar continuidade ao
projecto. No caso, sera necessaria uma nova Avaliagao de
lmpacto Ambiental; o projecto da Central Termoelectrica
odera assim, ossivelmente, ter continuidade.
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Encerramento I reabilitac;,:ao da mina
Ap6s o encerramento da mina, a area
podera ser usada para a construgao de
casas? (Armindo Chintungo,
lnstituto Nacional de Gestao de
Calamidades, Tete)

Ap6s o encerramento da mina, as areas recuperadas nao
serao adequadas para a construgao de casas, mas poderao
ser usadas como areas de pastagem. As areas de
disposigao de residues nao serao adequadas para
pastaqens, devido ao declive.

Ap6s 25 anos de exploragao da mina,
o que ira sobrar na area para as
geragoes futuras? (Adelino Silveira,
Administrac;,:ao do Distrito de
Moatize, Moatize)

As minas modernas sao desenhadas ja prevendo as
condigoes na sua fase de encerramento, sendo que e
preparado um Plano de Encerramento da Mina ainda na
fase de desenho desta. Estee, tambem, o caso para Mina
de Benga, para a qual um Plano de Encerramento
preliminar ja foi desenvolvido. 0 Relat6rio do EIA contem
ainda um capitulo referente aos impactos na fase de
encerramento da mina e medidas de mitigagao
recomendadas para gerir os impactos potenciais ap6s o
encerramento desta.
Em resumo, as areas serao reabilitadas progressivamente.
Por outras palavras, medida que a mineragao for
progredindo, as areas ja sujeitas minera9ao serao
cobertas com solo superficial. A area sera, entao, adequada
para pasto, usos florestais, usos urbanos/rurais ou outros
usos. Ha diversos exemplos no mundo nos quais isto foi
possfvel de executar com sucesso. Todas as infraestruturas
da mina serao removidas. A area sera descompactada e
sera feito o plantio da vegetagao. Um "buraco final", i.e. um
grande buraco preenchido com agua permanecera no local,
permitindo a evaporagao da agua subterranea que
continuara a acumular-se nas areas recuperadas. Figuras
ilustrativas sao apresentadas nos Relat6rios Principais de
EIA e nos respectivos Resumos.

a

Foi dito que no encerramento da mina
sera feita a reposigao dos solos e
reflorestamento. 0 buraco da mina
continuara a existir? (Abid Karimo,
Armazenista, Moatize)

0 Consultor explicou que a mineragao
sera progressiva, ou seja, as areas
mineradas serao recuperadas
medida que a mineragao for
progredindo. Mesmo assim, fica dificil
acreditar que a area escavada sera
totalmente preenchida e que nao
sobrara nenhum buraco. (Luciano
Nguiraze, Gabinete do Plano do
Zambeze, Moatize)

a

Sera que a Riversdale ira mesmo
conseguir repor os solos ap6s o
encerramento da mina? Parece-me
alga dificil. Penso que a quantidade de
solo retirado na abertura da mina nao
sera ser suficiente para tapar os

a

0 buraco na area da mina como um todo deixara de existir,

a excepgao do buraco final, i.e. um grande buraco com

cerca de 150 ha, que ira evapora a agua subterranea que
continuara a acumular-se nas areas ja recuperadas. Esta e
uma pratica padrao em minas modernas de carvao. Figuras
ilustrando situagoes em que isto ja foi implementado com
sucesso estao incluidas nos Relat6rios Principais de EIA e
nos respectivos Resumos. Serao implementadas medidas
para manter pessoas e animais distancia do buraco final.
A area restante da mina sera coberta; por outras palavras,
todos os materiais que nao sejam carvao serao recolocados
na area escavada. De facto, quando os materiais acima
citados sao removidos da area a ser sujeita mineragao,
sofrem uma expansao, passando a ocupar, deste modo, um
volume maior do que aquele que ocupavam anteriormente,
quando estes se encontravam compactados no solo. lsto
tera como resultado que algumas das areas recuperadas
terao, topograficamente, uma altitude maior que a anterior,
i.e. a que existia naturalmente antes da mineracao.

a

a

a

A minera9ao ira decorrer de form a progressiva, isto e,
medida que o buraco e aberto, o material removido do topo
das camadas de carvao e usado para recuperar as areas
anteriormente sujeitas mineragao. Surpreendentemente,
esse material, quando removido, sofre um processo de
expansao, siqnificando que passa a ocupar um espaco

a
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buracos. (Jamal Chambe, Comando
Provincial da PAM, Tete)

relativamente maior, devido a incremento do seu volume.
Devido ao incremento de volume, as areas ja recuperadas
serao topograficamente mais elevadas do que sao
actualmente. Este e um processo que tern sido
implementado com sucesso em minas de carvao que
operam com tecnologia moderna em todo o mundo. Ao fim
de 25 anos de mineragao existira, contudo, um buraco final,
que ficara preenchido com agua e que ocupara uma area
muito menor que a area total da mina. No respeitante a
disponibilidade de material superficial para cobrir as areas
recuperadas, o EIA recomenda que assim que a Riversdale
finalize o desenho da mina, a quantidade de solo superficial
disponfvel seja recalculada, para assegurar que haja

•
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Monitoramento e cu mp rimento das medidas estabelecidas
Solicito que o governo se pronuncie
em relagao ao desafio que lhe e
colocado quanto a fiscalizagao e
monitoria das empresas mineiras.
(Matias Cussimbua, Direcgao
Provincial de Saude, Tete)

E necessario capacitar os quadros
nacionais, dado que as instituig6es do
Estado nao possuem capacidade para
fiscalizar as acg6es de empresas como
a Riversdale. (Armlndo Manhiga,
Gabinete do Plano do Zambeze,
Tete)

0 Consultor concorda que a monitoria e importante, mas
tambem que, em alguns casos, e diffcil para o governo fazer
toda a monitoria necessaria. Por esta razao, o Plano de
Gestao Ambiental (PGA) recomenda que sejam realizadas
auditorias anuais independentes de todos os resultados da
monitoria; recomenda anda que os resultados estejam
disponfveis para o publico. Caso o PGA seja aprovado, o
mesmo passara a ter valor legal, devendo ser cumprido
pelo Proponente. Os intervenientes poderao, eles pr6prios,
ajudar o governo na tarefa de controlo. Os projectos
modernos de mineragao estao abertos a estas formas de
verificagao adicional e balangos com relagao ao seu
cumprimento.

Foi referido que serao respeitados os
padr6es do Banco Mundial para a
poluigao atmosferica. Sabe-se,
contudo, que por mais que os padr6es
do Banco Mundial sejam rigorosos,
estes poderao vir a ser violados. Como
se pensa controlar se o Proponente
cumpre os padr6es estabelecidos?
(Jamal Chambe, Comando
Provincial da PAM, Tete
Quale 0 6rgao governamental
responsavel pelo monitoramento das
actividades do projecto? (Jeremias
Vunjanhe, Justiga Ambiental,
Ma uto

0 MICOA, a Direcgao Provincial dos Recursos Minerais e
Energia e varias outras instituig6es sao responsaveis por
componentes de grandes projectos, tais como o presente.

Sugiro que a versao final do PGA, a
ser submetida ao MICOA, defina
claramente 0 papel dos varios
intervenientes responsaveis pelo
projecto, a sua implementagao,
monitoria e auditoria. (Elcidio Sousa,
UEM, Ma uto

0 PGA contem um capftulo que especifica as
responsabilidades pela implementagao do PGA, que abarca
as responsabilidades da Riversdale e das empresas
contratadas. Adicionalmente; o PGA especifica a
necessidade de auditoria anual independente,
recomendando que os resultados da auditoria sejam
dis onibilizados ao ublico.

Havera espago para os agentes
econ6micos desenvolverem as suas

A Riversdale manifestou a intengao de apoiar as
comunidades nos seus ne 6cios, contribuir ara a
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actividades na area de concessao da
mina? (Abid Karimo, Armazenista,
Moatize)

Estou muito satisfeita com o projecto
mas gostaria que a Riversdale
apoiasse a comunidade de Benga
construindo fontes de abastecimento
de agua, visto muitas pessoas estao a
morrer por causa do ataque dos
crocodilos quando vao a busca de
agua no Rio Zambeze (Francisca
Sampaio, Comunidade de BengaSede)
Pedimos que haja tambem um carro
para os alunos de Nhambalualu.
(Sabonete Comboio, Comunidade
de Nhambalualu)

diversificagao e expansao destes e, na medida do possfvel,
adquirir produtos localmente. Eintengao da Riversdale fazer
um levantamento da capacidade empresarial local e
preparar um piano de desenvolvimento comunitario, como
arte do seu Plano de Desenvolvimento Sustentavel.
Solicitagao anotada. A mesma sera encaminhada a
Riversdale.

Actualmente a Riversdale providencia transporte escolar a
alunos de Capanga Nzinda, para as escolas de Capanga e
Benga-Sede. Esta e uma medida de seguran9a necessaria,
devido as actividades que estao a ser desencadeadas pela
I

Relac;:oes com a comunidade I Comuni ca9ao
Deveria haver uma boa comunica9ao
entre as empresas de minera9ao que
actuam na area. lsso reverteria em
beneffcio das comunidades? Um
exemplo dessa falta de comunica9ao e
a estrada que a Vale fez mas que nao
pode ser usada por outras empresas.
(Adelino Khan, Auto Khan, Tete)

0 Relat6rio de EIA que esta a ser aqui apresentado
restringe-se ao projecto proposto pela Riversdale. Nao
podemos, por norma, fazer aqui referencia a aspectos
especfficos de outros projectos que estejam a decorrer na
area. 0 Consultor concorda que haja necessidade de
coordena9ao das actividades dos varios projectos
existentes na area, sendo que isso e recomendado no EIA.
0 papel de coordena9ao compete, no entanto, ao Governo
e nao a empresa de consultoria que elaborou o EIA. A
Riversdale ja tomou a iniciativa de coordenar com as outras
empresas na area de projectos sociais para as
comunidades.

Existe um gabinete do Proponente do
Projecto aonde as pessoas possam
dirigir-se caso tenham projectos a
desenvolver (p.e. projectos de
constru9ao de hoteis, projectos
agrfcolas, etc.) dentro da concessao
da empresa? (Abid Karimo,
Armazenista, Moatize)

Existe na Riversdale um departamento que trata de
assuntos ligados a comunidade, chefiado pelo Sr. Eliseu
Canuma, que podera ser contactado a respeito de assuntos
dessa natureza.

As empresas devem fazer o seu
trabalho junto com a popula9ao. As
empresas que estao a abrir estradas
destrufram machambas e locais
sagrados na zona de Nhaufa.

Um dos princfpios da Riversdale e da Elgas e o respeito
pelas comunidades. Como princfpio, antes de se executar
qualquer tipo de trabalho nas comunidades os lfderes sao
informados e sao seguidos os procedimentos tradicionais
que sejam solicitados. As comunidades devem denunciar os
casos em que esse princfpio nao seja respeitado por
qualquer uma das empresas a servi90 da Riversdale e da
Elgas, para que estas empresas possam tomar as devidas
medidas e a situa9ao possa ser corrigida. Em rela9ao as
machambas, importante recordar que a Riversdale
procedeu ao pagamento de compensa96es pelas perdas e
danos na area de Nhaufa.

(Guidioni Tafinanhica; Com"midade
de Chingodzi)
N6s somos os donos da terra, por isso
devemos ser informados sobre os
trabalhos que as empresas pretendam
realizar nas areas onde vivemos.
(Louren~o Antonio, Comunidade de
Chingodzi)

e
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De acordo com as leis do pais, quando
se destr6i uma machamba o dono
deve ser compensado mas o que se
verifica e que a Riversdale esta a
transgredir a lei. (Jose Sabado,
Comunidade de Chingodzi)
A popula9ao da zona de Cancope
reclama que nao esta sendo
devidamente informada sobre o
projecto. A popula9ao receia que
venha a ser reassentada sem
informa9ao. Pedimos que a mesma
seja informada sobre o processo.
(Florentino Paulino, Comunidade de

Cancope e uma unidade de Nhambalualu. Os membros de
Cancope estao representados no Comite Comunitario de
Nhambalualu. A sua preocupa9ao sera encaminhada ao
comite comunitario. Sera solicitado ao comite que assegure
que a popula9ao de Cancope esteja devidamente informada
sobre o projecto e o processo de reassentamento.

Planeamento regional
Pergunto-me se nao ha perigo de a
mina vir a "engolir" a cidade, visto
sobra cada vez menos espa90 para a
expansao da area urbana. (Jamal
Chambe, Comando Provincial da
PAM, Tete

(Resposta de Fllipe Duarte, Director Provincial para a
Coordena{:ao Amblental) Esta em vista a elabora9ao de
um Plano de Uso de Terra que vai dar resposta ao uso
desordenado por parte de varios projectos. Esta planificado
para o Distrito de Moatize uma avalia9ao ambiental, como
resultado de muitos ro'ectos ue estao a sur ir.

Foi dito que o Governo tern
dificuldades em coordenar as
actividades das varias empresas
mineiras. Por esta razao, acho que e
necessario que seja produzido um
piano director para as actividades
mineiras em Tete. (Jorge Tonderai,
lnstltuto Superior Politecnico, Tete)

0 EIA reconhece a necessidade de planeamento
estrategico para a area, dado 0 elevado numero de
concessoes mineiras e outras previstas para a area. 0 EIA
recomenda a realizagao de uma Avalia9ao Ambiental
Estrategica para a area, para considerar os impactos
cumulativos de todos os projectos previstos, e para
estabelecer regras para o desenvolvimento future.

Ha varias concess6es mineiras em
Tete, por isso e necessario ter em
conta o futuro da provfncia em termos
de ocupa9ao territorial. As pessoas
nao poderao voltar a habitar a area
ap6s o termino da explora9ao mineira,
pelo que se corre o risco de as
comunidades virem a ser reassentadas
em areas de concessao de outros
projectos, ou mesmo fora da provincia.
(Arminda Manhl~a, Gabinete do
Plano do Zambeze, Tete)
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Comentarios Recebidos por Escrito
Foram recebidos comentarios par escrito, tanto por via da Falha de Registo de Comentarios
distribufda em todas as reunioes, como par e-mails endere9ados ao Gabinete de Consulta
Publica, localizado nos escrit6rios da lmpacto. Os comentarios recebidos par escrito sao
apresentados abaixo.
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Comentarios da

Contribu~liu

Justi~a

Ambiental recebidos a 19 de Junho de 2009

ao prc>eesso de consuJta publie11 do Projecto de

minera~o

e fomecimento de

eneJ"Ritica de Bengn

i)CS(lc: 2004, o amincio da concessiio de pesquisa mineira a multinacional brasilc:ira Yak tern
suscitado criticas e discussiles envolvendo govemo, ambicntalistas c socicdade civil em torno dos

custos e beneficios ambienlais, c:con6micos c: sociais dcsse projecto.
De um lado os bencficios ressaltados incluem o aumento dilS capacidade de produ<rio de cncrgia
nacional, a necessidade de cmw:imento economicu e cri~ d4: postos de trabalho.

Os argwnentos contnbios, por outro lado, rc:ssaltam o aumento do desflorestamento, perda de
rc:cursos naturai:i c biodivcrsidadc, cmissao de earbono, impactos as

popul~lles

locais, sobrecarga

de servi~s urbanos e a11mento da violb\cia em Tete e Moalizc c: outras rcgiiles adjacentc, alem

dos altos custos de milt\~ das infracstnitura:i rodovilirias.
Neste sentido, ajustitlcativa de: que o carvllo de Moatlze impulslonam o crescimento econ6mico co
dcsenvolvirnento do pais precipitou a corrida de mais empresas mulUnacionais dcntre as quais se
destaca a Rivenidale cujo projeclo ircmm, a 1itulo ~liminar, comentar.

Os presentes cornentarios s8o bascados

WIS

infonna¢es do reswoo nilo t«nic-0 do Estt.Klo de

impact-0 Ambienta.l e nas apresen~ feita.s na reunioo de consulta p1iblica realizada no dia ue.s de
Junho corrente. AJA! teve acesso aos RElA t6cnicos c: com informa~ detallwlas a pouco menos
de tr& dias para o fim do prazo estabelecido para a entrega dos comenmrios.

Eimportantc tambem

dizer que o processo de consulta pUblica e os respectivos parccerC3 por partc dos interessados tem

um grande constrangimcnto rclativo ao pcriodo estabelecido de quase 25 dias para que se f~ os.
comcntarios qwmdo se sabe que para a elabo~ do AJA, as equipas envolvidas pm:isaram de

pelo menos seis meses. Ao se pretender que os intcrcssados
mes acaba-se por se compromctcr cstc proccsso dado que as

f~am

comenUirios em menos de um

organim\!~S

interessadas como

eo

caso da JA! precisam de mais tempo para analisar e emitir comcnrarios fundamcntados por
especialisras ligados avAria.~ tematlcas abordadas no mcsmo c que nem sempre estao presentes nos
escrit6rios da JA! dado quc: dcscnvolvem muitas actividade!I em outros locais. Sugeritnos tambc!m
piua

que nas proximas ocasioes os REIAs pos.sam ester disponiveis cm fonnato digital como forma

de facilitar o manuseamento dos mesrnos oo mr:smo tempo que nilo se impunha as pessoos para que
SC

desJoquem as institui~oes ondc estio disponiveis.

Hstes comenhirios foram feitos com base em conhecimentos gerais do funcioniuio da JAi que

p.articipou na rewllao de consulta pt'.ablica e rulo contaram com apoio dos tecnicos especiali7.adM
nesta Area dlldn que s6 tiveram acesso aos rclat6rios tecnicos ha Ws dias do limlte estabelecido. Por

isso desde ji infonnamos que os tecnicos da JAl num futuro proximo cmitirio o pooicionamcnto
final desta

or~

no qual constarao todos os comentarios detalhados e por cada item do

estudo. Os mesmos sen\o enviados ao MICOA e outras cntidades que julgarem pertinentes para o
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efeito.
Os principai1 pontos levantadol:

0 recurso a uma linguagem irnprecisa e 5Ubjecliva ao longo de todo o REIA revela a existencia de

falhas significativas do ElA do Projeeto de nililml(lo e fomecimcnto de energetiea de Benga ,
expondo desse modo a Calta de um documento contiavel para a tomada da decisao sobre a obra que
pode por cm risco a

porv!o mais rica de

~bique, ~o

a integridade dos povos da

c a sua importAncia no desenvolvimento nacional ,
implicando tambem a perda de rccursos oaturais e biodivc:rsidade cujo valor e inestimavel.
regiil.o c do futuro mesmo do pais sabido que

A discussio sobre o Projecto de minmaflo e fomedm.mto de energetics de Benga transcende os

impactos cconiimicos e de curto prazo particulannente das empresas interessadas, podendo abilrcar
impactos ambienta.is catastroftoos e de longo

pt81.05, por

isso nAo pode ser visto apenas na

perspectiva desenvolvimentista e c:conomHiista dcscurando as outtas

implica~Oes

que setilo as

primeiras manifesta¢es deste projecto antes mesmo dos seus resultados ditos positivos.
0 REIA peca tamhem por, cxccssivarncntc, I.er uma abordagcm didictica como se de um manual de

consulta se tratasse ao inves de apiesentar rcsultados cmpiricos que dcmonstrem os reais impactos
da

explo~

de carvio mineral numa regiao runl como MoatiT.e_ Por outro lado o REIA ao ser

excessi.vamente didactico ac.aba por ser um documento de pianos daquilo que a Riversdaler e seus
associados irfio desenvotver ao longo do seu projecto. Aqui
tivcmos accsso parece ser mna

descri~

in..~mos

em afinnar que o REIA que

sumaria das actividades que a equipa do AlA reali:r.ou e

niio os resultados do mesmo.

Area de intluencia do empreendimento

dclimitada pela area de direitos minerals de Benga situada a

Este de Tete no distrito de Moatizc comprcendendo 4560 ha fuzendo fronteira corn os Rios

Zamheze e Revubue constitui uma zona potencialmcnte rica em bi-Odiversidade por isso

e preciso

ter em conta que os impactos do empreendimenlo nao apena,, se rcstringirAo a csta uma area.
Adicionahnenle, os impactos

agrcgados aos de outros empreenditnentos como da vale irtio

modifkar tanto os ccossistemas naturais quanto m dinamicas sociais da regiAo.
Flora c fauna: Embora seja venlade que as actividadcs de subsistencias ate ao mom..'llto

desenvolvidas pelas

popul~o

tenham causado significativo impacto na degradai;io da rcgiifo, as

mesmas nao podem ser assumidas oomo equipaniveis aos dmms que serao causados pelo projocto
de mine~ao e de fomecimento de energia de 8enga como sc pretende demoostrar no REIA.
Considerando os potenciais impactos gcrados pcta ~o tnineira com o agravantc da exist~cia
de wna central tennoeJectrica numa regiio dmsamentc povoada c pm:iso que se assine acordos nio
sli com o govemo central como ate ao momenlo tem cstado a sc "'Crilfoar mas sim com as entidadcs
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e comunidades locais cujas negocial;005 lenham em con1a assegurm- uma compemairio pclos
impactos a

~

caus:ados is comunidadcs. Alcm disso, considenmdo o actual cemrio de forte

ausencia de cuhura de transprutncia e dilllogo para com as comunidadcs loc:m c: faha de pn:ssiio

por partc: de uma 50cicdadc civil organizada localmcntc, a cfcctividade de todas as medidas de
mitigai;Ao e outros compromissos aparentementc assumidos pelos proponenleS deve ser gnrontida

pot meio de um acordo previo.
Qaanlo ao proceuo AJA indltado na paglna 32, ponlo J.J

qundo se aDnna q1.1e "a abordagem da equipa da AJA

bj •

aulaalsr .....

coatrad~io

a avali~ do$ potcnc:iai.5 impaceos foi

mocbada" para, no periodo seguinlc, "afinnar que na malor parte dos casos. IOi n"llliado o pior

cenario e foi preslada particu!Dt ateniyoo ii

miti~o

dos impactos chave (fundamenlai!S)" scm

contudo revdat quai5 do esscs ccnBrios pion:s avi:riguados.

Por outro lado temos a notar que o REIA ao reconh.ecer que "as quest6es ~ respetlante$ ao
desenvolvimento da indmtria mineit-.a 1U1 blll:ill de M011tl7.c nAo furam coosideradas na A1A" nio se
podc ilibar da sua ~lidade ncste processo atendendo e oonsiderando que mais adianle

refere sea a alguns efeitos negativos mais sevaus mC$111o nilo os tendo cilados.
Na pjgina 33 quaoto ao Divel de dctalhe da
"quando Dlo exisUa

in~

info~ikl

tecnica disponfvel o REIA refere que

deta.lhada, o. equipil de estudo do AIA 11$SQQ)iu prcssupostos

modc:rados", ona cstie posicionamcnto da cquipa do AlA resulta incorrecto este procedimento. Alm
conduz n6s a uma desronfian\ta aos resultados pmvenientes dc5tc cxc:rdcio dado quc o
~

c dada a fatla de infonnai;ilo seria assumir pressupostos piores oomo forma de de se

precavcr da gravidade dos riscos.

Na pAgina 29 c hi,) ponto 2.14.8 n:ferentc a gestlio do ambicnlc c

~

durante a comtruo;ao. o

RElA cita uma sCrie de medidas de gestilo e do ambiente e de seg~ ~ a c:xpress0e$

romo "cuidarlosamcnlc c:mpilhtldo c: mcdidas de sc:gurani;a rigorosas" scm que pam tal o mesmo
mcoc;ionc casos eoocmos . E: preciso garantir um slstema de gestlo de risco dos trabalhladorcs. Qi

riscos e as ~de trab6IOO cxigc:m quc x paguc:m aos minciros altos seguros.
Na pigina 31, no ponto 2.IS..S oo concernente ao uso
proposto seri devolvido

a aptidio

poS·~

o RFJA diz quc '"o lix:al

da tenn c:nconltada na Rrc:a pn:.-mi~ •

0

quanto for

poulvel. A topografia p6s-m~lio seri delineada de melhor forma pouh'el pera velar a '&ua

da area da mina reabilitada 0 quanlO for possfvel.

Alem disso, a pandc quantidade de Agua e1<igida para rc:frigcrar os sistcmu potencializa o custo
ambiental da ~de energia.
Face a estas si~ e tomando em conta que algunw Mpostas quc nos foram dadas pela equipa
do REIA aquando da rcuniao publicu de lrCs de Junho nao sao satisfat6rias uma vez afirmou-se os

cspccialistas na1guom

temil~

especHicas seriam consultudoi, c:xigjmo5 que o AIA tomem em
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eonsldera~

Qual

ea

as NPintes q11e1tGa:

composi~

de carvio em tem1os de niveis de

concentt~llo

de dioxidos de carbono,

mcn:Urio, sulfatos, nitrogenio c outros mctais pcsados?
Qual scni o sislctna de

ebso~io

do carbooo c de out:ros melais pesado11 potenciaJmentc perigosos

para a saUdc ptiblka?

Qua.is sllo os sistemas de fittracilo e tratamento de iigua a serem seguidos?
Quanto aos postos de trabelho rcfcridos nas divcrsas fascs do projc:<:lo sugerimos quc sc:jam
inclusos no EIA

OS

melodos uSlldol.i para calcuhir

OS

pwito,; diroctos e indirocl0$ e quai<: s1o

1)$

niwis de oonfi!Ul¥l'!

O EIA refere que as comunidades localizadas no Norte do l'rojecto deverAo ter mais beneficios
rclativamcntc as do sul alqadamcntc porquc aquclas cstao nas proximidadcs das tcrras hllmidas.
Ora c:stc proccdimento mostra-sc: inadcquado dado que as rcferida.'l lemlS humida.'I sio um bem

publico que devem beneficiar a todo e qulllquer cidadAo

~nbicono

independentemente da sua

proximidade ou nilo com as mesmas. Por isso recomendamos que os benetlcios sejam garantidos a
todas M comunidades.
Dos dados aprc5C11tados no EIA constata-sc quc ha d(widas quanto a Mura capacidao;k de

g~

de energia a scr prt.ldwida pcla lennOOlectrica facto que faz com que baja temb6m d6vidas quanto a
lillbilidade dos resultados do EIA ora opresentrulo.s. Como 11valiot wn empreeruiimento desta

nature:za sem coo.hecimento real da sua capecidade?

E pn:ciso que conste no estudo o conteudo de cinzas a ser usado para a tennoclc!cuica.
Qual C 8 quali<Jadc do carvilo a 5er C)(portado C a do quc: Sm consumido localmc.mlc?
Quanio a fi1se de pO!HmCcrtamenlo a JA! cntende que

e preciiio clarH~ar

quai~

as entidades que

estlnlo envolvidas na monito~ e qual a responsabilidade de cada wna delas.

E preciso que seja clarificndo tambern o que significa
reabW~o

''ac~n activas de recupera~o,

e deuctivado d• ceutral" e outnu upreu6u ambfguas comtanta no REIA tals

eomo ama ..gatiio bem cuidada cemo farma de pnntir a salide pablica".
Dado que o Clll\'OO a set' extnUdo vai pasSllt por wn processo de

benefici~il&>(sepa~-llo

do material

csteril ou subsdncias w carbonosas) a JA! reoomenda que se determine os nfveis de coocen~
das substancias com mincrais com alto teor de enxofre. mercUrio. nitrogt!nio e ferro coosiderados

principais pulucnlcs nestc ciclo de carvl!o;

Quais s!o

ill! catllCterfstk~

do carvlo mineral

m~mbicnno

em

tenno.~

de composi¢'> e do

processo de sua f~? ,

Enca:ssano detcnninar o !tor de carviio cm lcrmos de cinzas c de cnxofrc c ferro, a pcrccntagcm
de impurt.taS no tcor das cinzas do cl'.IT\fik> e /ou o seu poder calormoo.

Qual t a quantidade de emiss&s de 6xidos de carbono, nitrogmio e outri>s metais pesadO!I
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expressos em mg/mJ a serem cmitidas pcla futura central tennoelectrica de Benga'!
Quais sAo os padn'les estlpulados pcla lei como a

~bicana

e COlllliderados ooeit6veis. Quais

s.l!o os outros padrOes de emissAo internaclonalmente &(Cites. E em rel~ aos palsc:s de: origcm das

cmpn:sas cnvulvidas ncste projccto como fonna de comparilt se
a.dmitido? Por exemplo

JUl

na~

me.<llll.llli condii;Qt:s scria

Italia o limitc maximo de cmissocs de 6xido:s de Nitrogenio e de 200

mg/m3. ( ... )
Qual

c

a capacidade expressa em pen:enblgens de

oper~tio

du cenlral iermoelectrica

como forma de detcnninsr as as cmiss(les de C02 que serllo prodll'lidos(estimativas em
O relatllrio

apel\il$

faz

me~ <la ql.lllnlidade

de toneladas de carviio

11

tooelnda.~).

scrcrn produzidas por dia e

ao longo do projecto.
Quul co lipo de 1c:coologias a ser usado no controle da polui¢o do at'!
0 valor <hi c:xlc:malidadcs ahaves da quantific~ do valor da saOde das pessoos, o eu&lo da

redu900 da pisoosidade, a de~ e qualidadc do arc da agua.
Qual co modelo de ofona do carvi'lo mineta! a sei- seguldo t:m Rengit'?
Qual ea c:stratcgia de controlc de part.iculas tinos que sera mais conveniente naquela regW>?

Ha falla de di~ de altcmatiws c: compromisso de mecani.smos de

miti~ e

monitori111QAo.

Sendo assim queremos atraves destes comentlirius reafirm31' a nossa posii;!o quanto ao perigo que
cstc empreendimento representa para o Distri10 de Mootize c n4o 86 partindo do pressuposto de que
o carYiio mineral c um inimigo ambienlal declarado intemacionalmente ( A revista The Economist q
clegeu o carvio como inimigo ambicntal)

Queremos tambem mais wna ve-1: J,amcntar c:sta 1cntanva de adoptar tecnologias industrials •'sujas"
em M~atnbique cujo rigor ambiental iWa e l8o accntUlldo quanto nos paisC'S mais industrializados,
por sinal ondc cstas mesmas multinacionais silo origiMrias e nAo podem opc:rar sob as mcsmas

condii,:ocs quc estao implcmcntando. Ao mesmo tempo que se procumr .subestimat

impactos deste projecto.
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Resposta aos com1entarios da Justi~a Ambiental recebidos a 19 de Junho de 2009

Tabela 4: Respostas aos comentarios da

Aceita9ao do
Projecto

Aceita9ao do
Projecto

Justi~a

Ambiental.

Desde' 2004, o anuncio da concessao de pesquisa
mineira a multinacional brasileira Vale tern
suscitado criticas e discussoes envolvendo
governo, ambientalistas e sociedade civil em torno
dos custos e beneffcios ambientais, econ6micos e
sociais desse projecto.
De um lado os beneffcios ressaltados incluem o
aumento da capacidade de produ9ao de energia
nacional, a necessidade de crescimento
econ6mico e cria9ao de postos de trabalho.
Os ar~1umentos contraries, por outro lado,
ressaltam o aumento do desflorestamento, perda
de recursos naturais e biodiversidade, emissao de
carbono, impactos as popula96es locais,
sobrecarga de servi9os urbanos e aumento da
violenGia em Tete e Moatize e outras regioes
adjace,nte, alem dos altos custos de manuten9ao
das infra-estruturas rodoviarias.
Neste sentido, a justificativa de que o carvao de
Moatize impulsionara o crescimento econ6mico e
o desenvolvimento do pafs precipitou a corrida de
mais empresas multinacionais dentre as quais se
destaca a Riversdale cujo projecto iremos, a tftulo
reliminar, comentar.
Sendo assim, queremos atraves destes
comentarios reafirmar a nossa posi9ao quanto ao
perigo que este empreendimento representa para
o Distrito de Moatize e nao s6 partindo do
pressuposto de que o carvao mineral e um inimigo
ambiental declarado internacionalmente (A revista

0 comentario da JA! sobre o estabelecimento e operacionaliza9ao em
grande escala de projectos potencialmente poluentes num pafs em
desenvolvimento e uma preocupa9ao frequentemente levantada em
Africa.
A preocupa9ao, corno salienta a JA!, e que os pafses em
desenvolvimento ainda nao tenham salvaguardas sociais para gerir estes
projectos, e mesmo que as tenham, a capacidade do governo para
monitorar o cumprimento e "policiar" as opera96es ainda esta em
desenvolvimento.
Ao rnesmo tempo, o uso de carvao de coque para produzir energia
electrica para centrais hidroelectricas e de carvao termico para alimentar
centrais electricas continuara a ser necessario em todo o mundo durante
bastante tempo. 0 desafio, em especial para os pafses em
desenvolvimento, consiste na cria9ao de salvaguardas para projectos do
genera, para gerir os impactos ambientais e sociais que estes possam
causar. Como isto e feito? Em primeiro lugar, nas ultimas decadas o
mundo inteiro aprendeu muito sobre a gestao de impactos provocados
por projectos mineiros e industriais de grande dimensao.
Diversos organismos internacionais, tais como o Banco Mundial ea
International Finance Corporation (IFC) (ambos representados em
Mo9ambique, a Organiza9ao Mundial de Saude (OMS), o Institute
Mundial do Carvao, a International Association for Acid Prevention
(/NAP}, e outros, definiram directrizes baseadas nas li96es aprendidas.
As minas e centrais electricas modernas desenham os seus projectos em
conformidade com estas directrizes. No final, ter um born desempenho
ambiental e social e benefice para o neg6cio - esta li9ao foi aprendida.
Em segundo lugar, grande parte dos maiores bancos e financiadores do
mundo sao signatarios dos Princfpios do Equador (www.ifc.org). Hoje em
dia a nenhuma empresa e atribufdo um emprestimo se esta nao
responder aos criterios definidos pela IFC (www.ifc.ora) no aue concerne
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Aceita9ao do
Projecto

Descri9ao do
Projecto

Descri9ao do
Projecto

The Economistque elegeu o carvao come inimigo
ambiental
• Queremos tambem mais uma vez lamentar
esta tentativa de adoptar tecnologias
industriais "sujas" em Mo9ambique cujo rigor
ambiental nao e tao acentuado quanto nos
paises mais industrializados, por sinal onde
estas mesmas multinacionais sao originarias e
n~io podem operar sob as mesmas condi96es
que estao implementando. Ao mesmo tempo
que se procurar subestimar os avultados
impactos deste projecto. De notar que esta foi
sempre a intengao da Riversdale desde as
fases iniciais de planificagao, come foi
submetido ao Governo no inicio dos seus
estudos de viabilidade, e foi igualmente uma
das recomendagoes da AIA (ver Capitulo 9
sobre Desenvolvimento Sustentavel} e e
inc:luido no PGA (ver sec9ao 4.11 do PGA).
Dado que o carvao a ser extraido vai passar par
um pmcesso de beneficiagao (separagao do
material esteril ou substancias nao carbonosas) a
JA! rec;omenda que se determine os nfveis de
concentragao das substancias com minerais com
alto teer de enxofre, mercuric, nitrogenio e ferro
considerados principais poluentes neste ciclo de
carvao:
• Qual e a composigao de carvao em termos de
nfveis de concentragao de dioxides de
carbono, mercuric, sulfates, nitrogenio e
outros metais oesados?
E necessario determinar o teor de carvao em
termos de cinzas e de enxofre e ferro, a
percentagem de impurezas no teer das cinzas do
carvao e /ou o seu ooder calorffico.

a

Esta sendo preparada informa9ao detalhada respeitante qualidade do
carvao, por meio de uma serie de testes em amostras representativas de
carvao que foram enviadas a Australia para analises. Esta informagao
nao esteve disponfvel para prop6sitos do EIA, pelo que foram
considerados pressupostos bastante precaucionarios no que concerne ao
risco de polui9ao impasto por estes materiais. Esta indicado no EIA que
antes da construgao da mina, quando o desenho detalhado desta estiver
complete, todas as recomendagoes referentes a gestao da poluigao
deverao ser actualizadas, de mode a incluirem as ultimas informagoes
relevantes. lsto inclui a informa9ao sobre as caracteristicas qufmicas
detalhadas do carvao.
Conforme mencionado na secgao 2.10.2 do REIA da Central
Termoelectrica, o carvao termico usado na central termoelectrica ira
center 25% de cinzas. 0 EIA recomenda que as cinzas produzidas pela
Central Termoelectrica seiam inicialmente deoostas no deo6sito de
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Descri9ao do
Projecto

Quat e· a qualidade do carvao a ser exportado e a
do quei sera consumido localmente?

resfduos situado a Leste e, posteriormente, no topo do buraco final ("final
void') reabilitado. lsso permitira que o lfquido alcalino percolado
proveniente do dep6sito de cinzas seja drenado para os materiais
residuais , o que ira reduzir o potencial de gera9ao de acidez de tais
materiais no buraco final recuperado. Alem disso, o dep6sito de cinzas
forneceria igualmente uma barreira adicional contra a entrada de agua e
oxigenio nos materiais residuais, reduzindo assim o potencial para o
aumento da acidez. Os conceitos de co-disposi9ao e um dep6sito de
cinzas sobre o material residual sao indicados na Figura 10-5 do relat6rio
de EIA da Central Termoelectrica (ver tambem a Sec9ao 10.3.3 e a
tabela 10.3 no documento da AIA da Central Termoelectrica para uma
gestao eficaz de fluxes de resfduos compostos por cinzas e material
carb6nico). Em ultima analise, as cinzas irao reduzir o potencial para a
gera9ao de drenagem acida da mina ap6s o encerramento da mina e da
Central T ermoelectrica_
No que concerne exporta9ao de carvao, foi demonstrado que o
dep6sito de carvao de Benga consiste de carvao de coque duro de
primeira qualidade:
- CSN Elevado (fndice de dilata9ao)
- Nfveis de vitrinite acima de 80%
- "Coal Ranks' entre 1.2 e 1.6
- Conteudo de material volatil entre 12-25% (seco ao ar)
- Nfveis de fluidez entre 2.1 e 3.1 (base log)
- CSRs de aproximadamente 70 para carvao de coque para tipos de
carvao comparaveis na Bacia de Moatize
0 carvao das reservas de Benga pode, perfeitamente, ser comparado ao
carvao de primeira qualidade encontrado na Bacia de Bowen e em
Morambal, sendo superior em qualidade superior as reservas de Carvao
de coque de Rangal.

a

Sera produzido carvao termico de qualidade para exporta9ao a
6700Kcal/kg. A produ9ao de carvao com qualidade para exporta9ao
ainda nao foi finalizada e de memento a Riversdale reporta apenas sobre
a qualidade do carvao domestico. Espera-se que seja assim produzido
carvao adequado para a Central Termoelectrica, incluindo:
- Elevados nfveis de eneraia 15500Kcal/k
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Descri9ao do
Projecto

Quais sao as caracterfsticas do carvao mineral
mogarnbicano em termos de composi9ao e do
processo de sua forma9ao.

Avaliagao
Ambiental
Estrategica lmpactos
cumulativos

Adicionalmente , os impactos agregados aos de
outros empreendimentos come da Vale irao
modificar tanto os ecossistemas naturais quanto
as dinamicas sociais da regiao. Por outro lado
temos a notar que o REIA ao reconhecer que "as
questcies estrategicas respeitantes ao
desenvolvimento da industria mineira na bacia de
Moati2:e nao foram consideradas na AIA" nao se
pode ilibar da sua responsabilidade neste
processo atendendo e considerando que mais
adiante refere sea alguns efeitos negatives mais
severos mesmo nao os tendo citado.

Encerram ento
da mina

Quanto a fase de p6s-encerramento a JA!
Entende que e precise clarificar quais entidades
que estarao envolvidas na monitorizagao e qual a
responsabilidade de cada uma delas.

- Baixo teer inerente de agua a 0.8%
- Alto rendimento da caldeira
- Composi9ao qufmica da cinza relativamente benigna
- Valores altos de HGI e born desemoenho na trituracao
A area do projecto de Carvao de Benga esta situada na Bacia de
Moatize. Ha tres forma96es geol6gicas que dominam a bacia: o
Complexo de Tete do Precambrico, a Forma9ao Carbonffera de Karoo e
Aluvi6es Quaternaries. As camadas de carvao formaram-se durante o
Carbonffero Superior, ha aproximadamente 350 milh6es de anos. Entre
estas existem camadas de gres e camadas mais reduzidas de silte e
aroilas (ver a seccao 6.1.1 do relat6rio da AIA).
A AIA reconhece a necessidade de urn a planifica9ao estrategica da area,
dado o elevado numero de concess6es de carvao e outros projectos
propostos para a mesma. 0 EIA recomenda a realiza9ao de uma
Avalia9ao Ambiental Estrategica na area, para determinar os impactos
cumulativos de todos os projectos a implementar no future e as regras
para futures projectos. Estes aspectos aparecem detalhados no REIA
(ver sec9ao 11.16).
Na reuniao de consulta realizada em Tete durante o perfodo para
recep9ao de comentarios sobre as conclus6es do EIA, o Sr. Filipe
Duarte, Director Provincial de Coordena9ao Ambiental, referiu que esta
previsto para Moatize um Plano de Uso da Terra; esta igualmente
planeado realizar uma avalia9ao ambiental estrategica no distrito, em
resultado dos diversos projectos que estao a surgir no mesmo - esta
informacao foi muito bem aceite oela eauioa aue realizou a AIA.
Sim, esta correcto. As minas modernas sao desenhadas ja a pensar na
sua fase de encerramento. Epor esta razao que se desenvolve o piano
de encerramento da mina come parte integrante do desenho inicial da
mesma. Tanto o PGA como o piano de Encerramento da Mina
estabelecem as responsabilidades dos diferentes organismos. 0 piano
de encerramento e actualizado com regularidade durante o perfodo de
vida da mina e requer a realiza9ao de consultas. Foi ja desenvolvida uma
primeira versao do piano de encerramento da Mina de Benga, que tomou
em considera9ao as recomenda96es apresentadas na AIA para o
encerramento da mina (ver caoftulo 9 do relat6rio do EIA) .
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Qualidade do ar

Qualidade do ar

Qualidade do ar

I Qual

e1 a quantidade de emissoes de 6xidos de
carbono, nitrogenio e outros minerais pesados
3
expressos em mg/m a serem emitidos pela futura
Central Termoelectrica de Benga?

I Quais os padr6es estipulados por estipulados pela

I

lei come a mo9ambicana e considerados
aceitaveis. Quais sao os outros padroes de
emissao internacionalmente aceites. E em rela9ao
aos palses de origem das empresas envolvidas
neste projecto como forma de comparar se nas
mesmas condi96es seria admitido? Por exemplo
na Italia o maximo de emissoes de Oxides de
3
Nitroaeinio e de 200 ma/m •
Qual e a capacidade expressa em percentagens
de opera9ao da Central Termoelectrica coma
forma de determinar as emiss6es de C02 que
serao produzidos (estimativas em toneladas). 0
relat6rio apenas faz men9ao da quantidade de
tonelaclas de carvao a serem oroduzidas oor dia e

As concentra96es de emissoes sao estimadas da seguinte forma:
S02 (nao mitigadas) - 1337 mg/Nm 3
80 2 (mitigadas) - 267 mg/Nms
N02 (nao mitigadas) - 633 mg/Nm 3
N02 (mitigadas) - 317 mg/Nms
PM (nao mitigadas) - 337 mg/Nm3
PM (mitigadas) - 34 mg/Nm 3
C0 2 - 165000 mg/Nm 3
CO - 26.8 mg/Nms
Estas foram as concentra96es de emissoes usadas no Estudo
Especializado sobre a qualidade do ar. As concentra96es para metais
pesados nao foram calculadas - quando a investiga9ao foi realizada nao
existiam cinzas para recolher para amostra. Contudo, e salientado que
em testes feitos em centrais electricas Sul-Africanas alimentadas a
carvao, os metais pesados nao ultrapassam os padroes de emissoes
reconhecidos.
Sera verificado se os metais pesados nao constituem motivo de
preocupa9ao durante a actualiza9ao da avalia9ao da qualidade da agua
na fase de desenho detalhado do oroiecto.
Mo9ambique ainda nao promulgou padroes de emissao para centrais
electricas. Os padroes de qualidade do ar ja estao promulgados e estes,
em conjunto com os Padr6es da Organiza9ao Mundial de Saude usados
na AlA, servem de base a avalia9ao (ver sec9ao 7.2 do relat6rio do EIA)
e aparecem especificados no PGA como o padrao do projecto.

0 conteudo fixo de carbono para o carvao domestico e de 42% numa
base de "conforme recebido" ("as received" basis). 0 Estudo
Especializado sobre a Qualidade do Ar aponta para um consume diario
de 20,800 toneladas de carvao para a produ9ao de energia electrica. 0
estudo calcula ainda que as emissoes de C02 esperadas em resultado
da oroducao de eneraia electrica atiniam - 11,6 toneladas metricas oor
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ao longo do projecto.
Qualidade do ar

e

Qual 0 tipo de tecnologia a ser usado no
controle da polui9ao do ar? Qual e a estrategia de
controlo de partfculas finos que sera conveniente
naquela regiao?

1--------------f--------------------------------------~
Qualidade do ar

Qua! sera o sistema de absor9ao do carbono e de
outros metais pesados potencialmente perigosos
para a saude publica?

Abastecimento
de agua

Alem disso, a grande quantidade de agua exigida
para n~frigerar os sistemas potencializa o custo
ambiental da gera9ao de energia.

ano (assumindo um tuncionamento contfnuo, i.e. 24 horas por dia, 365
dias oor ano).
Como referido no relat6rio de especialidade sobre Qualidade do Ar, o
controlo da polui9ao do ar sera alcan9ado atraves da implementa9ao das
seguintes medidas:
- Centrais Electricas - Precipitador Electrostatico para partfculas,
Dessulfura9ao dos Gases de Combustao para anidrido sulfuroso e
Queimador de Baixa Emissao de NOx para 6xidos de Nitrogenio;
- Dep6sitos de resfduos e acesso a estradas de servi90 - aspersao de
agua.
Uma parte significativa de carbono (como fuligem) e metais pesados e
absorvida pelas cinzas volantes e recolhida por receptores
electrostaticos.
A Central Termoelectrica ira usar 96 mega litros de agua por dia (Ml/d)
quando estiver em pleno funcionamento. Contudo, se forem usados os
96 Ml/d, i.e. no pior cenario possfvel, isto representara cerca de 0.9
m3/segundo de agua.
Sera usada agua do Rio Zambeze. 0 reservat6rio do Zambeze tern cerca
2
de 1390000 km de dimensao. 0 caudal do rio junto a Tete regista entre
3
1200 e 2000 m /segundo (foram registados pi cos excepcionalmente altos
3
em Margo de 2001 , quando atin~iu 9032 m /segundo, e em Fevereiro de
2007, quando chegou a 8083 m /segundo). No Rio Zambeze, o pior
cenario possfvel (1 200m3/segundo) representa 103 680 Ml de agua por
dia. Comparando este cenario aos menos de 96 Miid usados pela Central
Termoelectrica, esta quantidade de agua e negligenciavel e representa
uma redu9ao do caudal do rio em 0,09%.
Analisando o consume de agua de uma perspectiva cumulativa: os
maiores consumidores de agua do Rio Zambeze a operar na area num
futuro pr6ximo incluem:
- Mina de Carvao de Benga - ± 21 mega litros de agua por dia;
- Mina de Carvao de Moatize - ± 21 mega litros de agua por dia
(estimativa baseada na tonelagem);
- Central Termoelectrica de Moatize - ± 48 mega litres de agua por dia
(estimativa baseada na capacidade); e
- Central Termoelectrica de Benaa - ± 96 meaa litres de aaua oor dia.
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Qualidade da
agua

Quais os sistemas de filtrac;:ao e tratamento de
agua a serem seguidos?

Eco logia
Terrestre

Flora El fauna: Embora seja verdade que as
actividades de subsistencias ate ao memento
desenvolvidas pelas popula9ao tenham causado
signific:ativo impacto na degradac;:ao da regiao, as
mesmas nao podem ser assumidas como
equiparaveis aos danos que serao causados pelo
projecto de minera9ao e de fornecimento de
energia de Benga como se pretende demonstrar
no REIA.
Area de influencia do empreendimento delimitada
pela area de direitos minerais de Benga situada a
Este de Tete no distrito de Moatize
compreendendo 4,560 ha fazendo fronteira com
os Rios Zambeze e Revubue constitui uma zona
potencialmente rica em biodiversidade par isso e
preciso ter em conta que os impactos do
empreendimento nao apenas se restringirao a
esta urna area.
E precise garantir um sistema de gestao de risco
dos trabalhadores. Os riscos e as condic;:oes de
trabalho exigem que se paguem aos mineiros
altos seauros.

Biodiversidade

Saude e
Seguranc;:a
Ocupacional

Em conjunto, isto representa 186 Ml/dia, ou 2.1 m3/s do Rio Zambeze, e
uma reduc;:ao do caudal do rio em 0.18%. lsto nao representa um impacto
sianificativo no caudal do Rio Zambeze.
Na mina, toda a agua contaminada sera contida em represas para
controlo da polui9ao no local, e ira evaporar, sera reutilizada na central
de lavagem de carvao, ou dilufda e usada para minimizac;:ao de poeiras.
O princfpio de reutiliza9ao e reciclagem de agua desta form a constitui
uma pratica padrao em minerac;:ao de carvao moderna.
O EIA e o PGA contem uma serie de medidas para o desenho de
sistemas de gestao de aguas, gestao de aguas polufdas e mitiga9ao de
impactos. Relevante e a exigencia de que nao seja despejada agua no
lenc;:ol freatico nem em terras hUmidas ou rios, a nao ser que estes
esteiam dentro dos oadroes oara efluentes definidos oara o oroiecto.
0 REIA nao tenta, de forma alguma, mostrar que a degradac;:ao causada
por modos de vida de subsistencia das comunidades sao comparaveis
aos impactos provocados pela actividade mineira. Na realidade, o REIA
(ver secc;:ao 7.8) lista a extensao ocupada em hectares pelas
comunidades de cada tipo de planta que serao destrufdos pela actividade
mineira e que irao necessitar de reabilitac;:ao. As medidas de reabilitac;:ao
sao depois apresentadas em detalhe no REIA AIA e fornecidas no PGA.
0 PGA serve igualmente de base a pianos de ac9ao para especies
inclufdas no Livro Vermelho. Apesar de nao terem sido encontradas
quaisquer especies de plantas ameac;:adas no local, o PGA ira alimentar
outro levantamento, anterior ao arranque da construc;:ao para verificar
isto, e pianos para o caso de serem identificadas especies em perigo. Ha
aves e peixes ameac;:ados e potencialmente especies de morcegos a
habitar no local e em rios adjacentes. 0 PGA identifica as zonas de
exclusao em torno das terras humidas e planfcies aluvionares.

A Riversdale possui um Sistema de Saude e Seguran9a Ocupacional
internacionalmente estabelecido que ira cobrir as condic;:oes de trabalho
dos trabalhadores do projecto. Esta previsto uma analise de risco, tendo
em como base normas internacionais (OHSAS 18001
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Emprego

Ouanto aos postos de trabalho referidos nas
diversas fases do projecto sugerimos que sejam
inclusos no EIA os metodos usados para calcular
OS postos directOS e indirectos e quais sao OS
nfveis de confianc;a?

Abordagem do
EIA

Quanto ao processo AIA indicado na pagina
32, ponto 3.1 ha a assinalar uma contradi~ao
quando se afirma que "a abordagem da equipa da
AIA avaliac;:ao dos potenciais impactos foi
moderada" para, no perfodo seguinte, "afirmar que
na maior parte dos casos, foi avaliado o pior
cenario e toi prestada particular atenc;ao a
mitiga9ao dos impactos chave {fundamentais)"
sem contudo revelar quais sao esses cenarios
averiauados.
Na pagina 33 quanto ao nivel de detalhe da
inform ;a9ao tecnica disponfvel o REIA refere que
"quanclo nao existia informac;ao detalhada, a
equipa de estudo do AIA assumiu pressupostos
moderados", ora este posicionamento da equipa
do AIA resulta incorrecto este procedimento. Alias,
conduz n6s a uma desconfianc;:a aos resultados
provenientes deste exercfcio dado que o
recomendavel e dada a falta de informac;:ao seria
assumir pressupostos piores como forma de se
precaver da gravidade dos riscos.

a

Abordagem do
EIA

Mo9ambique e uma excepgao na Comunidade de Desenvolvimento da
Africa Austral uma vez que foi desenvolvida uma Matriz de Contabilidade
Social {MCS) para o pafs. Apesar do nfvel de precisao oferecido pela
MCS ser ate certo ponto limitado ao seu tempo de existencia, visto que
esta foi desenvolvida em 2003, a mesma e ainda utilizada em todo o
mundo. Esta MCS foi transformada num mode/o parcia/ de equilfbrio
econ6mico geral, Leontief Inverse, desenvolvida pela /HS Global Insight
Southern Africa (Proprietary) Ltd, uma empresa internacional de analise e
previsao econ6mica muito conceituada. 0 modelo foi usado para estimar
os efeitos multiolicadores do em oreao.
Receamos que a traduc;:ao tenha transmitido aqui uma impressao errada.
AJA! esta totalmente correcta ao afirmar que ha escassez de
informac;:ao, que nao foram avaliados os piores cenarios possfveis e,
portanto, deve ser usada uma abordagem precaucionaria. Abaixo pode
ler-se o paragrafo relevante do Capftulo 3 do Relat6rio do EIA (Secc;:ao

3.4.1):
Where detailed information has not been available, the EIA study
team has made conservative assumptions. This has applied to a
number of cases - areas of disturbance, tor example, are based
on the conceptual layouts and do not consider, as a base case,
the likelihood of a reduced area of actual impact within the
footprint boundaries. With regard to the location and size of
structures, worst-case assumptions were made in respect of
their potential impact on nearby receivers
[Traduf8o livre: Nas situa9i5es em que intorma9ao
pormenorizada nao estava disponfvel, a equipa de estudo que
preparou o AJA considerou pressupostos precaucionarios. lsto
toi aplicado a um certo numero de casos - as areas de
perturba9ao, por exemplo, baseiam-se em desenhos ("layouts '?
conceptuais e nao consideram como caso de base a
probabilidade de uma pequena area de impacto dentro das
fronteiras do local de implanta9ao do projecto. No que respeita
localiza9ao e dimensao das estruturas, toram previstos os piores
cenarios possiveis no que diz respeito ao seu potencial impacto
nos receotores or6ximos.

a
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0 recurse a uma linguagem imprecisa e subjectiva
ao longo de todo o REIA revela a existencia de
falhas significativas do EIA do Projecto de

minerac;ao e fornecimento de energetica de
Benga, expondo desse modo a falta de um

Abordagem do
EIA

Abordagem do
EIA

Abordagem do
EIA

documento confiavel para a tomada da decisao
sobre a obra que pode por em risco a pon;:ao mais
rica dei Mo9ambique, amea9ando a integridade
dos pcivos da regiao e do future mesmo do pais
sabido que ea sua importancia no
desenvolvimento nacional, implicando tambem a
perda de recurses naturais cujo valor e
inestimavel.
Na pa1~ina 31, no ponto 2.15.5 no concernente ao
uso pos-minera9ao o REIA diz que "o local
proposto sera devolvido aptidao da terra
encontrada na area pre-minera9ao, o quanto for
possivel. A topografia p6s-minera9ao sera
delineada de melhor forma possivel para vetar
a agua da area da mina reabilitada o quanto for
ossfvel.
0 REIA peca tambem por, excessivamente, ter
uma abordagem didactica como se de um manual
de consulta se tratasse ao inves de apresentar
resultados empfricos que demonstrem os reais
impactos da explora9ao de carvao mineral numa
regiao rural como Moatize. Por outro lado o REIA
ao ser excessivamente didactico acaba por ser um
documento de pianos daquilo que a Riversdale e
seus associados irao desenvolver ao longo do seu
projecto. Aqui insistimos em afirmar que o REIA
que tivemos acesso parece ser uma descri9ao
sumaria das actividades que a equipa do AIA
realizou e nao os resultados do mesmo.
Na pa~1ina 29 e no ponto 2.14.8 referente a gestao
do ambiente e sequranca durante a construcao, o

a

Pudemos observar, como e notado mais adiante nos comentarios, que a
JA! teceu os seus comentarios essencialmente sobre o Resume Nao
Tecnico nao tecnico dos relat6rios de AIA. O Resume nao Tecnico e um
dos requisites do Regulamento de AIA, e nao e elaborado com o
objective de obter comentarios com o elevado nfvel tecnico com que a
JA! esta habilitado a faze-lo. Por outro lado, a JA! cita a descri9ao do
projecto proposto no Capftulo 2 do relat6rio do EIA, e nao as conclus6es
expostas nos estudos de EIA.
Os Capftulos 7 a 11 do relat6rio do EIA abordam pormenorizadamente os
potenciais impactos do projecto proposto, avaliando os impactos e
especificando uma grande diversidade de medidas para desenho,
mitiga9ao, gestao e monitoria. Estas medidas foram igualmente
incorporadas no PGA do projecto, tendo-lhes sido acrescentados
detalhes adicionais. Caso seja aprovado pelo MICOA, o PGA tornar-se-a
legalmente vinculativo na Riversdale. 0 PGA e um documento publico.

A informa9ao aqui citada consta no Capftulo 2 (Descri9ao do Projecto),
do Relat6rio do EIA, e reoresenta a informacao inclufda na olanificacao
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REIA cita uma serie de medidas de gestao e do
ambiente e de seguranc;:a recorrendo a
express6es como "cuidadosamente empilhado e
medidas de seguranc;:a rigorosas" sem que para tal
o mesmo mencione casos concretos.

Abordagem do
EIA

Abordagem do
EIA

A discussao sobre o Projecto de minerarrao e
fornec:imento de energetica de Benga
transcende os impactos econ6micos e de curto
prazo particularmente das empresas interessadas,
podendo abarcar impactos ambientais
catastr6ficos e de longo prazos, por isso nao pode
ser visto apenas na perspectiva
desenvolvimentista e economicista descurando as
outras implica96es que serao as primeiras
manifesta96es deste projecto antes mesmo dos
seus resultados ditos oositivos.
Ha falta de discussao de alternativas e
compromisso de mecanismos de mitiga9ao e
monitorizac;:ao.

Abordagem do
EIA

Dos dados apresentados no EIA constata-se que
ha duvidas quanto a futura capacidade de gera9ao
de energia a ser produzida pela termoelectrica
facto que faz com que haja tambem duvidas
quanto a fiabilidade dos resultados do EIA ora
apresentados. Como avaliar um empreendimento
desta natureza sem conhecimento real da sua
capacidade?

Abordaaem do

0 valor das externalidades atraves da

inicial da Riversdale, e enumera os princfpios atraves dos quais sera feita
a construc;:ao. Nao se refere de form a alguma as conclus6es da AIA.
Como referido anteriormente, as conclusoes da AIA, assim como
medidas de gestao e mitiga9ao muito especfficas, sao apresentadas nos
Capftulos 7 a 11 do Relat6rio do EIA, e de forma ainda mais detalhada no
PGA. Apreciarfamos que a JA! baseasse os seus comentarios em
informacao mais detalhada.
Mais uma vez, o Relat6rio do EIA, do Capftulo 7 em diante, aborda de
forma pormenorizada os potenciais impactos e avalia estes impactos,
especificando uma grande diversidade de medidas de concepc;:ao,
mitiga9ao, gestao e monitoria.
Estas medidas foram tambem incorporadas no PGA para o projecto,
tendo-lhes sido acrescentados detalhes adicionais. 0 PGA tornar-se-a
legalmente vinculativo na Riversdale caso seja aprovado pelo MICOA. 0
PGA e um documento publico.

0 Capftulo 10 do Relat6rio do EIA contem uma apresenta9ao detalhada
de alternativas. Entre outras, o EIA recomenda as principais alternativas
para implementa9ao pelo Proponente, tal como movimentar toda a
Central Termoelectrica, o dep6sito de residues a oeste e o CHPP para
diferentes posic;:6es, de modo a prevenir/minimizar potenciais impactos. A
AIA recomenda ainda a adop9ao de metodos e localizac;:oes alternativos
ara deo6sito de cinzas e de materiais carbonfferos.
Conforme salientado na Descric;:ao do Projecto (Secc;:ao 2) do Relat6rio
do EIA da Central Termoelectrica, a Central proposta sera modular e
desenvolvida em fases de SOOMW cada, entre os anos 2012 e 2016.
Eventualmente a Central Termoelectrica tera capacidade para gerar 2000
MW de energia quando operando a toda a capacidade. De facto, a AIA
avaliou a Central Termoelectrica a funcionar em pleno, assumindo todos
os impactos no cenario completo. lsto significa que os potenciais
impactos e mitigac;:ao para as fases iniciais de operac;:ao estao
exagerados, mas os consultores que participaram na AIA acreditam que
esta abordaaem ea mais recomendavel.
Normalmente isto nao e avaliado numa AIA. Ao inves disto, a abordaaem
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EIA

quanti'ficagao do valor da saude das pessoas, 0
custo da redugao da piscosidade, a degradagao e
qualidade do ar e da agua.

Participagao
pub Ii ca

Os preisentes comentarios sao baseados nas
informa96es do resume nao tecnico do Estudo de
impacto Ambiental e nas apresenta96es feitas na
reuniao de consulta publica realizada no dia tres
de Junho corrente. A JA! teve acesso aos REIA
tecnicos e com informa96es detalhadas a pouco
menos de tres dias para o fim do prazo
estabelecido para a entrega dos comentarios. E
importante tambem dizer que o processo de
consulta publica e os respectivos pareceres por
parte dos interessados tern um grande
constrangimento relative ao periodo estabelecido
de quase 25 dias para que se fagam os
comentarios quando se sabe que para a
elaboragao do AIA, as equipas envolvidas
precisaram de pelo menos seis meses. Ao se
pretender que os interessados fagam comentarios
em menos de um mes acaba-se por se
comprometer este processo dado que as
organiza96es interessadas como e o caso da JA!
precisam de mais tempo para analisar e emitir
comentarios fundamentados por especialistas
ligados a varias tematicas abordadas no mesmo e
que nem sempre estao presentes nos escrit6rios
da JA! dado que desenvolvem muitas actividades
em outros locais. Sugerimos tambem para que
nas pr6ximas ocasi6es os REIAs possam estar
disponiveis em formate digital como forma de
facilitar o manuseamento dos mesmos ao mesmo
tempo que nao se impunha as pessoas para que
se desloauem as instituic6es onde sao

numa AIA consiste em quantificar os impactos ambientais e sociais e,
posteriormente, fazer recomenda96es e desenvolver medidas especificas
no PGA para evitar ou minimizar os impactos ate limites aceitaveis. Os
aspectos referidos neste comentario (saude humana, potencial piscat6rio,
qualidade do are da agua, e muitos outros) foram avaliados na AIA e as
resoectivas medidas de mitiaacao estao esoecificados no PGA.
Sim , pudemos perceber que a JA! comentou essencialmente sobre o
Resume nao Tecnico do Relat6rio do EIA. O Resume nao Tecnico e um
dos requisites do Regulamento de AIA, e nao e elaborado com o
objective de obter comentarios com o elevado nfvel tecnico com que a
JA! esta habilitado a faze-lo.
De facto, preparar relat6rios de AIA com as conclus6es de
especialistas pode levar seis meses ou ate mais. Tecer comentarios
acerca dos relat6rios nao implica, no entanto, que os estudos sejam
refeitos - um periodo de um mes pode ser considerado tempo suficiente,
desde que as partes interessadas reseNem tempo para o fazer. 0
publico e inform ado com antecedencia sobre a disponibilidade dos
relat6rios, podendo solicita-los em tempo util. AJA! participou na reuniao
de Consulta publica, na qual foram disponibilizados todos os
documentos, incluindo os Estudos Especializados. Os consultores
tambem se ofereceram para se reunirem com os especialistas da JA!
para ajuda-los a analisar os relat6rios, reduzindo o tempo necessario
para estes se familiarizarem com os relat6rios, e estes continuam
disponiveis para o fazer.
De notar ainda que o Regulamento de AIA permite que as Partes
lnteressadas e Afectadas apresentem os seus comentarios directamente
ao MICOA e acreditamos que a JA! ira faze-lo.
Por ultimo, concordamos plenamente que OS documentos devam nao s6
estar disponfveis em locais publicos, como ser directamente fornecidos a
organiza96es inteNenientes case estas o solicitem , devendo ainda ser
fornecidos em formate electr6nico para facilitar a pesquisa e a inserc;:ao
de comentarios. lsto vai para alem do Regulamento de AIA em
Moc;:ambique, mas considerado boa pratica no mundo inteiro, e e algo
que iremos encorajar do nosso lado para futuras AIA realizadas em

e
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[

[ disponfveis.

I Mo9ambique.
Nao compreendemos por que razao a JA! acredita haver falta de
transparencia e dialogo com as comunidades locais. Foram realizados
dezenas de encontros com as comunidades locais ao longo do ultimo
ano e ainda se realizam alguns como parte das actividades do Plano de
Ac9ao para o Reassentamento (no fim desta tabela e fornecida uma
pequena selec9ao de fotografias que ilustram o acima citado).
Concordamos com o comentario segundo o qua! a eficacia das medidas
de mitiga9ao e outras promessas deve ser assegurada atraves de
acordos previos.
A este respeito, e de considerar o seguinte:
•

Participa9ao
publica

Participa9ao
pub Ii ca

Estes Gomentarios foram feitos com base em
conhecimentos gerais do funcionario da JA! que
participou na reuniao de consulta publica e nao
contaram com apoio dos tecnicos especializados
nesta ~irea dado que s6 tiveram acesso aos
relat6rios tecnicos ha tres dias do limite
estabelecido. Por isso desde ja informamos que
os tecnicos da JA! num future pr6ximo emitirao o
posicionamento final desta organiza9ao no qual
constarao todos os comentarios detalhados e por
cada item do estudo. Os mesmos serao enviados
ao MICOA e outras entidades que julgarem
ertinentes oara o efeito.
Considerando o actual cenario de forte ausencia
de cultura de transparencia e dialogo para com as
comunidades locais e falta de pressao por parte
de uma sociedade civil organizada localmente, a
efectividade de todas as medidas de mitiga9ao e
outros comoromissos aoarentemente assumidos

•

•

0 Artigo 28 da Lei de Minas encoraja os Proponentes de projectos de
Nfvel 3 a estabelecerem um Memoranda de Entendimento com os
governos Central e Provincial, bem como com as comunidades locais
a respeito dos metodos e procedimentos a seguir na gestao de
impactos ambientais e socioecon6micos, em colabora9ao com as
Partes lnteressadas e Afectadas . 0 EIA recomenda e o PGA contem
uma provisao para a cria9ao de um Comite de Monitoria Ambiental
multisectorial, para desenvolver e monitorar este acordo.
A Clausula 19 do Contrato Mineiro da Riversdale com o Governo de
Mo9ambique aborda o desenvolvimento social. A clausula obriga a
Riversdale a apoiar o desenvolvimento da sua comunidade mineira, a
promover o bem-estar geral e melhorar a qualidade de'vida daqueles
que habitam as comunidades onde os projectos sao implementados,
e as comunidades vizinhas . A este respeito, determina que a
Riversdale desenhe um Plano de Desenvolvimento Social e
estabele9a um Forum de Desenvolvimento Social representado pelas
Partes lnteressadas e Afectadas. De notar que esta foi sempre a
inten9ao da Riversdale desde as fases iniciais de planifica9ao,
conforme submetida ao Governo no infcio dos seus estudos de
viabilidade, e foi igualmente uma das recomenda96es do EIA (ver
Capftulo 9 sobre Desenvolvimento Sustentavel) , encontrando-se
inclufdo no PGA (ver sec9ao 4.11 do PGA).
Um Plano de Ac9ao para o Reassentamento (PAR) para cumprir com
a legisla9ao Mo9ambicana e melhores praticas internacionais
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Compensa9ao

Beneffcios para
a Comunidade

pelos Proponentes deve ser garantida par meio de
um acordo orevio.
Considerando os potenciais impactos gerados
pela extrac9ao mineira com o agravante da
existencia de uma Central Termoelectrica numa
regiao densamente povoada e preciso que se
assine acordos nao s6 com o governo central
como ate ao momenta tern estado a se verificar
mas sim com as entidades e comunidades locais
cujas negocia96es tenham em conta assegurar
urn a compensa9ao pelos impactos a serem
causados as comunidades.
0 EIA refere que as comunidades localizadas no
Norte do Projecto deverao ter mais beneffcios
relativamente as do sul alegadamente porque
aquelas estao nas proximidades das terras
humidas. Ora este procedimento mostra-se
inadequado dado que as referidas terras humidas
sao um bem publico que devem beneficiar a todo
e qualquer cidadao mo9ambicano
independentemente da sua proximidade ou nao
com as mesmas. Por isso recomendamos que as
beneffcios seiam aarantidos a todas comunidades .

Nao encontramos a referencia a esta afirma9ao nos relat6rios de EIA e
se isto tiver transparecido em resultado da tradu9ao, pedimos desculpas.
Favor ver resposta acima.
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CONSULTAS COMUNITARIAS REALIZADAS COMO PARTE DA AIA E DO PLANO DE AC<;AO PARA 0 REASSENTAMENTO DO
PROJECTO DE MINERA AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA

0 projecto proposto e os seus potenciais impactos foram explicados na lingual local, por meio de fotografias e
desenhos, para facilltar a compreensao. As questoes colocadas e as respectlvas respostas estao contidas na Matriz
de Perguntas e Respostas, que constitui parte do presente Relatorio de Consulta Publica.
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Comentarios da Justi~a Ambiental recebidos a 23 de Junho de 2009 (em resposta a um
telefonema do Gabinete de Consulta Publlca (locallzado na lmpacto), sollcitando a
indica~ao das Sec~oes do Relatorio de EIA a que cada uma das questoes
apontadas corresponde

CumenlUioel sohl'I! o Prejecto de Miae~ e de l'orneclmento de !.urgia de Beqa
Em rel~ ao tclcfonema teito pclo Director da lmpacto, St" Mia Coutu e!ila manhi. dia 23 de
Junho de 2009 goslaria de clruilicar o .reguinte:
os comentarios quc a
insticu~

Justi~

Ambiental remeteu no

sobre o l'rojectO de

pelo representante <la

Justi~

Min~

pa.~ado

dia 19 do corrcntc

mes junto a vossa

e de Forn«:iment.o de Energia de Benga foram feitos

Ambicnlal(JA!) quc panicipou oa

reuniao de oousulta pUblica

reali7.ada no pessado dia b'Cs de Junho de 2009 oo Hotel VlP na Cidade de Maputo. Os mesmos,

embora

pos$8m

oonsiderados

scr asswnidos como uma po:iii;lo da JA! em re~ a este processo ~ podcm ser

CQIJJO

scndo uma posi~ Hnat desta organhra~~ muito menos como ~ uroa

opiniio ICcnica uma vez que os tecnicos da JA!. nAo tiveram o tempo suricicntc para c:mitimn a

sua opiniilo confonne desejariam..
Mais do que isso, os respectivos comen!Jirios tern um canidcr gcnc:ralista por um lado porque,

nlio forasn minuciosamcntc: C'3h.ldados por 1uua equipa tknica confo~ era de

como dissemos,

desejar. Por outro IOOo a JA!
nuAo pcla qual

0$

lc-.-e 11Cesso

aos REIA apenss

~

dias antes do

pra20

estabelcciilo

cicados c;~os tiveram de ser enviados oom wn liBCiro lllta$0. AJA! Clllava

tamb6m cnvolvida nc:ssc:s dias num Workshop entre a sociedode civil moirlUllbicana c chinesa. flM:to

quc tern contribuldo na maneira como este tem11 foi tratado pcla no~ rc:prc:sc:ntante.

Por estas c outras razt'les Dlio houve tempo suficienle pilra uma leitura atcnc;iosa pc\gina por pagina,
facto que pennitirill a

e~ de

comcncarios cspecificos item por item. Ra71io pelll qua!

pouquissi.tt'io8 coinauari011 liio cspccificos e com refer&icias a re:qiectiva p6ginn e item.
Mais importanle ainda, a organi~ dos dois REIA a que tivemos acesso 6 confuse c nio facilita a
c;onsulla dos mcsmos em tempo que dispt'inhtunos na altura. S6 para c:x:emplilicar, o lndice
ap~o

nas primeiras piiginru: indicando a pAaina de ~a item abordado no AlA muitas vezes

nJo oorresponde ao conteUdo constante na refcrida pigina, o quc tc:rA dificultado gran.demente no

seu manuseameoto e consulbL
Por fim temos 11 sublinbar quc: ns Wi:nicos da JA!, especiolistas nestas materias, etieontram-1;C nestc
momento fora do Pais. contudo, podemo, quando regressarem, emitir comenb\rios tccnicarncnrc
fundamentados c: mai5 c~lficos, item por item consoonte o nbordlldo no AlA c: postcriormcnie
ser-.lo cnviados ao MJCOA, ll equipe quc elaborou o AIA c a outras

pertinentc:s para o efeito.
O:!l rnelhorcs c:umprimentos.
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Comentarios de Ana Paula Cardoso, do Ministerio da Saude, recebidos a
18 de Junho de 2009

ASSUN1'0: Reuniio de consulta pUblica do projcc:to de mi~ e fomecimento de
energia de Benga

Ap6s apreci~ do docwnenio, temos a oomcntar o seguinle:

I . 0 REIA e o Plano de Gestio Ambiental devcrio especificar o destino final dos

resrdoos domc!:sticos e industriais.
2. Seo projcclo construir uma Unidade Saniraria para os scus trabalhadores, o REIA
dcveni especificar oomo ser8o gcridos os lixo biomedicos que SCl'Ao produzidos.
3. Na pagina 20. o desenho das imc~ de depo.si~ de reslduos a ser

construido, nAo esta claro para que tipo de lixos se destina.
4. 0 REIA e o Plano de Gcstio Ambimlal deverio cspecificar o perKido de

monitoria dos cursos de 8gua da area sob influi'ln4::ia directa do projecto.
5. No Ponto 6.7.l. Flora e ~; nlo esti claro a base usado pelo proponente
para considcrar que a signifdncia do impacto sobre a Hora e veg~ da area
do projecto sat baixa.
6. No Ponto 6.8.3. lmpectos de saUde e ~ apesar do docwncmto referir
exemplos de medidas de miti~ que serilo aplicadas. o REIA e o Plano de

Gestlo Ambiental devedo mencionar com ~ quais as medidas, a citar uso
de equipamento de p~ individual, cstabelecimento de um programa de
cxames mCdicos e aoompanhamcnto periOdiro dos trabalhadorc8 expostos as

poeims, ruidos c fumo.
7. 0 Plano de Gestao Ambicntal deve-r.i definir o papel de diferentes intervenicntes

durante a implemcn~-
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Eng. Ana Paula Cardoso

Ministerio da SaUde
D~

Nacional de SaUde Publa

Chefe de Departamento de SaUde Ambiental

C¢11: 823 016 447
Fixo: 21310281
Fax:21326164
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Resposta aos comentarios de Ana Paula Cardoso, do Ministerio da Saude, recebldos a 18
de Junho de 2009
Tabela 5: Respostas aos comentarios de Ana Paula Cardoso.
TIPO DE
PERGUNTA
Gestao de
resfduos

Gestao de
resfduos

PERGUNTA

RESPOSTA

0 REIA e o Plano de
Gestao Ambiental
deverao especificar o
destino final dos resfduos
domesticos e industriais.
Na pagina 20, o desenho
das instalag6es de
deposigao de resfduos a
ser construfdo, nao esta
claro para que tipo de
lixos se destina.

Na descrigao do projecto proposto, o REIA salienta
que os resfduos domesticos produzidos por
escrit6rios e cozinhas serao depositados num aterro
moderno que sera construfdo para este fim; os
resfduos perigosos (combustfveis usados por
cami6es envolvidos na actividade mineira e outros
equipamentos, aguas oleosas do equipamento de
limpeza usado na mina, derrames de combustfvel,
etc.) serao depositados num local designado para
dep6sito de resf duos perigosos em Mogambique. A
Riversdale deve seguir a legisiagao relevante sabre o
assunto apiicaveis em consuita com as autoridades
relevantes. 0 PGA aborda directamente os resfduos
domesticos, industriais e resultantes da actividade
mineira e, em relagao aos resfduos domesticos e
industriais, especifica o seguinte:
- Davern ser instalados sistemas adequados de
remogao de residuos s6iidos, com manutengao
regular e os resfduos devem ser separados em
resfduos reciclaveis e nao reciclaveis. Os artigos
reciciaveis devem ser ainda separados em vidro,
piasticos diversos, papal e artigos biodegradaveis.
Os esforgos para reciclar os resfduos gerados devem
ser maximizados no contexto do projecto, e podem
representar oportunidades adicionais de emprego
para as comunidades nos arredores;
- Deve ser estabelecida uma area de transigao de
resfduos, devidamente demarcada e vedada, onde
seja possfvel fazer a segregagao dos diferentes tipos
de resfduos (resfduos domesticos, sucata metaiica,
residuos perigosos) . A area de transigao de residuos
deve estar coberta (com um telhado) para evitar a
entrada de agua. Deve cumprir com os requisites de
seguranga relevantes e permitir a prevengao de
derrames e retengao;
- Os esgotos domesticos gerados em locais como o
de mineragao industrial e o edificio da administra9ao
devem ser tratados e os efluentes s6 devem ser
descarregados no meio ambiente se respeitarem as
orientag6es de quaiidade da agua aplicaveis;
- Os servigos de saneamento devem ser
devidamente desenhados e mantidos. lsto ira nao
apenas garantir a seguranga dos trabalhadores
atraves da prevengao de doengas contagiosas e
transmitidas pe!a agua, como tambem contribuir para
a integridade do ambiente nas areas em torno do
acampamento.

Se o projecto construir
uma Unidade Sanitaria
para os seus
trabalhadores , o REIA

Antes de mais, OS residuos medicos devem ser
classificados como resfduos perigosos e as
especificag6es do PGA sabre residuos perigosos
devem ser aplicadas. Em sequndo luqar, os resfduos
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TIPO DE
PERGUNTA

PERGUNTA

RESPOSTA

devera especificar como
serao geridos os lixo
biomedicos que serao
produzidos.
0 REIA e o Plano de
Gestao
Ambiental
deverao especificar o
periodo de monitoria dos
cursos de agua da area
sob influencia directa do
projecto.

medicos devem ser removidos do local por uma
empresa qualificada e devem ser depositados num
local recomendado pore acordado com as
autoridades Mocambicanas relevantes
0 PGA cobre especificamente a monitoria de cursos
de agua, e inclui um mapa com os pontos de
monitoria e parametros de monitoria recomendados
na AIA. Recomenda-se a manutengao da monitoria
ate se vislumbrar uma situagao de encerramento da
min a.

lmpacto
sabre a flora
e vegetagao

No Ponto 6.7.1. Flora e
vegetagao: nao esta claro
a base usado pelo
proponente para
considerar que a
significancia do impacto
· sobre a flora e vegetagao
da area do projecto sera
baixa

Saude e
Seguranga
Ocupacional

No Ponto 6.8.3. lmpactos
de saude e seguranga:
apesar do documento
referir exemplos de
medidas de mitigagao
que serao aplicadas, o
REIA e o Plano de
Gestao Ambiental
deverao mencionar com
clareza quais as
medidas, a citar uso de
equipamento de
protecgao individual,
estabelecimento de um
programa de exames
medicos e
acompanhamento
peri6dico dos
trabalhadores expostos
as poeiras, rufdos e
fumo.

0 impacto na vegetagao depende do tipo de
vegetagao e da escala que se atribui a significancia
do impacto. No Capftulo 7.8 do REIA e mencionado
que a importancia local do impacto sera elevada para
os tipos de vegetagao dominados por Adansonia
sterculia e mata de mopane. As areas que sofrerao
impactos estao definidas. A importancia regional do
impacto em todos os tipos de vegetagao e
considerada baixa. lsto baseia-se na observagao de
que ambos os tipos de vegetagao referidos acima
encontram-se amplamente distribufdos na Africa
Austral e Central e abrangem extensas areas de
conservagao formais ou privadas.
- A Riversdale tern um piano de gestao de seguranga
rigoroso para protecgao dos trabalhadores e da
comunidade. 0 PGA menciona especificamente que
a Riversdale e os seus empreiteiros devem cumprir
com todos requisitos de saude e seguranga para
exercfcio de uma actividade aplicaveis, e criterios e
c6digos de saude e seguranga;
- Todas as areas de mineragao, incluindo as areas ja
abertas que estejam sendo exploradas, dep6sitos de
residuos, barragens, etc. devem estar vedadas, e
ninguem deve entrar nestas areas sem a devida
autorizagao, e sem usar o equipamento para
protecgao individual necessario;
- A estrada de acesso deve estar vedada do lado das
aldeias, e devem fornecer-se autocarros para
transportar criangas para a escola no periodo em
que as aldeias estejam a ser reassentadas;
- Deve estabelecer-se uma zona de rebentamento de
500m em torno das areas onde irao decorrer os
rebentamentos, e ninguem deve ser autorizado a
entrar nestas areas quando estiverem a decorrer os
rebentamentos;
- Os materiais usados nos rebentamentos devem ser
transportados em separado.
Todos os trabalhadores devem receber equipamento
para sua protecgao pessoal e receber forma9ao
sobre como trabalhar em seguranc;:a;
- A Riversdale deve criar unidades de saude
adequadas para servir os trabalhadores das
empresas por si contratadas, para que estes nao
coloquem pressao nas unidades locais e possam
oferecer cuidados de saude a trabalhadores
potencialmente afectados por doenc;:as.

Monitoria
dos
parametros
de agua

Em varios casos, o PGA especifica as directrizes da
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TIPO DE
PERGUNTA

Monitoria
dos
impactos do
projecto

PERGUNTA

0 Plano de Gestao
Ambiental devera definir
o papel de diferentes
intervenientes durante a
implementagao.

RESPOSTA
Organizagao Mundial de Saude para a protecgao da
saude humana, dos trabalhadores e das
comunidades. 0 Capftulo 8 do PGA inclui um Plano
de Resposta de Emergencia, incluindo a
necessidade de uma equipa de emergencia treinada
permanecer em prontidao, com equipamento para
combate a incendios de incendios e outros vefculos e
equipamentos.
DRegra geral, uma Avaliagao de lmpacto Ambiental
e Social nao e 0 "forum" ideal para cobrir todos OS
aspectos de Saude e Seguranga Ocupacional (SSO),
que serao a componente principal do compromisso
da Riversdale com as melhores praticas. Os detalhes
da abordagem da Riversdale em quest6es de SSO
serao documentados em separado e estarao em
conformidade com os requisites legais aplicados em
Mogambique e melhores praticas internacionais para
minas de carvao.
0 PGA define o papel da Riversdale na
implementagao de medidas de gestao em todas as
situag6es. Nos casos em que existam
responsabilidades conjuntas, ou em que o Governo
seja responsavel pelas medidas, tale salientado,
para que fique claro onde assentam as
responsabilidades. A natureza das responsabilidades
da Riversdale nestes cases (i.e. onde esta nao tenha
responsabilidades) e especificado no Capftulo 3 do
PGA. 0 papel do Governo na planificagao
estrategica, que constitui um requisite crucial para
gerir OS impactos indirectos do projecto, e descrito no
Capftulo 10 do EISR.
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Comentarios recebidos por escrito, recebidos atraves da
Falha de Registo de Comentarios

PROJECTO DE MtNERAC.AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA OE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTARJOS, JUN HO 2009
Por faVOt', complete e devolv• no final da reunfSo ou ate Qulnt<l.felra, dla 111 de Junho de 2009, para o

segulnte

end~o:

Sra. Sandra Femandes
1mpacto, Lela.
Maputo, Mo~mbique
Av Martirt' da Mach.wa. 968

Tei.fona: +25B 21499836
Fax: +258 21493019
TOlem6\lel. •258 82 304 6650
E-mail: sfernande.@impaclo.eo.mz

TITULO
INICIAIS

EHDERl!Co

TEL NO

E-MAIL
COMENTARIOB (Use~. . adiclonais. se necesurio)
1.

2.

,
- .. ZM..: ..lfu.~
l '1 .JJJJ.. ....kL ,.. . .. . .
~ ~l:.J.i 1? W-··.1"-i··· :. . ... ~~;.k~~
il~F-- ~r~ Jk~- · · · · ~1\l!A~ ·· · · · ········· ·

Out/flroscoJ:l.

.. liJJJA.

-

~I

1 ·

~..., . V~

•
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PROJECTO DE MINERA«;AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA OE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTWOS, JUNHO 2009
Por friM, complete e devolvai no final d• reunlio ou ate Te~a-felra, di.a 16 ci. Junho de 2009, pal'ill o
seguinte ende~i
Sra. Car1ota Ouilambo
lmpiido, Lda.
Maputo. Mozambtque

PO SO•: 37-4

Tel: +258 21 499 636
Fax: +258 2 I 493019
Cel: +258 82 3<M 61650
E-tnall · cquilambo@impacto.oo.mz

TITULO
IHICWS

EHDEAECO

I-

CAIXA POSTAL

Ta.NO

CE:L NO

FAX NO

E-MAIL

COMEHTA.RIOS (UH rolha& adlcionais. M necesNrio)
1.

Oa meus comentario' rel811118mente ao Relat6rio do E&tudo de lmpacto Ambients! (REIA) do os segu1ntes:

... ..\.~~.\.,; )·~-lo.!\..l/.........Qlt.~\. ~A:....)i.:\,.C. .L.'.':.... ~0.L.. ~---·~~···

CZ.. :v1. c. c"-" ..~./.\.a..~- ~ -~-- .. ~----:JJ~~. .... .Q. ~ :;:,.\.~ ...

b

\-:J.~ .....~. . . . ....

--~-;.....,..~ . ... .~..bf.:\. L.,. ,~ -'--· . .. .. . . .......... ................. ..... ... . ........ . . . . . .... .

2

OulnK comen~:
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PROJECTO OE MINERA<;Ac:> E FORNECIMEHTO DE ENERGIA DE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Por

favor, complete o dovotva no nn.11 d• revnlio ou ;at.6 Segunda·felra, di. l.5 de Junho de 2009, pan o

~~Sra Carlota~
l~o . Ld;1

Tel n58 21499 636

Maputo.MozltfTll)tqUe

Fu: •258 21493019
Cat +258 82 3().4 6650

PO Box: 374

E-m!lil cqull.ambQ@ml)~ <:O -

ti'l'ULO

INICIAIS
ORGANIZA(:AO

FAlC NO

TE1. NO
E·MAIL

2

Quiros comentfWloS
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PROJECTO DE MINERACAO E FORNECIMENTO

oe ENE~GIA DE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTWOS, JUNHO 2009
Por favor, complete • devolva no final da reunl5o ou

at~ T~wfeJra,

dla 115 de lunho de 2009, para o

segulnte ende~:
Sra_ Carlota Ouilambo
lmpacto. Lda.
Tel: +2S8 21 499 636
Maputo, Mozambique Fax: +2S8 21493019
PO Box: 374

Cet +258 82 304 66SO
E-ma~ .

OQuilambo@lmpacto.co_mz

TITULO

PRJMEJRO NOME

C>6ta.,;:o

INICIAIS

APWDO

:Z..v I"\ ca~ e.te
t \CMS- l\·c.r\t-f'"'-·J.~

ORGANIZAOAO

b?EC

EMOEREOO

,Jn'_ &A. ~~,~~~9e.n"1.u;..."a, -

baif'TI)

CAIXA POSTAL

CELNO

-"t~tc

-

~--tc:. ,J,{ ......

--

+.?~-c..-scc M~·' '{O. "'-<;'I'll.
I 1 ~s-s s~o~~c4Go__

T!l.NO

gac~C46o

E·MAIL

~i.e.- ::r:.__ w%-{ci- \/C\..~\.Q?, c...;~ _ br

FAX NO

I

COMENT.ARJOS (IJ$1t folhas adicionais. se necenano)

2

Outros comentarlos_
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P~OJECTO

OE MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA

,
FOLHA DE REGISTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Por favor, c:omplete e devolva no Dnal cla reunllo ou ate Segunchl-felra, di• 15 de Junho de 2009, para o

segulnte ende~:
Sta. Carlota Ouilambo
Tet •258 2t 499 636
lmpacto. Lda.
Maputo. Mozambique Fax; •258 21 493019
PO Box. 374
Cel: +258 82 304 6650
E-ma~·

cquilambo@impacto co mz

Tiro LO

PRIMEIRO NOME

INICIAIS

APEUOO

A/VI - z.,..~

OROANIZA~AO

c (

--

ENl>ERl:VO

-

E-MAIL

.';-·f.·1.-i..·.d<:,

>·.,,,Ja ~,din fl

CELNO
FAX NO

1

r

!.!-.(_ , ••

a~&.1.17

I

y_.; ~. ":<:·:; .y "!t_1{:

({, . . ·-1.r.;._/irt""

Cc.it,.-=r...:r'

Outros comttntafioi:
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COMENT ARIOS (Use foll"las adlcionaic. se ~>

2.

1.){-.' (j t

~~..c:

CAIXA POSTAL

TEL NO

.Siu:/.{'~
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PROJEC.TO DE MINERA<;AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA OE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Por favor, complete e devofv;a no fln;il d;1 reun15o ou ate 5egunda·fei~, dia 15 de Junho de 2009, para o

segulnte ende~:
Sra. Cilllola Qoilambo
lmpacio. Ltla.
Tel: +2~ 21 499 636
Maputo. Mozambique Fax: •2S8 21 493 019
PO Box: 374
Ce!: +258 82 304 6650

E·mait cqullambo@impactO.oo.mz

TituLO

PRIME!RO NOME

INICilAIS

APEUDO

ORGANIZACAO
ENDEREf;O

TEL NO

E-MAIL

COMENTAmos {UH folhai; adicionais, se necessirio)
Os meus eotnenlarlos relativamente ao RelatOrio do

.. ~ ......K~ i.A. .~....

f.t-.

'•

de lmpado Ambient81 (REIA) sa~ 05 s.egu1ntes:

-1'-b·· . .,.,\J,,f:~~"~~-v...
..... CQ..t2.....
~\l . t -' - v \. .

o. "
::>
' \.....~
· ·A-_'-"'")..I;..~··········· ·"'
I
······ - v-·-~-~ ·
0

Erdo

• ....... '-'f:-,.J
) "

·=

.

~.~-:;;i-·:··-·· ·····-

c$!:......

.
-/..1
".. 1•• •_·· ·;··
· ':'·t. . . . . . 1\,...-..~"'"'·

1
. tr-i.... .~. ........
(U).:;*....... ..c.k_ ... )v..U. :~"'··· !:k . . . ..L1. ~CL ... £.... -!~ ~1w1,'.:tL:7
~...
'T·~

...~:;~,l\{)(.~--t&........... ~....:~.~~(),_ ....

2.

L . ........... ,,,,. ,. ... ,. ,..

Outros oom&ntarios:
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PROJECTO DE MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Por favor, comple!e e devofva no final da rewdio ou ate Te~-felra, dla 11 de Junho de 2009, Pill'~ o
segulnte ende~o:
Sra. Car104a Oullambo
lmpacto. Lda
Maputo. Mozambique
PO Box: 374

Tel: +258 21 499 636

Fax: +258 21 493 019
Cel: +258 82 304 &65-0
E-mail: cquilambo@impado.co.mz

TITULO

PRIMEIRO NOME

INtCIAIS

APEUDO

T

~

o

N~

\.)

ORGANIZACAO
ENOERECO

T"!L NO
E-MAIL

COMENTARIOS (Uu folha& adicioriais, se Mcesdi10)
0$~us comantariOll rel;ilivameoto ao Relat6rio

do Escudo de lmpacto Ambient~tREIA)

.
,
....
re. ... ~ ., ' ............. . . .~~1,k_,,_,Qa~

sao o&- segui~es

iJ·: ·_-.i'.~H
-·
~h.. . . . .~~~~~-~~Q..____~L~-~
.......o ..... ~... -~. ... ..

· ~·9 · ..... ~... ~k~;·~-

= ···· · · · ··········· · ····
. . .. . . ...........~~. . . .b.. . ...... . . . .[~... .. ~...£.-···~· . ~·-······~·- ···"'"'
. ~---·· .- . . . . . . .. . . . .. . £. . .. . . ..~. . . k~'\:g;......~~~~~---'9.L.... .
.

1.• . ...

··-·' · ··---···7 .... y~ ..........
....... ...

'?-... . ~£.y~":.\.I\:~~ .... ·~1·

~ ·---~-~- ...'. .. ....~....J ..~Q. .. ·--~~~~

........
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...Sr ... .~...\.~ .~~-- ... -~~--;~~~.......k:.. ~").
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PROJECTO DE MINERACAO E FORNECfMENTO OE ENERGIA OE BENGA

FOLHA DE REGiSTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Pew t.vor, complete e deltotn no ftNI da
seoulnte end•f9'0:

reun~o

au a"

Te~•feil"lt,

di• 1G de Junho do 2009, ,_a o

Sra. Carlota Qullambo
lmpaao. Lda.
Tel: •258 21 499 635
U<lf)uto_ Mozambique Fax: +2158 21 493 019

PO B<Jir 374

TITULO
INk:;IAIS

OROAHl?M;Ao
ENDER£~

~. •258 82 304 6650
E-mail. oqUiambo@Nnpecto.co mi

PRlllERO NOME

0-1~"''"'"'-tc.
p.,.tN p 12 ~""
f'0 l .:<;.,h·"' fl
T~k
CAIXA POSTAL

TEL NO

~t~-MAl==~L~~~~~.L.J.J~~~~~~~~~..!!:!.~!!!::::!...~~..../.i-k.~~~~l'...C,~a.IM~
COMENTARIOS <Use kiha8 adlolol\M. ae necenlirioJ

2.
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PROJECTO OE MINERA<;AO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Por filvor, complete • dwofva no final da

rtill\ISo

ou at' Qulftta-feha. dla 18 de lunho de 2009, para o

segulnte~:

Sra. Sandra Femal'ldel;
lmpado, Lda.
Maputo , Mo?fT!bique
Av Martiresda Machava. 968

Telefone~ +258 21 <199 G3e
Fax: +251! 21 493 019
TelemOvel: +2!8112 3(M IS850
E-mail: sfemandes@impacto.c:o.mz

TITU LO

PRIMEIRO MOME

INICIAIS

M>EUOO

ORGANIZAc;lO
END~

TEL NO

E-MAIL

COMENTARIOS (Use folhaa adicionais. se necessano)
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PROJECTO DE MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA

FOLHA DE REGISTO DE COMENTARIOS, JUNHO 2009
Pot favor, complete e devotva •o final da reunlio ou ate

Ter~a-felra,

dla 16 de lunho clll 2009, para o

segutnte~:

Sra. Catlota OuilambO
lmpacto . Lda
Tet: +258 21 499 63e
Maputo. Mozambique FaJC: +258 21 493 019
PO Bo~ : 374
Cel: +258 82 304 0050

E-mail: cquilamt>o@lmpacto.co.mz

TITULO

PRIMEIRO NOME

Joe be=:

IMICIAIS

AP EUDO

/VA{ ~~/(_A-, ,

OROANIZACAO

CT~

-

!~1/1/lu AfE

T$ PT
i

ENDERECO
CAlXA POSTAL
TEL NOJ.) 1J. ~Lj ~'
E-MAIL

:llJJ3

CELNO

FAX NO

-to~Je r-C\1 ).C(' gC,/1 crhncw/ !.

I 8~ -1 ,) fV .13 ..;-

.:2: ),,.l
~ .
.
v<.f[C-O;'VI

COMENTARIOS (Use to111as adieiOnais, se necessario)
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Respostas aos comentarios por escrito, recebidos atraves da
Fo/ha de Reglsto de Comentar/os
Tabela 6: Respostas aos comentarlos recebidos atraves da Folha de Reglsto de Comentarlos.
NOME DO REMETENTE
E INSTITUl<;AO

Aspectos gerais
Ambrosio Chiuono,
Associa ao Prumo
Jose Napurule, Direcc;ao
Provincial dos Recursos
Minerais, Tete

Mario Amisse,
Administrac;ao de Moatize
(COD), Moatize

RESPOSTA AO COMENTARIO

Agradecemos e concordamos .
lnformac;ao sobre este projecto esta disponfvel para a revisao pelo
publico. 0 publico podera ter acesso ao Relat6rio de AIA nos
seguintes escrit6rios em Tete: Direcc;ao Provincial de Recursos
Minerais, Direcc;ao Provincial para a Coordenac;ao da Acc;ao
Ambiental, Universidade Cat61ica e Riversdale Moc;ambique
Limitada. Um sumario dos relat6rios esta disponfvel, em c6pia
impressa ou em CD, no Gabinete de Consulta Publica (tocalizado
nos escrit6rios da lmpacto, Lda). 0 publico podera igualmente
obter c6pias do Regulamento de AIA e das Directivas de Consulta
Publica atraves deste Gabinete de Consulta Publica. Por favor,
nao hesite em contactar o Gabinete de Consulta Publica caso
necessite informac;ao adicional ou de clarificac;ao acerca do
ro· ecto e do Processo de AIA.
Os resultados do EIA foram passados para um Plano de Gestao
Ambiental (PGA), no qual estao estabelecidos objectivos e
medidas praticas para o cumprimento dos requisitos ambientais.
Uma vez aprovado pelo MICOA, o PGA sera um documento de
valor legal, de cumprimento obrigat6rio para o Proponente do
ro·ecto. 0 PGA e um documento ublico.

Mario Amisse,
Administra9ao de Moatize
COD , Moatize
Octavio Zunguene,
Direc9ao Provincial de
Educa9ao e Cultura, Tete

Sheila Mandlate, ARAZambeze, Moatize

Agradecemos o seu comentario sabre o relat6rio. Temos o prazer
de informar que ja foram realizadas reuni6es com as comunidades
de Benga-Sede, Capanga, Nhambalualu e Chingodzi. Para alem
de conduzir o processo de Participac;ao Publica em conformidade
com o Regulamento de AIA Mo9ambicano e as Directivas de
Consulta Publica, a equipa de participa9ao publica fez esforc;os
especiais e empregou metodos de comunicac;ao verbal , bem
coma metodos visuais, para apoiar as comunidades na
compreensao destes projectos complexos e dos potenciais
im actos nas suas vidas.
0 EIA inclui uma avalia9ao de impactos relacionados com a
qualidade do ar, bem como os seguintes estudos relacionados
com agua:
•
Avaliac;ao do lmpacto sabre Aguas Superficiais
•
Avaliac;ao do lmpacto sobre Aguas Subterraneas
•
Estudo Geoqufmico
•
Avaliac;ao de Habitats em Terras Humidas
•
Avalia9ao do lmpacto sobre o Meio Aquatico
• Avalia9ao do lmpacto sabre Mudan9as Climaticas
Os resultados destes estudos sao apresentados nos Relat6rio de
EIA .• bem como no Resumo.

Graciela da Conceic;ao,
ARA Zambeze , Moatize

Agradecemos este comentario. De facto, varias licenc;as serao
necessarias. lsto estara reflectido no Relat6rio final do EIA.
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lmpactos da actividade sismica
Agradecemos o seu comentario. Esta questao estara reflectida no
Teodato Nguirazi, Institute
Superior Politecnico de
Relat6rio final do EIA.
Tete, Tete
Aspectos relac1onados com a cultura
Jamal Chanda, PAM , Tete 0 Estudo de lmpacto Social, conduzido durante a AIA,
recomendou o estabelecimento de um Comite de Liga9ao Com as
Comunidades para apoiar na resolu9ao de conflitos que possam
surgir entre a popula9ao local, pessoal contratado e o pessoal da
mina.
Emprego e forma<;ao
A Riversdale assumiu o compromisso de contratar o maier numero
Teodato Nguirazi, lnstituto
possfvel de trabalhadores locais, bem coma de providenciar
Superior Politecnico de
forma9ao, para ajudar a habilitar o pessoal para o emprego na
Tete, Tete
mina. A empresa comprometeu-se igualmente a, ao longo do
tempo, substituir o numero de estrangeiros a trabalharem na mina
par trabalhadores mogambicanos devidamente treinados pela

Almeida Almeida, Direc9ao
Nacional dos Servi9os
Agrarios, Maputo

Jorge Daimone, Institute
Superior Politecnico de
Tete, Tete
Jamal Chande, PRM, Tete

0 Plano de Acgao para Reassentamento (PAR) esta,
efectivamente a ser compilado em simultaneo com o Estudo
Ambiental. 0 PAR ira elaborar recomenda96es a aplicar no que
concerne as aldeias que poderao permanecer na area do tftulo
mineiro, com base nos resultados dos estudos de avalia9ao de
impacto. 0 PAR sera muito claro no que concerne as perdas que
afectarao as pessoas a serem reassentadas, bem coma as perdas
iniciais que irao afectar as pessoas que permanecerem na area do
tftulo mineiro, e sabre as compensa96es e apoio que estas
pessoas deverao receber, incluindo infra-estrutura basica e
servi9os, de forma a que as suas condi96es de vida se
mantenham ou melhorem , conforme estipulado pelos padr6es da
International Finance Cot'. ortaion IFC .
Efectivamente, o PAR toma em considera9ao os aspectos
culturais e fontes de rendimento da popula9ao local, e ira elaborar
recomenda96es a este respeito.
0 Estudo de lmpacto Social, elaborado durante a Avalia9ao de
lmpacto Ambiental (AIA), tambem fez recomenda96es a este
respeito, e em particular sobre a necessidade e formas de
incrementar os impactos positives.

a

Agradecemos tambem as suas sugest6es no que concerne
educa9ao, infra-estrutura e capacita9ao. Como esta patente nos
Relat6rios de AIA, a Riversdale compromete-se a desenvolver um
Plano de Desenvolvimento Sustentavel para o projecto, em
coordenagao com o governo e outros intervenientes locais. 0
apoio da Riversdale para a educa9ao, formagao e capacitagao
estara certamente integrado neste Plano. A empresa ja iniciou
com acg6es de formagao em Tete, e adquiriu um ediffcio em Tete
que serve de instalagao para acgoes de formagao.
0 PAR ira fazer mais recomenda96es no que respeita a infraestrutura especffica para as pessoas reassentadas e para a
seguran9a no acesso das pessoas que permanecerao na area do
tftulo mineiro.
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ANEXO 1
Listas das Partes lnteressadas e
Afectadas de Maputo e Tete
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PROJECTO DE MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
Lista de Partes lnteressadas e Afectadas para a Primeira Reuniao de Consulta Publica na Cidade de Maputo

21321410
Inacio Bucuane,
Natalia lgasheva
S6nia Muando
Arlinda Djedje

I Direc9ao Nacional de Avalia9ao de lmpacto

Av. Acordos de Lusaka, 2115

Ambiental

I Direccao Nacional de Gestao Ambiental
I

Av. Acordos de Lusaka, 2115

Direc9ao Nacional de Planeamento e Ordenamento
Territorial

21466245
21465622

21466245

Av. Acordos de Lusaka, 2115

21485275

21469208

Direccao Nacional de Terras e Florestas lDinaoeca)

Av. Josina Machel. 537

21302555

21321804

Direccao Nacional de Habitacao e Urbanismo

Av. 24 Julho, 2341

I

827505955

I

I muatvmz@vahoo.com.br

I

I

Direcs:ao Nacional dos Recurses Minerais
Direcs:ao Nacional de Agricultura
Direc2ao Nacional da lndustria e Comercio
Direcs:ao Nacional de Trans~ortes e Comunicas:oes
Dirac ao Nacional das Obras Publicas e Habita ao

Abilio Macuacua

I

Direccao Nacional do Trabalho

Av. 24 Julho, 2351, 6g

21300851
21323112

Timoteo Chilaule

I

Direccao Nacional de Minas

Praca 25 de Junho, 709

21322447

Dino Milissa

I

Direccao Nacional de Geoloaia

Praca 25 de Junho, 380

21312082

I

823163980

I
21323112

21429216

Direccao Nacional de Aauas

Av. 25 de Setembro. 942

Fili e Mue·o

Av. Martires de lnhaminga, 336,
4g, no M. Trans. Comun.

Xavier Dominaos

Av. Eduardo Mondlane. 1008
MTRANSECOM - Direc9ao de Economia e
lnvestimentos

Av. Martires de lnhaminga, 336,

42 , no M. Trans. Comun.
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dinahu@zebra.uem.mz,
dinahu@teledala.mz

847685574
827999380

info@dnm.gov.mz,
tjielchilaule@amail.com

824134170

dngeologia@teledata.mz,
dmilisse.dna@tvcabo.co.mz

Av. 25 Setembro, 1218, 3g
Liiv Nomboro

dinageca@dinageca.gov.mz

dne@I

21310902

21305240

21305832
21310281

21305832
21310281

lnomboro@dnaauas.Qov.mz

821398510
823233920

flli emue'o@ ahoo.com.br
xadomi@vahoo.com .br
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Rui Fonseca,
Manuel Retagi,
Arlinda Fonso

Portes e Caminhos de Ferro de M0Qa111bique

Praca dos Trabalhadores

Oeolinda Nunes

Administracao Nacional de Estradas

Av. Mocambioue, 1225

Carlos Zacarias

Institute Nacional de Petr61eo

Av. Fernao de Magalhaes, 34, 1•
Andar

Jose Valente/ PCA

Electricidade de Mocambioue

Av. Aoostinho Neto, 70, r/c

Moises Nhabanqa

Telecomunicac6es de Mocambioue

55

Lote Simione
Maueia

Direcc;:ao Provincial para a Coordenac;:ao da Acc;:ao
Ambiental

Av. Uniao Africana, Matola

Rua da Se, 2; Rua jose Mateus,

.£MpafsAsl'J·INDUSc1"'',. , . di,-_.:.."

·"" .. ~~-

,..... .....

f--·~- -·.~-- ...

-

.

-.

21430894
21466679

21430903

823193770,
823179340

retagi@cfmnet.co.mz,
adfondo@tvcabo.co.mz
delecia.maputo@teledata.mz

21308906,
21320935
21481500

21486131

21431921,
21480900

21480916

823085540

comercial@tdm.mz. nhabanaa@tdm.mz

21721843

21721843

824462820

lotemaueia@ ahoo.com.br

·-

Carlos.zacarias@inp.Qov.mz

Rua Comandante Moura Bras,
Corridor Sands Lda

27, Maputo

21225500

21225509

corridor.sands@bhobiliton.com

lssufo Abdula

Empresa Nacional de Hidrobarbonetos

Av. 25 de Setembro, 270, 1°
andar (Time Square}

21302910

21324808

enhexolo@virconn.com

Rafique Jussob

Centro de Promocao de lnvestimentos

Rua da lmprensa, 332, r/c

21313295

21313325

Petr61Eios de Mocambique

Prac;:a dos Trabalhadores, 9, 6°
andar

Petromoc e Sasol

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

Petronas Cariaali Mozambique

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

Matola Gas Companv

Rua Tenente General Osvaldo,
169 (Consultee}

Helder Madeira

Camilla Lott,
Clionicia Paw
Eduardo Mondlane
Jr.

Mark Alvin

21300029
21360278,
21306301
21302409
21486086/7

21300029
21301810,
21328381

21489900

21489903

Ninharn Shand

Av. Martires da Machava, 995

21495975
21302936
21494921

21495976

21490160
21326258

Rua Joaquim Lapa, 108, 1°
Rua Chuindi, 67. r/c

Rio Tinto Minino and Exploration

Rua Jose Mateus, 27, 2•; Av.
Keneth Kaunda, 609

Aaruoamento Mineiro de Moc.

Rua Demanda. 75

21499072
21326256

COM-Comoanhia de Oesenvolvimento Mineiro

Av. 24 de Julho, 1895

21427692

81

823067050

Marta.henriques@sasol.com ,
hmadeira@pess.co.mz
tania.aridrade@petronas.co.mz

21486086

Av. 24 Julho, Edit. Cimpor, 7° A

Kenmare Moma Mining

cpi@cpi.co.mz, amacamo@cpi.co.mz,
Mmendonca@cpi.co.mz
oetrotif@zebra.uem.mz

21302409

Rio Doce Mocambioue

CARBOMOC

82-3062320

823011490,
823019586
823110900

rio.doce@cvrd.co.mz,
riodocemocambique@lvcabo.co.mz,
camilla.lott@cvrd.co.mz,
clionicia.paw@cvrd.co.mz
ninhamshand@shands.co.mz

21499731

21428921,
21306693

riotinto@riotinto.co.mz
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Com

hia Mineira do Gile

Av. Eduardo Mondlane.

anhia Mineira de Morrua

Rua Comandante Augusto
Cardoso, 58, r/c

anhia Mo ambicana de Titaneos

Av. Fili e S. Ma aia, 528, 2•

Ex Iara oes Mineiras de Mo ambi ue

~ .eN~si'AMSJENtAl

Ant6nio Mubango
Ho uane Director

Av.

24 Julho. 2096. 62
2

Caetano Chale

Ant6nio Reina,
Director Geral

1547, 12

•

·i

.'~

21314099

~.

- .- ...

- -

~

'

-

-

21305077
21321370
21310698
21428652,
21428306

Av. 24 Julho. 1895, 1 Es
. . -.
. ... .
--·---·- - - --- - -·- --- - - - - ------ __
:, ... _ '

21314099

.

-

_..

-

21314566
21428921

-

~

--

--

FNP - F6rum ara a Natureza em Peri o

Av. Eduardo Mondlane/Rua
Roberto Carlos, 83, 22 A, F 6

21308924

21308925

21493102

21493049

GTA- Gru ode Trabalho Ambiental

Rua General Pereira de E

Pedro Ribeiro I
Tia o Esmael

Justi a Ambiental

Rua de Marconi, Predio
andar

Joao Viseu,
Leonardo Guiruta,
Rouchel Bale amire

FEMNCentro Nacional de Produ ao Mais Lim a

Rua Valentim Siti, 402

Alda Salomao

CTV - Centro Terra Viva

Rua D.

Alceu Manhi ue

AMODECA-Associa!;aO Mo!;ambicana para o
Desenvolvimento da Comunidade e Meio Ambiente

- --·~-~.

~ MEGl~;.;f•'.:~.:..-

a~··

-

...

Rua Pero Anaia,

...

-··

~-~r:&"l

--

fn @fn .or .mz
amb@zebra.uem.mz

21496668

21417051

21418728

21320119
21302402
21497343
21315217
21308117

21320575
21302402
21497347
21301865
21308122

823235040,
823867951

mncp@tvcabo.co.mz,
n·ovuruchel@ ahoo.fr

~

248

STY
Av.

...

---~-~~-

27, Bairro da Coo

Mediacoo - Jornal Savana

TVM

823959680

11 o, 1•

Jamal Notfcias

RTP Africa

.

25 de Setembro, 154

noticias@teledata.mz
savana@medcoop.uem.mz
rt .a.moc@tvcabo.co.mz

827704562
Helder Guilamba,
Rogerio Chichambe,
Dercio Raia

Universidade Peda 6 ica

Lucio Nhamundo

Universidade Eduardo Mondlane (Departamento de
Qui mica

Joshua Dimon

Universidade de Calif6rnia Berkele

Av.

823854060,
845732210,
824195370

24 Julho/Clinica 222
21470996

82

824261450
826066709

helderguilamba@yahoo.com.br,
vdchichambe@yahoo.com .br,
dercioluisroia@ ah co.com .br
lucio nhamundo@ ahoo.com.br
idiman@nature.berkele .edu
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PROJECTO DE MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
Lista de Partes lnteressadas e Afectadas para a Primelra Reuniao de
Consulta Publica na Cidade de Tete

r-

-- ----

lnstitui9ao

··------

_

- ·-··- - · ·

-

- ·-·

-~--

---- - -

-~---:-;:;i---

_________l..:t~V(.:cl f@_ ~i~~1r'.r.'1t1.

Governo Provincial de Tete
Cons el ho Municipal da Cidade de Tete

Ministerio do Interior
Direc9ao Provincial dos Recurses Minerais e
EnerQia
Direc9ao Provincial da Agricultura
Servi9os Provinciais de Florestas e Fauna
Bravia
Servi9os Provinciais de Geografia e Cadastro
Direc9ao Provincial
Ambiental
Direccao Provincial
Direc9ao Provincial
Comunicac6es
Direc9ao Provincial

---·---

da Coordena9ao da Ac9ao
do Trabalho
dos Transportes e
da lndustria e Comercio

Contacto

--· - - - - - - - -

~

-· - - - -

___

·- --

= _ _ _.

.,
__

1

Av. Kenneth Kaunda, 252-22440; fax 25222439
Av. Eduardo Mondlane, 252-22900
Fax 252 - 24229
Av. 24 de Julho, 252-22139
Rua 3 de Fevereiro, Tel. 252-23015
Fax. 252 - 24020
Av. da Liberdade, Ex-Predio GPZ, Tel. 25222012, Fax. 252 - 22015
Ediffcio 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 Filipe Samuel MaQaia, 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
Av. Eduardo Mondlane, 252-22588

Direc9ao Provincial de Saude
Direc9ao Provincial de Educacao
Direc9ao Provincial das Obras Publicas e
Habitacao
Institute de Comunicacao Social
Institute Nacional de Gestao de Calamidades

Av. Eduardo Mondlane, 252-22538
Estrada Nacional 103, Bairro Materna, 25220104
Administra9ao Nacional de Estradas
Prolongamento da AV OUA, Bairro Francisco
ManyanQa, 252-20200
ARA - Zambeze
Av. da Liberdade, Tel. 252 - 23907
Fax 252 - 23908
Comando Provincial da PRM
Av. Eduardo Mondlane, 252-22283
-...
- - -- ----,- -- - :
---···---~- ~-. ~--~:~~-. ~JI(:j~Iff1-· ~~~~~_:~--- -_:'~ ~-~--~~~----·- -.
. -- ~--·. -'~ '_ '.J
-.
--- Diario de Mocambique
Av. Eduardo Mondlane, 252-24072
Radio ivio9ambique
Av. Eduardo Mondlane, 252231 t1i4; 25223172 (active)
Jornal Notfcias
Av. 24 de Julho, 22166
~

3

~

PROJECTO DE MINERAyAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
- AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA RELAT6RIO DE CONSUL TA PUBLICA

Av. 24 de Jul ho, 2522291 O
Bairro Chindodzi, 25224673
Av. 25 de Junho, 25222834
Rua Unidade Africana, 25223208

Uniao Provincial dos Cam oneses
Hel A e
Monaso
Al odao do Zambeze
Medicos Sem Fronteiras
Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA
Forum Provincial das ONG's de Tete
Visao Mundial
Associa ao dos Extensionistas A rarios

Av. Eduardo Mondlane, 252-22340
Av. Kenneth Kaunda, 25223569
Av. 25 de Junho, 252-29009
Estrada Nacional 103, 25220007
Av. da Liberdade, 252-23488
Rua 3 de Fevereiro, 252-23225
Bairro Materna, 25220053
Bairro Josina Machel, 825272940
Av. Eduardo Mondlane, 82-6340930

PMA
Gondwana

Tel. 252 - 23031
Fax. 252 - 23239
Av. Eduardo Mondlane, 25222386

Sociedade Abastecedora de Combustfveis
SA COL

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

GPZ
VALE

da Liberdade, 252-22804
Julius N erere, 252-22908
Kenneth Kaunda, 252-22333
Eduardo Mondlane, 252-22222
25 de Junho, 25224670
Eduardo Mondlane,

Estrada Nacional 103, 25227000
Av. da Liberdade, 252-24733
Bairro Chin ondzi, 252-2001 O
Bairro Chin odzi , 252-20036
Bairro Matundo, 252-20012
Pedreira de Moatize
Eta Star Minera ao
SOGIR

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

Universidade Cat61ica de Mo9ambique
Institute Su erior Politecnico de Tete
ESEG
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Bairro 25 de Setembro, Tel. 252 - 42109
Fax. 252 - 22439
Bairro 25 de Setembro, 25242231, 827168934

Governo Distrital de Moatize
Conselho Municipal do Distrito de Moatize

EN nQ 103, 25242071
Vila de Moatize, 252-42293
Bairro 25 de Setembro, 82-5847390
Bairro 25 de Setembro, 25242161
Bairro 25 de Setembro, 252-42065
Bairro 25 de Setembro, 25242293,
822590940
Bairro 1Q Maio, 252-42061

CARBOMOC
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Modelo de Cartas - Convite
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Ref. lmpacto.C.723/08
Maputo. 16 de Julho de 2008

Para:

MAPUTO
Assunto:

ESTUDO DE lllPACTO AMBIENTAL DO PROJECTO DE
MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA •
Convite para reunlAo de apresen~o do rascunho do relatdrio do
Estudo de Prit-viabilldade Ambiental e Cefl~ do Ambito (EPDA) e

doe Tennos de Reflrineia (TdR)

Ex."'°'• Sr./Sr'.,
A Rlversdale Minlng, atraves da sua subsidiaria, a Riversdale Moyamblque Limitada,
adquiriu 23 I~ de pro~o e pesqulsa de carvio em M~mbique, da&
quale 21 &Ao referentes Provlncia de Tete. Numa primelra fa&e de um programa de
explora~o de carvilo e desenvolvimento de carvAo a longo prazo, a Riversdale, em
cona6rcio com a Tata Steel, prop6e minerar o dep6slto de c:arvao na area de Benga,
situada a norte da cidade de Tete. no vale do Rio Zambeze, com 4,560 hectares.

a

De acordo com o Regulamento Sobre o Processo de Avaliat;lo de lmpacto
Ambiental (Cecreto 4512004 de 29 de Setembro), o proJecto estj sujelto a uma
Avall8Qio de lmpacto Ambiental (AIA) . A Golder Associates Africa, em associa~o
com a lmpacto Lda. fol a empresa designada para realizar a AJA do projecto, que se
encontra actualmente em fase de E•tudo de Pre-vlabil1dade Amblental e Deflnii;Ao
de Ambito (EPCA).

0 Procesgo de Consulta Publlca ii sociedade civil e parte integrante da Avali&Qlo de
lmpaGto Ambiental. Anlm, informamos que para efeltos de apreseota;ao do
raseunho do relat6rlo do Estudo de Pr9-viabiiidade Ambiental e Definiyao de Ambito
(EPDA) e Tem1os de Refertncla (TdR) &era realtzada uma reuniAo de Consulta
Pubtica na cidacle de Maputo no dla 30 de Julho de 2008. A reuniAo tenli lugar no
Hotel VIP (Sala Zambeze), das 09:00 as 12:00 horas.
0 rascunho do relat6rlo do Estudo de ?re·viabilidade Ambienlal e Defin~ao de
Ambito (EPCA) e Termos de Refer4ncla (TdR) estara disponivel para consults a
partir do dia 21 de Julho de 2008, no escrit6rio da lmpacto. Lda, sita na A'i. Martires
da Machava, 968, Maputo.

Av. Mi\nl195 da MacMlla, Ml• Tel. Z1499Ut •Fu :tl4t301t • C:et. tl2304M60

•!-mall: ~o.mz
NllPUIO • Mopmlliqut
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Agradecemos a ~o de partlel~ atraW8 dos contactos abaixo (no

rodap6) ad ao dia 29/07/08.

Atencloeamente.

Ant6nio Emilio Leite Couto
Director Geral

ko. iiUr1irm

dot..,,..,.,

Ml• T& 2Hlff39 • l'U HU3011 • Cel. 8UDffMO
• E-IMll: ill'lpi1~p.otcuo.mz
Maputo. ~blque
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Ref. lmpacto.C.724/0B
Maputo, 18 de Julho de 2008

TETE

Auunto:

ESTUDO

DE

IMPACTO

AllBIENTAL

DO

PROJECTO

DE

MINERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA Convlte para reuniAo de a~ do rascunho do relat6rio do
Estudo de Pre-vlabiDdade Amblental e Deflnl~ do Ambito (EPOA) e
doe Termos de Referenaa (TdR)

Ex.- Sr.JSr8.,
A Rl\iersdale Mining, atraves da sua subsidiaria, a Rlversdale Mocamblque limitada.
adquiriu 23 n~ de proapec.;Ao e pesqulsa de carvao em Moyambique, das
quals 21 sAo referentes a Provlncla de Tete. Numa primeJra fase de um programa de
explor~o de carvAo e deaenvoMmento de eatvio a longo prazo. a Riversdale, em
co~io com a Tata Steel, prop&! minerar o dep6sito de caniAo na itirea de Benga.
situada a norte da cldade de Tete, no vale do Rio Zambeze, com 4,560 hectares.
D& acordo com o Regulamento sobc'e o Processo de Avali~o de lmpacto
Amblental (Decreto 45/2004 de 29 de Setembro), o projecto estiti sujelto a wna
AvaliaQlo de lmpacto Ambiental (AIA). A Golder Associates Africa. em associa~o
com a lmpacto Lda, fol a empress deslgnada para reallzar a AJA do projecto, que se
encontra actualmente em fase de Estudo de Pr6-viabUldade Arnbiental e Defini.,00

de Ambllo (EPDA).

0 Proeesso de Consulta Publica 8 sociedade civil e parte integrant& de AvallaQlo de
lmpacto Ambiental. Assim, infonnamos que para efeitoa de apresenta~ do
rascunho do reiat6rio do E8tudo de Pte-viabilidade Ambiental e Oetini9lo de Ambito
(EPOA) e Termos de Refertncia (TdR) sert realizada uma reuniio de Consutta
PUbticll na cidade de Tete no dla 1 de Agosto de 2008. A reuni4'o tera lugar no
Hot.I Zambeze, das 09:00 o 12:00 horas.

O rascunho do relat6rio do Estudo de Pre·viabilidade Ambiental e Oefini~o de

Ambito (EPDA) e Termoa de Refer!ncla (TdR) estart. disponivel para oonsulta a
partlr do dia 21 de Julho de 2008, nos seguintes locals:
•
•
•

DlreCQAo Provincial dos Recur1<1s Minerais e Energia, Rua 3 de Fevereiro
Direci;Ao Provincial para a Coordenaqio da ~o Ambiental, Av. da
lndependencia
Universldade Cat61ica de ~mblque, Av. da Liberdade

Av. lil6ftl'" d;i Mactwwa, M8 • T... %1~11•Fu21483011 • c.I. '2J04MSO
• l!-mall; lmpadaO!mpato.ca.mz
M9PUl0.~•

PROJECTO DE MINERAQAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
- AREA DO TiTULO MIN El RO DE BENGA RELATORIO DE CONSUL TA PUBLICA

•
•

Adminiatr.M;Ao do Oistrito da Moatize
Riverldate, Av. da lndepend!neia. n• 33

Agradecemos a confirma~o de particlpayAo atrav~s dos contactos abaixo (no

rodape) at6 ao dia 30/07/08.
Atenciosamente,

Ant6nio Emilio Leite Couto

Diredor Geral
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ANEXO 3
Anuncios Publicados no Jornal
Noticias e na Radio Mo~ambique Emissor Provincial de Tete
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.._.__________________________________________

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO
J3ROJECTO DE MIHERA¢40 E FORNECIMENTO DE ENERGIA
DE BENGA. PR0W«:JA DE mE

~wgr.;=:e=::&en:Wfmbit:lt1~li~ludode
e dos Ttm)()s de Relet6ncta CTOR'sl
A Rlnndlll Mining. llbt6I di 1U1 Mlldllr\I, I RM!ldllt ~ Llllllbda,
lllqUlrlu 23 ~cl&~. ~de CIJ\llcl"" ~ die .... 21 llO
,......., aPllJlllllOa de Teti. Hlnl pilnth fllso do 1111 ~de exPloflQIO dt Cllfvib •
di 11S911~ dt catVlo a bllgo IOllO. aRlllll1dllt. '"' CIMIOn:b com 1 Tail Steel, ~
l!'b.1'1W' o ~de carvio 111 wee dt 8e4lga, Milda a .ncrw d8 ~de Tete. no m do
Rio.~. IXlll'l 4..580 hectns.
A. lltw.,"tdilt desig10ll a Golder Anoclllts Ntlca.11.a. errt ~ llClll a bnpedD Lda,
~ a Ava~ de ~ Anlblenlal (Alli) do plOjeclo iltll no pmenlt se SICD'llra em
lase de es.l&ldcl de prt-\lialillldade.

OM modo, ,'nlomia-te qui.I para efe1os de apHM~ do r31C1111ho dG relal6tJ:> do Ellodo
di Pte-~liti.'ldt M1b!eMal e Del~ do AirbJio (EPDAI • dos Tenno1 de FWar6ncil
(TdR), seraa mt.~ 11M1i6es ~blicas nas elda'JM de tiliPUIO •Tete, Jiii •nte•
dills:
Cldadt dt MP~

Cidt!!t dt Ins
Oita' 1 lie Agou'° di 2003
Hele: a 9 ib 1'2 hOIU
Locat Hole! Z111ll>m

Olla: ~de Nlho o'I 2008

Hon!: dis U1 12 f'o '8S
LOCI!: Hotel I/JP (S. ,!anbeze)

o ralCll'lllo do 1tlal6do O:I ER.Ida di~ Ambienh1I e ~ dt Arrtilo fcPOA) e
Termos de Alfnncla (TdR) s•;• dsponlvel ~ CX1Hllla a p11tirdo elm 21 de JullO cit 2008.
nc11..-kaf9:

Em "-Pillo!

• lnlpaclo. Lda. A~. M#llfes di l.lachirva, 9611
Em Tele:
• o~~d°'RoclJl'°''Alnewse Enetg:a. ~J deFe'lltllro
• D~ Pwttnc:W para e Coonlen.,,-,.ao da Ao;lo Anlb!lllllal, /IN. di hil!pelldhl1

•
•

•

Ul'iYerlldldl ~de t.~bktue. Av. it.a LI~
Adnm~ dO llbtflo c1e
~.Av. da 11'.d09endtncil, n• 33

Moan•

TOllas 11 ll*Oll ~ s6o ~111dadas a pMdpaf na '*'1ill0 • 1 millifHllr o seu
lnllnlle "" ~•tit poomo ~-... 1ioa ~ abiMI
I~. Pata iJI~ eedaredmet1m qudrtm par flWOI CCIMlctaf:

ct•~

Sandri Femandes
IMl'AC'rO, LOA
A~. t.IAh dll l.fae!IM. 968. MllPlllo

~1-·
--~M-

-

Ttl. 25e 21499636
FaxZ5621493019
Ce!. 82 ~~ 62 3011956; 82 3025162
E·met ~ack>.CXl.mz

........
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,.......
I

•
ESTUDO DE lMPACTO AMSIEMTAL DO
PROJECTO DE llNERAC..\O E FORNECIMEHTO DE ENERGIA
DE 8ENGA, PROYINclA DE me

Conyite oaraPrit·m.:t:ekt:i::
do rasoonJ:tirelalcro1A)E§tudo de
_
~ _Oefinicao _ _J19(~e do& Tennos de Ref!rincja ITOR:Sl
A lllwtllcl• MWno, . . . . di sua ~. e Rl¥eradlle liloolfn~e lhlllda.
- ' " ' Z31-.;as de~ e l*4liea di ~em ~tiiµi, dsJ quu 21 Sio
referantal a Pioviu:ia da Tela. NMllll primM tile de um ~de •JlllloraQIO di -.ao e
~-~a IGngg pqzo. a~. tm ~da cefll •Tall Sleet, Pl"t.¢9
mi.r. o depOlllO Cle C8l'llo n11 Mia de flellgl, tlill.lild• • llOrte da cidada d!I
no vale do
Rio Zanbeut. com 4.560 ,..._

T•.

A RIY.....• ~a Co* MeOclllel Mica, paia, em auodSQ!O com a l111pac10 I.de.
.,,,,, a A~ da lll!p8Clo Anllla1lal (AIA) do ~ que no JJ16Nnte se enccrnra em
(agedtteftldodtt~.

De$1e n'IOllO, nlcn!IHe ~1'8 pa'3 sfli!pjdl ~do l'llSO.llllo dorellllOrio do Esb.Y.lo
!le Pr&-lt4illid!de- AAtilmltil 11 ~ do Amtilo (EPD~ o d~• Tem101 de Rofettrda

uma IWl'liio pUl:IQI rl8 Cidlde de 'Tettl. &ii NIUllilo, ~
enmciadil para o da 1 eo AptD ell 2008. sera rffllzada no de 6 llt Agosto dt 2008. no
HtMI Zalllllae. da 09:00. f2:00 hint.
(TdR). Jeni rBaizada

.,
c
I
'(

SMMlra ,.,.._.

lllPACTO, LDA

Av. Mmbw da Madi-. 968. MaiMo

-·-

Tel.25821~

Fa. 258 21400019
Cet 82 3°'6E8J: 112 3011956-; 82 3025182
E-mal: lfeJ1ii111MfJ111pedooo.111Z

l
\'

>:
c

I]

(
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJfCTO DE MINERA~AO E
FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BEWGA NA PROVINCIA DE TETE, PELA
RIVERSDALE ~AMBIQUE LIMITADA
ADIAMENIQ DA REUNIAO DE CONSULTA PUBUCA NA C!DADE PE TETE

A Golder Auoclltls Africa, em ~ oom a lmpacto Umltada, conlraladas
peta RIVtt'sdale M~blque Um~ pn etectuar a A~ de lrnpacto
Ambiental do projecto de ~ e fanecinento de energla de Benga, Yhnl por
meio desta comunicar que a reuniao pt'.lblica pera apf9Serll~ do rascunho do rela!Orio
do Estudo de Pre-Viabidade Ambiental e Def111il;ao do Ambito e Terrnos de Refer&ncia
do oroiecto. oue b'la deootter na cldade de Tete no dia 1 de Aoosto de 2008. Ilea adlacta

<2t-I - i-~-k
A H: sv-. t-..1ol-;cn
Fo..>c : 2s-2-?3 l=l4
ESTUDO DE IMPACTO AMBIEHTAL DO PROJECTO DE MINERA(jAO E
FORNECfMEHTO DE ENERGIA DE BENGA NA PROVINCIA DE TETE, PELA
RIVERSOALE M~AMBIQUE UllTADA
CONVITE PARA REUNIAO DE APRESENTA~AO DO RASCUNHO DO RELATORIO
DO ESTUDO DE PRE·VIABIUOADE AMBIENTAL E DEFINl~.Ao DO AMarro E
DOS TERMOS DE REFER~NCIA
A Golder Associates Afrlea. em ~ com a lmpacto Umitada. contratadas
pela Riversdale Movamblque Umitada, para efectuar a Avalial;ao de lmpacto
Ambiental do projecto de mineravao e fomedmento de energla de Benga, Wefl1 por
meio desta comunlcar que a reunllo p(Jbllca para ~ao do rasamho do relat6rio
do Estuclo de Pr&-ViabHidade Ambiental e Defilil;ao do Ambito e Termos de Refer4ncla
do projecto. que iria deoorrer na cldade de Tete oo cfia 1 de Agosto de 2008, fica adlada
para o dia 6 de Agosto de 2008 no Hotel Zambeze, das 9 as 12 h«as.
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PROJECTO OE MINERACAO E FORNECIMENTO
0£ ENERGIA OE BENGA, POvlNCIA oe me

--AC(IU

I llOT.GAcAO - INAHINA

CQnvite para Beunlao de Apresenta<;ao do Rascunho
do Rela16rio do Estydo de (mpacto Ambiifllal

JlllSl(l\r.s
JIUNAClONAL

A GolOOr Asw;i•tes Alnt'<l, em assoc1~ o:im a lmpacio. l.da, t1nc.on11.-se a fe<liLY 1o
Ava~ de lmpa.cto ~11100nUI do Pro;ecto de IAoor~ e l'rod~ de Energia de 6'rlga
Este Pro,'oc!O tnvche !)Ju COITWlftllts, llOIOO~damenln a ll'ore~ {$fopo$1it s;el&
Rwe'lllal• M~biquc IJlrVuQ, emparcori;i com a Tata Stoel) e • ~ da uma Ceila.ll
Tenn~. ~ pela RMmdGt~ ~tique llni!ada, ti!\ pai;erioi can a ELGAS
SAAL). EJnbOla o po:OC8Sf.O de A•lllia~ do llll'ildO /lrnl:ien'.il f.O.IA) !!Ma sido c:orOD;clo

separad&'nenle paro as d\11is componenles o prccem do Pilrt>:i~ ~ e Q)ll~uzlilo cm

....
....

li~o

°"'

Oeslo m00o. como ,,aM do ~ Cle (()Osuita ~ ~
o paro o!fltos <k
~ do rllrt.l.flho do Rl!l~ri;wl o do f$llJlo dt lmpact.o ~Jlltio.~13' [REIA) ~ Pro}ecio,
"11o<1n1M1e qile ser~ ra5lllad<ls 1eU1116es Cle ConSUlta PUblU M• Cd~ <!'I TMo e 11..aixib.
eoolnmle abai111> 0$~.

• • · .' Ji , Anopi H do lcplmco

_ .. , ~1·v1 OAF.JNlll1W9.

Cjdad! dt l!t!i

Cidlde de Maputo;

Hora:das OS:OO is 11:00hor8$
local: HOlel Zalllltze

Local: ~ VIP (Sais MasluloJ

Olla: 2 de .Miho de 2000

Mais se int.?rma que o rascunllo do REIA eSliri diliPO"lt.iel paa Oln!Ub a pailir do da 25 de
Maio 118 2009, nos segliill4es loeais:

...... d r _
-

Om: 3 cit .lJftllo dt 2009
Hora: das 09:00 8612:00 IHnt

-ll\ltlllnmbo\i1d«

Eftl lh1p11Co:
• lnlpac;b. lda, Av. M~rei da Machava. rl' SSS

•

" ..... ~· •A>cUhlNln,

Rlvtrsdale ~lltique
Ila

-~~esi.!'*lr:do

•

_..

•

..._~~

so.ri' 114,3° And;t

Um~a.

PeslMI RaMJa HolEf. ~de ~. Rua

GOider As$OCiadoS MCl?a!lbique, Lii.a, Av. 24 411.Mho, If 370... Nrdw
Elg& SARL. Av. Emfia CM.isai. rt' 487

&n'hlt;

· - .-1101.o»fiili6tilW!4o

•

Cir~ Prol>'ndal dos Reairso$ ~,.,etals e

•

Dir~

•
•

Plomc:ial para e

~

Energia (Dl'REME), RIJI 3 de fevenihJ
de ~ ~ (Ol!CA), A¥. da

~c;Q
Universldada CaW"c:a de t~~ue {UCM), Av. Ila l.ibcrdadt
Ri'teBdale Mo;:i~ IJmU~:lll. Bat-ro ~I de Mnmdo. ESlradii NICion.il 11)3
~io do Oistrilo dt Moalize.11.ome, 8'iTm 2Sde ~

""'°'

•

Pilf& quaisqlHlf t$dal'®!fl dDJ SObtv o euur.to. qu.allo por
~ hllpal;:b /..di, M.
8andta "-1dw, aMIWS do ~ ~~.mz t/IJ pelo 16111bf",. •lSB

2ff9H.lf;
7121

~

•258 81 3046650: •258

3011958.
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OE ENERGIA DE BENOA, POv1NCIA OE TETE

Corwite para Reuol@ de ·Apresentacao do Bascynho
· do Relatqio do Es1udo de lmpacto Ambiental
A Go:cer Associates Africa. em asspcTa~ c0tn a lmpacto. Lda, tncontr&-~ a reallzar a
Avall~Ao de L'llpaclo Amblental do Pro]eclo de ~ e Prod~ de Energia de Blnga
Este ?rojoclC envolve duas oompQl'lentn. ootneadallli!nl& a Min~ (propo&la pela
Ri•1ersdaJe M~mblqu& Limllada, etn pilfCe.<la com a Tata SteeO ea~ de ..ma cen1ra1
Termcelllclrica. (proposta pela RiVfl1daJe M~91!lbique Limitada, em parcaria com a ELGAS
S.'.\RLj. Embora o prooesso de AvaUa¢o de lo'ipacto Amblental (AIA} ~enha · sldo conduzldo
separadamen t~ para as duas compooentes. o proeesso de ·Partlei~ PUbHct 6 cttnduzido em
slrriurianeo

Dest& modo. come pat1e do processo de oonsuHa t. sociedade chll e para efelbs de
apre&e11 ~ao do ascJl\ho do Rei~ do Eslido de lmpacto AmblenlBI (REIA) do Projecto,
JnfCOTia-se que se1~ mallzadas relin!Oes de COOSu!ta Pl'.lbrica na. CJdades de Tete e Maplllo,
conforms ahalxo especfficado:
·
~\!Tete:
Da:a: 2 ~ Juntlo de 2()09

C!dacte de M1PU10:

Hora: das 08:00 As 11:CO.tioras
Local: Hotel Zambete

Hora: das 09:t10·b 12:00 horas
local; Hole! VIP (Sala Mapu10}

Debi: 3 de Junbo de 20oe

Ma's -sn ir:lbrma que o rasc1.1nho do flEiA eirara di$11011lvll' para consultaa p'artir do-dla 25 de
Maio de 2009, r~ ••locals:'
Em Maputo'.
lm;>aeto. da. Av. M~ttiteS da Mac/lava, rf> 9S8

•

Rive'"Sdale ~ue Llmltada, Peslatla Ro~ma Hole/, C.ntro de EscrilOrlos, Rua
da se. n• 114. :r Alldat
3otd9r Associados Mozambique, Lda, Av. 24 de Julho, n° 370, .t0 And11
Elgas. SAAL. Av. !?Miia Dalisse. n• 837

..

·~

~· "'"··.

Em Tete :

•

•

Dir eci;ilo Provncial des RecUISOS Mineral& e Energia (DPAEME), Rua 3de Fevereiro

Direc:;ao Provincial para a Coordenac;ao da ~ao Atnbiental (DPCA), A.v. da
lncepen<16ncia
·
·
Uni~&r:Jidade ::;atOll:a de IA~mb!.que (UCM). Av. da l..iberdade
~eri;da1e MoQam~Jque Untitada. Balrro Comunal de Maltll1do, fstrada Nadonal 103
Ad..,inistrayilo do Oisltito de Mca!ize, Moatlz.e, Sairro 25 de Setembro

i·

~

-

ParJ qua,•sqr.m qs~la<eclm81)tm so~. o a.ssunto, queira por flNOr contact9I a Jmpscto Lela. All:
S~ra Fernnnc!es, a/ram do 8¢~ ma1'dn@imp11dMo.mz ou· ~lo teW'Ae +258

•'
. I

2149963(;;" tolem6vels ·+258 82 .'3046850: .+258 82 ·3af19/S6; . +258 82 302516~; +258 84
30f 1956.

' -'*

I

~

-~,~"')®m:=•or-:i11;:-•
·~\·~•o•-h•,•u•. .~·~••Ol:•+•~-·~-•~•-•e•~··.••llli•.•
:. ~-r~·
I

•'
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ANEXO 4
Actas das Reunioes de Consulta
Publica realizadas nas cidades de
Maputo e Tete, e nas aldeias de
Benga-Sede, Nhambalualu,
Capanga e Chingodzi
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Actas das Reunioes
Fase de "Pre-EPDA" -
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Projecto de Minerac;ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Benga-Sede
Data: 19 de Fevereiro de 2008
Local: Comunldade de Benga-Sede
Hora: 08:45 - 10:00

A reuniao iniciou com a intervenc;:ao da Chefe da Localidade de Benga, lmaculada
Armando, que deu boas vindas aos presentes e, em seguida, passou a palavra a
lmpacto.
Ofelia Simbine, facilitadora do encontro, agradeceu a presenc;:a de todos e fez a
apresentac;:ao da equipa de trabalho constitufda pela lmpacto, representada pela
pr6pria, e pela empresa Riversdale Moc;:ambique Lda, representada par Isaac Muchenje.
Ofelia Simbine explicou entao aos presentes o objectivo da reuniao, nomeadamente a
apresentac;:ao do projecto e a recolha de preocupac;:oes e sugestoes relativas ao
mesmo, para integrac;:ao no Estudo de lmpacto Ambiental (EIA).
Posteriormente, Ofelia Simbine explicou que estava naquele momenta no infcio da fase
de estudos ambientais preliminares, de forma a determinar a viabilidade do projecto,
sendo que a apresentac;:ao de questoes, sugestoes apresentadas pelos presentes era
relevante para o estudo. Salientou qua naquela fase de estudo muitas questoes
ficariam, provavelmente, sem resposta imediata, mas que as mesmas seriam registadas
e esclarecidas em reunioes futuras.
Depois desta explicac;:ao, Ofelia Simbine passou a palavra a Isaac Muchenje, para uma
apresentac;:ao geral do projecto. Este comec;:ou par explicar que a Riversdale e uma
empresa moc;:ambicana com sede na Australia e que esta a operar em Moc;:ambique
desde os finais de 2006. Explicou ainda que o projecto da Riversdale consiste na
explorac;:ao mineira de carvao a ceu aberto e na montagem varias infraestruturas,
incluindo instalac;:oes de lavagem de carvao; referiu que o projecto deveria incluir ainda
a construc;:ao de uma Central Termoelectrica. Disse estar previsto para 2008 a
construc;:ao de algumas infra-estruturas e para 201 O o infcio da produc;:ao de carvao.
Seguiu-se a sessao de perguntas e respostas, tendo sido levantadas varias questoes
dentre as quais se destacam os seguintes aspectos: (i) criac;:ao de postos de trabalho
para a comunidade local: foi explicado que em caso de implementac;:ao do projecto
seriam criados pastas de trabalho, em numero ainda indefinido, com prioridade para a
contratatac;:ao de membros das comunidades locais; (ii) reassentamento: esclareceu-se
que era ainda cedo para se discutir o assunto, vista que a fase de prospecc;:ao de
carvao ainda estava em curso; (iii) relac;:oes entre as empresas ao servic;:o da Riversdale
e a populac;:ao: a Riversdale assegurou que a sua postura seria sempre de assegurar
uma boa relac;:ao entre as empresas ao seu servic;:o e as comunidades; (iv) interferencia
com os bens da comunidade e compensac;:ao par perdas e danos: a Riversdale
reconheceu o direito compensac;:ao das comunidades par perdas e danos que venham
a ser causadas pelo projecto. 0 Consultor comprometeu-se a encaminhar todas as
questoes apresentadas equipa tecnica da AIA, para considerac;:ao neste processo.

a

a

99

PROJECTO DE MINERAyAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
- AREA DO T[TULO MINEIRO DE BENGA RELAT6RIO DE CONSULTA PUBLICA

A finalizar, nao havendo questoes adicionais a apresentar por parte da audiencia, Ofelia
Simbine deu por encerrada a reuniao e sublinhou que as contribui~oes dos participantes
seriam consideradas na AIA.
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Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Nhambalualu
Data: 21 de Fevereiro de 2008
Local: Comunidade de Nhambalualu
Hora: 08:45 - 10:00

A abertura da reuniao foi efectuada pela Chefe da Localidade de Benga, lmaculada
Armando, que deu boas vindas aos presentes.
Ofelia Simbine, facilitadora do encontro, interveio entao, tendo comegado pr se
apresentar e agradecer a presenga de todos. Em seguida, Ofelia Simbine apresentou
Isaac Muchenje, da empresa Riversdale Mogambique Lda. Deu a conhecer que a
reuniao tinha coma objectivo transmitir informagao geral sabre o proposto Projecto de
Mineragao e Fornecimento de Energia de Benga e a auscultar a comunidade a respeito
do mesmo, recolhendo comentarios, perguntas e sugest6es, para serem incorporados
no processo de Avaliagao de impacto Ambiental (EIA).
Ofelia Simbine fez notar que se estava naquele momenta no infcio da fase de estudos
ambientais preliminares, de forma a determinar a viabilidade do projecto, sendo que a
apresenta9ao de quest6es, sugest6es colocadas pelos presentes era relevante para o
estudo. Salientou que naquela fase de estudo diversas quest6es ficariam,
provavelmente, sem resposta imediata, mas que, em cumprimento do objectivo da
reuniao, as mesmas seriam registadas e esclarecidas em reuni6es futuras.
Seguiu-se uma apresentagao geral do projecto, a cargo de Isaac Muchenje, que
explicou que a Riversdale e uma empresa mo9ambicana com sede na Australia e que
esta a operar em Mo9ambique desde os finais de 2006. Isaac Muchenje referiu que o
projecto da Riversdale consiste na explora9ao mineira de carvao a ceu aberto e no
estabelecimento de varias infraestruturas associadas e que este deveria incluir ainda a
constru9ao de uma Central Termoelectrica, que iria produzir energia electrica a partir do
carvao produzido na mina.
Foi iniciado entao um momenta de perguntas e respostas, no qual se destacaram os
seguintes aspectos: (i) a localizagao exacta da mina e da Central Termoelectrica: a
equipa de consulta publica considerou que seria prematuro avarn;ar informa9ao sabre a
localiza9ao exacta das propostas mina e Central Termoelectrica, vsto que a fase de
prospec9ao do projecto estava ainda em curso; (ii) cria9ao de oportunidades de
emprego para a comunidade local: foi explicado que em caso de implementagao do
projecto seriam criados postos de trabalho, em numero ainda indefinido, com prioridade
para a contratata9ao de membros das comunidades locais; (iii) reassentamento: a
equipa de consulta publica esclareceu que nao existia informagao suficiente se discutir
o assunto; (iv) interferencia com os bens da comunidade e compensa9ao por perdas e
danos: a Riversdale concordou que as comunidades, assegurando ser sua postura
assegurar a compensa9ao por perdas e danos resultantes do projecto sempre que
justificavel.
Terminada a fase de perguntas e respostas, Ofelia Simbine procedeu ao encerramento
da reuniao, assumindo, em nome do Consultor, o compromisso de encaminhar as
quest6es colocadas equipa de EIA, para serem consideradas no processso de AIA.
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Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publlca realizada em Capanga
Data: 21 de Fevereiro de 2008
Local: Comunidade de Capanga
Hora: 14:00 - 15:50 Horas

A reuniao iniciou com a interven9ao do lfder comunitario, Vitorino Lampiao, que deu as
boas vindas aos presentes e pediu a popula9ao que participasse activamente,
apresentando todas as quest6es que as preocupassem.
De seguida, Ofelia Simbine, em representa9ao da lmpacto, come9ou por agradecer a
presen9a de todos e explicou o objective da reuniao, nomeadamente a apresenta9ao do
projecto e na recolha de preocupa96es e sugest6es relativas ao projecto que seriam
posteriormente inclufdos no Estudo de lmpacto Ambiental (EIA). Sublinhou que o
projecto estava na sua fase de preliminar e que actividades de prospec9ao de carvao
estavam em curso. Fez notar que, provavelmente, um grande numero de quest6es a
serem apresentadas pelos participantes nao teriam resposta imediata, vista saber-se
pouco sabre os detalhes do projecto - assegurou no entanto, que as quest6es seriam
registadas e encaminhadas a equipa tecnica de Avalia9ao do impacto Ambiental (AIA},
para serem incorporadas nos Termos de Referencia do EIA.
Na sessao de perguntas e respostas que se seguiu, as quest6es apresentadas pela
audiencia estiveram relacionadas com os seguintes aspectos: (i) comunica9ao entre o
Proponente e as comunidades da area proposta para o projecto: a comunidade real9ou
a necessidade de uma melhor comunica9ao, de forma de minimizar rumores circulando
na area sabre o reassentamento e outros aspectos relacionados com o projecto; (ii)
cria9ao de postos de trabalho para a comunidade local e procedimentos de contrata9ao
de pessoal; (iii) rela96es entre as empresas ao servi90 da Riversdale e a popula9ao
local; (iv) possibilidade de reassentamento da popula9ao de Capanga; (v) interferencia
com os bens da comunidade e compensa9ao por perdas e danos; (vi) quais os
benetrcios sociais do projecto; e (vii) saude e seguran9a da comunidade nas fases de
prospec9ao e implementa9ao do projecto. Ofelia Simbine comprometeu-se a
encaminhar todas as preocupa96es recolhidas tanto a Riversdale (que nao estava
representada no encontro), quanta a equipa tecnica da AIA.
Terminada esta etapa da reuniao, Ofelia Simbine deu par encerrado o encontro,
assegurando que todas as quest6es apresentadas perguntou aos presentes se tinham
alguma questao ou comentario a apresentar. Nao havendo deu por encerrada a reuniao
e sublinhou que as contribui96es seriam seriam consideradas na AIA.
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Projecto de Minera9ao e Forneclmento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Chingodzi
Data: 22 de Feverelro de 2008
Local: Bairro Chingodzi
Hora: 09:15 -10:20 Horas

As boas vindas aos participantes foram enderegadas por Jose Sabado, Secretario
Adjunto do Bairro Chingodzi. Este apelou a populagao que apresentasse todas as suas
preocupa96es relativas ao projecto e transmitisse a informagao a obter na reuniao aos
elementos da comunidade ausentes.
Ofelia Simbine, em representagao da lmpacto comegou por agradecer a presenga de
todos. Em seguida procedeu a apresentagao do elemento da Riversdale Mogambique
Lda presente ao encontro, James Mandacane. Explicou depois o objectivo da reuniao,
nomeadamente a apresentagao de informagao geral sobre o proposto Projecto de
Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga e a ausculta9ao inicial da comunidade
a respeito do mesmo, recolhendo comentarios, perguntas e sugest6es, para serem
incorporados no processo de Avalia9ao de impacto Ambiental (EIA).
James Mandacane apresentou informa9ao deral sobre o projecto, ao que se seguiu um
momento de perguntas e respostas. As principais preocupa96es apresentadas estao
relacionadas com o emprego, o reassentamento e a compensa96 pr perdas e danos em
caso de danifica9ao ou destrui9ao de bens das comunidades. Foi abordada a
necessidade de transparencia no tratamento das varias questoes associadas ao
projecto, incluindo a disponibilidade ou nao de recursos de carvao em quantidades
viaveis para explora9ao, a contrata9ao de forga de trabalho para o projecto, a
necessidade de reassentamento, mecanismos de compensa9ao por perdas e danos,
entre outros. Varios membros da comunidade referiram que o projecto era bem vindo
visto que iria trazer emprego para a area, tendo realgado contudo, a necessidade de
prioriza9ao da contrata9a de mao-de-obra local.
Considerando que o debate poderia ser finalizado, Ofelia Simbine perguntou aos
participantes se tinham quest6es adicionais a apresentar e, nao havendo, deu por
encerrada a reuniao, realgando que os mesmos seriam considerados na AIA do
projecto.
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Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Capanga
Data: 29 de Fevereiro de 2008
Local: Comunidade de Capanga
Hora: 08: 50 • 10:30 Horas

A iniciar a reuniao, a Chefe da Localidade de Benga, lmaculada Armando, endere9ou as
boas vindas aos presentes, tendo-os convidado a participarem activamente na reuniao
se Consulta Publica. De seguida, passou a palavra a Ofelia Simbine, da lmpacto,
facilitadora do encontro.
Ofelia Simbine come9ou par apresentar os restantes membros da equipa de trabalho,a
saber: Carlota Quilambo (lmpacto), Syd Parkhouse e Isaac Muchenje (Riverdale
Mo9ambique Lda). Manifestou-se satisfeita pela presen9a da audiencia e salientou ser
importante para o sucesso do projecto a comunica9ao transparente entre o Proponente
do Projecto, a comunidade e o Consultor.
Ofelia Simbine fez referencia a reuniao que havia sido realizada em Capanga na
semana anterior - explicou que as quest6es colocadas pelas comunidades na reuniao
anterior no dia 21 de Fevereiro de 2008 haviam sido endere9adas a Riversdale e que
esta empresa tinha manifestado a preocupa9ao em realizar uma nova reuniao em
Capanga, com o objectivo de prestar esclarecimentos sabre os aspectos de
preocupa9ao para a comunidade. Ofelia Simbine apelou aos presentes a apresentarem
todas as suas preocupa96es relacionadas com o projecto.
A seguir, Ofelia Simbine passou a palavra a Syd Parkhouse, da Riversdale Mo9ambique
Lda, para apresentar alguns aspectos relacionados com a empresa e o proposto
projecto. Antes de iniciar a apresenta9ao, este pediu desculpas par nao ter estado no
encontro anterior e agradeceu a oportunidade que lhe fora concedida pela popula9ao de
prestar esclarecimentos e, em conjunto com esta, tentar minimizar quaiquer potenciais
problemas que pudessem resultar do projecto. Syd Parkhouse esclareceu que a
Riversdale esta sediada em Tete ha quase um ano. Referiu que uma empresa ao
servi90 da Riversdale estava a realizar actividades de prospec9ao de carvao na area do
projecto e acrescentou que uma serie de outras empresas seriam contratadas
posteriormente, para a execugao de uma serie de actividades associadas ao projecto.
necessidade de se determinar se as reservas de carvao existiam em
Fez men9ao
quantidade considerada viavel para ser explorada pela Riversdale e manifestou-se
disposi9ao para responder as perguntas a serem colocadas pela audiencia.
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Finalizada a apresenta9ao de Syd Parkhouse, Ofelia Simbine convidou os participantes
a apresentarem as suas duvidas comentarios e sugest6es relativas ao projecto,
encorojando-os a fazerem uso da oportunidade proporcionada pela presen9a de um dos
directores da Riversdale . As quest6es apresentadas foram, basicamente, as mesmas
que haviam sido apresentadas na reuniao de 21 de Fevereiro no mesmo local, a saber:
(i) comunica9ao entre o Proponente e as comunidades da area proposta para o
projecto: a comunidade real9ou a necessidade de uma melhor comunica9ao, de forma
de minimizar rumores circulando na area sabre o reassentamento e outros aspectos
relacionados com o projecto. Syd Parkhouse propos a cria9ao de um Comite
comunitario, com a fun9ao de estabelecer uma comunicagao efectiva entre a
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comunidade ea empresa Riversdale. A reuniao foi bem acolhida pelos presentes, tendo
ficado acordado que a Riversdale proporcionaria oportunidades para se discutir a
questao de forma9ao do Comite Comunitario; (ii) cria9ao de oportunidades de emprego
para a comunidade locale procedimentos de contrata9ao de pessoal: foi explicado que,
em caso de implementa9ao, o projecto iria criar oportunidades de emprego; Syd
Parkhouse assegurou que, em conformidade com a politica da Riversdale, seria
priorizada a contrata9ao de mao-de-obra local e ainda que seriam providenciadas
oportunidades de forma9ao para tarefas especfficas do projecto: a Riversdale
comprometeu-se a assegurar; (iii) rela96es entre as empresas ao servigo da Riversdale
e a popula9ao local: a Riversdale comprometeu-se em fazer todos os esfor9os para
assegurar uma boa rela9ao entre os trabalhadores ao seu servi90, ou ao servi90 de
empresas contratadas e a comunidade local; (iv) possibilidade de reassentamento da
popula9ao de Capanga: explicou-se ser ainda prematuro falar sobre o reassentamento,
visto que a informa9ao relativa a fase de prospec9ao de carvao ainda estava a ser
recolhida - a discussao da questao do reassentamento requeria um conhecimento do
local local exacto onde o projecto seria implementado; (v) interferencia com os bens da
comunidade e compensa9ao por perdas e danos: Syd Parkhouse voltou a real9ar a
importancia atribufda pela riversdale a uma boa rela9ao com as comunidades da area
do projecto, o que passava, necessariamente, por uma preocupa9ao em minimizar a
interferencia com bens da comunidade e a compensagao par perdas e danos nos casos
justificaveis; (vi) beneffcios sociais do projecto: a Riversdale manifestou-se interessada
na implementagao de projectos sociais, de acordo com prioridades estabelecidas com o
governo e em coordena9ao com as comunidades; e (vii) saude e seguranga da
comunidade nas fases de prospecgao e implementa9ao do projecto: foi explicado que
seria implementada uma polftica de saude e seguran9a, coma forma de assegurar a
minimizagao dos potenciais efeitos negativos do projecto na saude e seguran9a das
comunidades locais.
Terminada a apresentagao de questoes e ap6s se ter comprometido a encaminhar
todas as preocupa96es recolhidas tanto a equipa tecnica da AIA deu par encerrada a
reuniao agradecendo uma vez mais a participa9ao e os contributes de todos.
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Actas das Reunioes
- Fase de EPDA -
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da Reuniao de Consulta Publlca realizada na Cidade de Maputo
Data: 30 de Julho de 2008
Local: Hotel VIP
Hora: 09:00 Horas

0 encontro de Consulta Publica realizada no Hotel VIP, em Maputo, foi facilitado par
Mia Couto, Director Geral da lmpacto, que comec;:ou par dar as Boas Vindas aos
participantes. Explicou em seguida que o Projecto de Minerac;:ao e Fornecimento de
Energia abarca duas componentes, nomeadamente a Mina de Carvao e a Central
Termoelectrica que, embora considerados em simultaneo para efeitos de Consulta
Publica, seriam sujeitas a Estudos de lmpacto Ambiental (EIAs) separados. Apresentou
as membros da equipa da lmpacto (composta pelo pr6prio e par Carlota Quilambo,
Paula Santos e Sandra Fernandes); o Administrador Executivo da Riversdale (Syd
Parkhouse); o Director Geral ELGAS (Jurie du Plessis); e as consultores responsaveis
pelos estudos ambientais das componentes de Minerac;:ao (Mark Wood) e Fornecimento
de Energia (Craig Allen), ambos da Golder Associates. Mia Couto fez deu a conhecer as
objectivos da reuniao, nomeadamente: (i) lnformar sabre o Projecto; (ii) Divulgar o
Cronograma de Actividades da Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental (AIA); (iii) Divulgar o
EPDA e as Termos de Referencia do Estudo de lmpacto Ambiental (EIA); (iv) Recolher
comentarios e sugest6es sabre o projecto; e (v) Divulgar as formas de comunicac;:ao
entre as consultores e o publico. Referiu a importancia da participac;:ao activa dos
presentes nas discuss6es que se seguiriam, vista que todas as quest6es seriam
registadas e encaminhadas aos consultores do projecto, para serem consideradas nos
estudos, e que as quest6es colocadas pela audiencia seriam incorporadas no relat6rio
de EIA. Convidou depois o Administrador Executivo da Riversdale, Syd Parkhouse, a
apresentar a sua empresa.
Syd Parkhouse apresentou resumidamente o perfil da Riversdale, tendo explicado
tratar-se de uma empresa australiana que estabeleceu uma parceria estrategica com a
Tata Steel para a explora9ao de carvao mineral em Tete. Fez notar que a explorac;:ao
deste recurso em Moc;:ambique revela-se como uma grande oportunidade, visto que o
projecto se insere numa das maiores regi6es carboniferas do mundo.
Seguiu-se a apresentac;:ao de Jurie du Plessis em name da ELGAS, parceira da
Riversdale no Projecto de Fornecimento de Energia de Benga. Jurie du Plessis
apresentou a ELGAS coma parceria publico-privada que opera em Mogambique,
interessada em operar na area de Moatize em parceria com a Riversdale. lndicou de
forma resumida alguns projectos ja executados em Moc;:ambique pela ELGAS na area
de tornecimento de energia electrica e gas natural, e cabos 6pticos para comunicac;:oes.
Referiu que a Central Termoelectrica seria construida na area da licenc;:a de explorac;:ao
da Riversdale e que o objectivo era fornecer energia electrica a Moc;:ambique e a outros
paises da SADC - fez referencia as oportunidades de mercado, tendo indicado a
existencia de necessidade significativa de energia electrica na Regiao. Explicou coma a
Electricidade produzida em Benga sera exportada a partir do local de produ9ao,
mencionando duas soiu96es possiveis: (i) Atraves da linha HVDC (High Voltage Direct
Curren~ para a Africa do Sul; e (ii) Atraves da rede nacional para distribuigao local e
regional. Referiu-se ainda as vantagens e desvantagens de cada uma das op96es.
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O Facilitador convidou entao Mark Wood para, em nome do Consultor, apresentar o
rascunho do EPDA relative
actividade de Minera9ao proposta. Esta apresenta9ao
abarcou uma diversidade de aspectos, incluindo a area do projecto, o desenho proposto
para a mina, infraestruturas associadas a esta, a sequencia de desenvolvimento da
mina, o processo de minera9ao, as questoes chave identificadas na fase do EPDA e os
Termos de Referencia propostos para o Estudo de lmpacto Ambiental - com rela9ao a
este ultimo aspecto, Mark Wood sublinhou a importancia de um estudo cuidadoso dos
aspectos relacionados com a qualidade da agua, dada a natureza poluente da
actividade de minera9ao.

a

Ap6s um intervalo, o EPDA do projecto da Central Termoelectrica foi apresentado par
Craig Allen. Este apresentou diversos aspectos gerais sabre a Central Termoelectrica
proposta, incluindo a area de estudo e o layout proposto, tendo destacado que ja existe
um EIA aprovado para a linha de transmissao que vai da Central Termoelectrica a Subesta9ao de Matambo - a este respeito, esclareceu o facto de estar sendo proposta uma
emenda Areferida aprova9ao, de modo a permitir o incremento da capacidade da linha
de transmissao aprovada. Tai coma no caso anterior, nesta apresenta9ao foram
destacados os aspectos chave do EPDA e os Termos de Referencia do EIA.
A audiencia foi entao convidada a intervir, tendo nessa altura sido apresentadas varias
questoes, sugestoes e comentarios a respeito do projecto. As respostas as perguntas
foram dadas pelo Consulter e pelos Proponentes, conforme a sua natureza. Todas as
questoes levantadas pela audiencia encontram-se registadas na forma de uma matriz
de Perguntas e Respostas, que faz parte do Relat6rio de Consulta Publica.
Na fase seguinte do encontro, o Facilitador apresentou os passes subsequentes do
processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental, nomeadamente a recep9ao de
comentarios ao longo de um perfodo de 15 dias, tendo referido que as questoes
colocadas pela audiencia seriam incorporadas no Relat6rio final de EPDA a ser
submetido ao MICOA e ainda consideradas pela equipa tecnica responsavel pelo EIA.
A finalizar o encontro, Syd Parkhouse endere9ou aos presentes uma palavra de
agradecimento pela participa9ao no encontro, tendo referido que a Riversdale se
encontrava a trabalhar com consultores experientes, de modo a assegurar que a
implementa9ao do projecto com o minima possfvel de impactos ambientais e sociais.
0 Facilitador encerrou entao o encontro afirmando que esperava poder contar com a
colabora9ao activa de todos os intervenientes ao longo do processo de Estudo de
lmpacto Ambiental do projecto e que nos 15 dias subsequentes a reuniao poderiam ser
endere9adas questoes adicionais ao Gabinete de Consulta Publica, localizado na
lmpacto.
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada na Cidade de Tete
Data: 6 de Agosto de 2008
Local: Hotel Zambeze
Hora: 09:00 Horas

A reuniao de Consulta Publica realizada no Hotel Zambeze, na cidade de Tete, foi
facilitada par Mia Couto, Director Geral da lmpacto, que iniciou com um pedido de
desculpas pelo adiamento da mesma, inicialmente marcada para o dia 1 de Agosto de
2008. Mia Couto explicou que tal adiamento tinha sido necessario e resultara de uma
planifica9ao coordenada entre a equipa do projecto e estruturas governamentais da
Provfncia de Tete. 0 Facilitador explicou entao que o Projecto de Minera9ao e
Fornecimento de Energia abarca duas componentes, nomeadamente a Mina de Carvao
e a Central Termoelectrica, cujos Estudos de lmpacto Ambiental seriam realizados
separadamente, embora os projectos estivessem a ser considerados em simultaneo
para efeitos de Consulta Publica. Apresentou os membros da equipa da lmpacto
(composta pelo pr6prio e par Carlota Quilambo, Paula Santos e Sandra Fernandes); o
Administrador Executivo da Riversdale (Syd Parkhouse); o Director Geral da ELGAS
(Jurie du Plessis); e o Consultor Frank Wimberley, da Golder Associates, parceira da
lmpacto para o EIA.
De seguida Mia Couto indicou os objectivos da reuniao, nomeadamente: (i) lnformar
sabre o Projecto; (ii) Divulgar o Cronograma de Actividades da Avalia9ao de lmpacto
Ambiental (AIA); (iii) Divulgar o EPDA e os Termos de Referencia do Estudo de lmpacto
Ambiental (EIA); (iv) Recolher comentarios e sugestoes sabre o projecto; e (v) Divulgar
as formas de comunica9ao entre os consultores e o publico. Mencionou que todas as
quest6es discutidas na reuniao seriam registadas e encaminhadas aos consultores do
projecto, para serem consideradas no Estudo; explicou ainda que as mesmas seriam
incorporadas no relat6rio de EIA. Seguidamente convidou o Administrador Executivo da
Riversdale, Syd Parkhouse, a intervir.
Syd Parkhouse apresentou de forma breve o perfil da Riversdale. Explicou que a
Riversdale uma empresa australiana que estabeleceu uma parceria estrategica com a
Tata Steel para a exploragao de carvao mineral em Tete. Fez referencia ao significativo
potencial da regiao de Moatize para a exploragao de carvao.

e

A apresentagao que se seguiu esteve a cargo de Jurie du Plessis, em representagao da
ELGAS, parceira da Riversdale no Projecto de Fornecimento de Energia de Benga.
Jurie du Plessis deu a conhecer que a ELGAS, que opera em Mogambique desde 2001,
constitui uma parceria publico-privada. Referiu-se de forma resumida aos projectos ja
executados em Mogambique pela ELGAS na area de fornecimento de energia electrica
e gas natural, e cabos 6pticos para comunicagoes. Fez mengao a inten9ao de fornecer
energia electrica a Mogambique e a outros pafses da SADC, considerando o projecto
oportuno, dada a necessidade significativa de energia electrica na Regiao. Explicou
coma a Electricidade produzida em Benga sera exportada a partir do local de produ9ao
mencionando duas soiug6es possfveis: (i) Atraves da linha HVDC (High Voltage Direct
Curren~ para a Africa do Sul; e (ii) Atraves da rede nacional para distribuigao local e
regional, indicando as vantagens e desvantagens de cada uma das opg6es.
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0 Facilitador passou entao a palavra a Frank Wimberley para, em name do Consultor,
apresentar os rascunhos dos EPDAs relativo as actividades de Minerac;:ao e Central
Termoelectrica propostas. Os aspectos apresentados incluiram a area do projecto, os
desenhos propostos para a Mina e para a Central Termoelectrica, as infraestruturas, as
quest6es chave identificadas na fase do EPDA e os Termos de Referencia propostos
para os respectivos Estudos de lmpacto Ambiental.

a

Segui-se um intervalo, ap6s o qual iniciou a sessao de Perguntas e Respostas. Nesta
sessao foram apresentadas pela audiencia varias quest6es, sugest6es e comentarios a
respeito do projecto que, conforme a sua natureza, fora, respondidas pelo Consultor ou
pelos Proponentes. Todas as quest6es colocadas no encontro encontram-se registadas
na forma de uma mariz de Perguntas e Respostas, que integra o Relat6rio de Consulta
Publica.
Na fase seguinte do encontro, o Facilitador apresentou os passos seguintes do
processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental, nomeadamente a recepgao de
comentarios ao longo de um perfodo de 15 dias a contar a partir da data de realizac;:ao
da reuniao. Referiu ainda que as quest6es colocadas pela audiencia seriam
incorporadas no Relat6rio final de EPDA a ser submetido ao MICOA e ainda
consideradas pela equipa tecnica responsavel pelo EIA.

a

Rumo finalizaligao do encontro, Syd Parkhouse enderegou aos presentes uma palavra
de agradecimento pela participac;:ao, tendo destacado o interesse da Riversdale
assegurar que a implementagao do projecto com o mfnimo possfvel de impactos
ambientais e sociais, tendo destacado a experiencia do Consultor em materia de
Avaliagao de impacto Ambiental.
0 Facilitador encerrou entao o encontro lembrando que ao longo de um perfodo de 15
dias poderiam ser enderegadas quest6es para o Gabinete de Consulta Publica
(lmpacto) atraves dos contactos fornecidos, manifestando a expectativa de poder contar
com a colaboragao activa de todos os intervenientes ao longo do processo de Estudo
de lmpacto Ambiental do projecto.
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da Reuniao de Consulta Publlca realizada em Benga-Sede
Data: 13 de Agosto de 2008
Local: Aldeia de Benga-Sede
Hora: 10:00 Horas

A reuniao de ausculta9ao Comunitaria iniciou com os cumprimentos de boas vindas
endere9ados por Ernesto Trabuco, representante do Administrador do Distrito de
Moatize ao encontro. De seguida, Ernesto Trabuco apresentou os representantes do
Governo Provincial (Domingos Josse), do Governo Distrital (constitufda por ele pr6prio,
por Angela Gon9alves e Inacio da Gra9a), da Riversdale (Isaac Muchenje, James
Mandacane, Adelina Antonio e Vic Thompson.) e da lmpacto (Paula Santos, Ofelia
Simbine e David Hawyard) .
Ofelia Simbine, na qualidade de Facilitadora do encontro, tomou entao a palavra, tendo
come9ado por recordar que aquela era a segunda reuniao de ausculta9ao comunitaria
que estava sendo realizada em Benga-Sede para o Projecto de Mineragao e
Fornecimento de Energia de Benga, e que a primeira tinha tido como objectivo
providenciar a populagao informagao geral sobre o projecto proposto. Deu a conhecer
os objectivos da reuniao, nomeadamente dar a conhecer a comunidade os passos que
estavam sendo dados no ambito do projecto, nomeadamente no que concernente A
Avaliagao de impacto Ambiental, bem como recolher as contribuig6es, comentarios e
sugest6es para consideragao no Estudo de lmpacto Ambiental. Ap6s referir que todas
os comentarios e quest6es apresentadas seriam anotadas e encaminhadas a equipa do
EIA, Otelia Simbine convidou Isaac Muchenje, da Riversdale, a falar sobre o projecto
proposto. Este comegou por dizer que a Riversdale tern dois grandes projectos na area
de Benga, designadamente a exploragao da mina a ceu aberto e construgao de uma
Central Termoelectrica. Explicou que a mina ia ser explorada pr6ximo da zona alta de
Capanga e que a Central Termoelectrica estaria localizada pr6ximo de Nhambalualo.
Isaac Muchenje explicou ainda que a energia seria produzida com base no carvao
mineral.
Seguiu-se a apresenta9ao do processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental (AIA) por
Paula Santos, que come9ou por mencionar que a lmpacto e uma empresa de
consultoria mogambicana que, em parceria com a empresa sul-africana Golder
Associates, se encontrava a realizar a Avalia9ao de lmpacto Ambiental (AIA) do
projecto. Explicou ser fungao destas empresas assegurar a salvaguarda interesses da
popula9ao local, e clarificou que tratar-se de empresas independentes tanto do Governo
quanto da Riversdale/Elgas. Explicou que a AIA e constitufda por varias fases e que a
reuniao estava inserida na fase do Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Definigao de
Ambito (EPDA); deu a conhecer que a etapa seguinte consistiria em estudos ambientais
e socio-econ6micos detalhados, nos quais, entre outras actividades, seria feita a
recolha de informa9ao atraves de entrevistas e inqueritos. Fazendo referencia a
possibilidade de reassentamento, Paula Santos explicou ainda que, como princfpio, nao
poderia ser feita a transferencia de pessoas para uma nova area sem antes se discutir o
assunto com as mesmas. Referiu que um dos objectivos do estudo socio-econ6micos
era conhecer a popula9ao residente na area do projecto, obtendo-se informagao sobre o
numero de habitantes, as suas actividades econ6micas, a localizagao de areas de
importancia cultural/tradicional (p.e. locais sagrados e cemiterios, entre outros aspectos.
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lnformou que no fim do Estudo de lmpacto Ambiental {EIA) seria realizado um novo
encontro com as comunidades, para dar a conhecer as conclusoes e recomenda96es
do relat6rio. Fez ainda men9ao a componente de constru9ao da Central Termoelectrica
do projecto, tendo explicado que o estabelecimento de redes de energia electrica na
regiao, entretanto, uma questao cuja responsabilidade nao esta a cargo do Proponente
do Projecto, mas sim do Governo.
Seguiu-se a sessao de perguntas e respostas, que foram registadas e sao
apresentadas na forma de uma Matriz de Perguntas e Respostas, que constitui parte do
Relat6rio de Consulta Publica.
Ofelia Simbine voltou a intervir para enfatizar que o processo de ausculta9ao
comunitaria iria continuar, tendo em vista manter a comunidade informada a respeito do
projecto. Apelou a popula9ao a colaborar, providenciando a informa9ao necessaria na
fase dos inqueritos e entrevistas. Finalmente, nao havendo mais interven9oes, Ofelia
Simbine passou a palavra a Ernesto Trabuco que referiu a importancia da presen9a de
todos nas reunioes de ausculta9ao comunitaria e da discussao aberta sabre as
questoes de interesse para a vida das mesmas.
·
Ernesto Trabuco encerrou o encontro agradecendo uma vez mais pela participa9ao da
popula9ao e referiu que os projectos trazidos pelas empresas constitufam parte dos
esfor9os do governo no combate a pobreza. Disse ainda acreditar que o projecto traria
beneffcios diversos para a popula9ao.
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Projecto de Minera~ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Nhambalualu
Data: 14 de Agosto de 2008
Local: Aldeia de Nhambalualu
Hora: 09:30 Horas

A abertura da reuniao de Ausculta9ao Comunitaria foi efectuada par Rui Samo, Chefe
do Posto Administrativo de Benga, que come9ou par apresentar a audiencia os
membros do Governo presentes no encontro, designadamente o pr6prio, Domingos
Josse (representante da Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais e Energia), Ernesto
Trabuco (representante do Administrador de Moatize}, Inacio da Gra9a (Chafe do
Gabinete do Administrador) e lmaculada Ernesto (Chefe da Localidade de Benga).
Apresentou igualmente os representantes da empresa Riversdale (Isac Muchenje,
Jaime Mandacane e Adelina Antonio) e da lmpacto (Paula Santos e Ofelia Simbine).
De seguida Ernesto Trabuco tomou a palavra, tendo apelado a popula9ao que
prestasse atengao ao que iria ser apresentado e participasse activamente nas
discuss6es.
Seguiu-se a intervengao de Ofelia Simbine, Facilitadora do encontro, qua comegou por
explicar que a lmpacto, em parceria com a empresa sul Africana Golder Associates,
encontrava-se a realizar Estudo de lmpacto Ambiental a servi90 da Riversdale. Explicou
ser fun9ao destas empresas de consultoria assegurar a defesa dos interesses da
populagao local, tendo sublinhado tratar-se de empresas independentes tanto do
Governo quanta da Riversdale. Explicou que o processo de Avaliagao de lmpacto
Ambiental (AIA) integaria varias fases, e qua a reuniao inseria-se na fase do Estudo de
Pre-viabilidade Ambiental e Defini9ao de Ambito (EPDA); deu a conhecer qua mais
tarde seriam realizados estudos ambientais e s6cio-econ6micos detalhados na area,
que incluiriam a recolha de informagao atraves de entrevistas e inqueritos. Fez recordar
que uma reuniao anterior sabre o projecto ja havia sido realizada em Fevereiro de 2008,
com o objectivo de informar a comunidade sabre o projecto proposto. Referiu qua todas
as quest6es, sugest6es e comentarios e apresentados seriam anotadas e
posteriormente canalizados a equipa do Estudo de lmpacto Ambiental (EIA).
De seguida, Ofelia Simbine convidou James Mandacane a falar sabre o projecto
proposto pela Riversdale. Este comegou por explicar qua a Riversdale pretendia
implementar um projecto de minera9ao em Moatize, tendo acrescentado que, em
parceria com a ELGAS, estava ainda prevista a construgao de uma Central
Termoelectrica, para a produgao de energia electrica com base em carvao mineral.
Paula Santos interveio a seguir, para falar sabre o processo de Avaliagao de lmpacto
Ambiental (AIA), a cargo da Golder Associates, em parceria com a lmpacto. Paula
Santos comegou par frisar que estas duas empresas se encontravam a actuar como
independentes tanto da Riversdale/ELGAS quanta do Governo. Assegurou que ambas
as empresas de consultoria iriam trabalhar com base no princfpio de salvaguarda dos
interesses da popula9ao local. Fez referencia a obriga9ao legal de realiza9ao de um
processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental de projectos de desenvolvimento. Referiu
que a AIA ja estava em curso e que esta envolveria estudos detalhados, incluindo a
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recolha de informayao socio-econ6mica atraves de entrevistas e inqueritos; Explicou
que um dos objectivos do estudo socio-econ6micos era conhecer a populagao residente
na area do projecto, obtendo-se informagao sabre o numero de habitantes, as suas
actividades econ6micas, a localiza9ao de areas de importancia cultural/tradicional (p.e.
locais sagrados e cemiterios, entre outros aspectos. Mencionou ainda que seriam
igualmente realizados estudos de outras especialidades, como por exemplo o estudo do
solo, ar, solo e outros. lnformou que no fim do Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) seria
realizado um novo encontro com as comunidades, para apresentar e discutir as
conclus6es e recomenda96es do relat6rio de EIA com a comunidade.
Na sessao de perguntas e respostas que se seguiu, uma serie de aspectos foram
colocados pela audiencia, tanto ao Consultor como ao Proponente. Estas, bem como as
respectivas respostas, sao apresentadas como parte da Matriz de Perguntas e
Respostas, que integra o Relat6rio de Consulta Publica.
Seguiu-se uma nova intervengao de Ofelia Simbine, para recordar que o processo de
ausculta9ao comunitaria iria continuar ao longo da AIA e apelar a colabora9ao da
populagao com os especialistas encarregues de realizar os estudos na area.
A finalizar, Ofelia Simbine passou a palavra a Ernesto Trabuco, que encerrou o
encontro realgando as perspectivas de desenvolvimento associadas ao projecto
proposto.
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Capanga
Data: 15 de Agosto de 2008
Local: Aldeia de Capanga
Hora: 09:30 Horas

A abertura da reuniao esteve a cargo do Chefe do Posto Administrativo de Benga, Rui
Samo, que passou a apresentar a equipa presente na reuniao de Ausculta9ao
Comunitaria constitufda um representante do Governo Provincial de Tete (Domingos
Josse, da Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais e Energia), quatro representantes
do Governo Distrital de Moatize (o pr6prio; Ernesto Trabuco, em substitui9ao do
Administrador de Moatize; Inacio da Gra9a, Chete do Gabinete do Administrador; e
lmaculada Ernesto, Chefe da Localidade de Benga). Apresentou ainda os
representantes da Riversdale ao encontro (Isaac Muchenje, Jaime Mandacane, Vic
Thompsson e Adelino Antonio), bem como a equipa da lmpacto (Paula Santos, Dave
Hayward e Ofelia Simbine). De seguida, coube a vez a Ernesto Trabuco, que agradeceu
pela presen9a da popula9ao no encontro. Explicou que a reuniao tinha sido convocada
pela lmpacto e que o Governo estava representado para acompanhar de perto o
processo de ausculta9ao comunitaria.
Otelia Simbine, Facilitadora do encontro, interveio para explicar que a reuniao estava
sendo realizada no contexto do processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental (AIA) do
Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga; mencionou que a AIA do
projecto estava a cargo da Golder Associates, uma empresa sul-africana, em parceria
com a lmpacto, e que ambas as empresas de consultoria se encontravam a actuar
independentemente tanto da Riversdale/Elgas quanto do Governo. Recordou que uma
primeira reuniao de ausculta9ao comunitaria ja havia sido realizada em Fevereiro de
2008, tendo explicado que se pretendia dar continuidade a liga9ao ja iniciada com a
comunidade, providenciar informa9ao relacionada com o processo de AIA, bem coma
recolher as contribui96es, comentarios e sugestoes relativas ao projecto. Fez notar que
todos os comentarios e questoes apresentadas seriam anotadas e encaminhadas a
equipa do Estudo de impacto Ambiental (EIA).
De seguida, Ofelia Simbine convidou Isaac Muchenje a falar sabre o projecto proposto
pela Riversdale/ELGAS. Este come9ou por explicar que a Riversdale tern dais grandes
projectos na area de Benga, designadamente a explora9ao da mina a ceu aberto e
constru9ao de uma Central Termoelectrica. Deu a conhecer que a mina seria
estabelecida pr6ximo das terras altas de Capanga, e que a Central Termoelectrica, que
utilizaria carvao mineral como fonte de energia, estaria localizada pr6ximo de
Nhambalualo.
Ofelia Simbine passou entao a palavra a Paula Santos, cuja alocu9ao se debru9ou
sabre o processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental (AIA). Explicou que em
Mo9ambique a AIA constitui uma obriga9ao legal para projectos de media e grande
envergadura, e que as empresas de Consultoria (Golder Associates e lmpacto)
conduziriam o estudo tendo em conta os interesses da comunidade. Paula Santos deu a
conhecer as varias fases da AIA, tendo explicado que em breve especialistas da equipa
tecnica do estudo estariam no campo recolhendo informa9ao atraves de entrevistas e
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inqueritos, no ambito dos estudos socio-econ6micos. Mencionou que estavam
igualmente previstos estudos do estudo do solo, da qualidade do ar, dos recursos de
agua, entre outros. Em referencia a possibilidade de reassentamento de famllias, Paula
Santos explicou que um dos principio inerentes ao reassentamento e o de providenciar
condi96es similares ou melhores do que aquelas que existiam antes da implementac;ao
do Projecto, sendo que todas as familias iriam receber parcelas de terra e que as areas
definiclas para reassentamento iriam conter terrenos com valor produtivo similar ou mais
elevado que o anterior. Falando especificamente sobre a central termica, clarificou que
o papel de estabelecimento de redes de distribuigao de energia electrica nao estava a
cargo da Riversdale/ELGAS, mas sim do Governo, em conformidade com os pianos de
desenvolvimento.
Varias quest6es foram colocadas pela audiencia, encontrando-se estas, bem como as
respostas providenciadas pelo Consultor e o Proponente, registadas na forma de uma
Matriz de Perguntas e Respostas.
A finalizar o encontro, Ernesto Trabuco falou da importancia da implementagao de
projectos de desenvolvimento na area para a melhoria das condi96es de vida da
populac;ao, e agradeceu pela presenga e participac;ao da comunidade.
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Projecto de Minera~ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da Reuniao de Consulta Publica realizada em Chingodzi
Data: 16 de Agosto de 2008
Local: Bairro Chingodzi
Hora: 09:00 Horas

A reuniao de Ausculta9ao Comunitaria no Bairro Chingodzi iniciou com os
cumprimentos de boas vindas endere9ados par Domingos Josse, da Direc9ao Provincial
dos Recursos Minerais e Energia de Tete.
A Facilitadora do encontro, Otelia Simbine, apresentou em seguida a equipa de
ausculta9ao comunitaria, constituida por Paula Santos e Otelia Simbine (lmpacto) e por
Isac Muchendje, James Mandacane, Adelina Antonio e Vic Thompson, da Riversdale.
Ofelia Simbine prossegui explicando que a equipe do projecto pretendia dar
continuidade ao processo de ausculta9ao comunitaria iniciado em Fevereiro de 2003
nas aldeias de Benga-Sede, Nhambalualu, Capanga e Chingodzi, como parte do
processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental do Projecto de Minera9ao e Fornecimento
de Energia de Benga.
James Mandacane foi entao chamado a intervir, para apresentar informa9ao sabre o
projecto proposto pela Riversdale/ELGAS. James Mandacane fez men9ao as duas
componentes do projecto, nomeadamente Minera9ao e Central Termoelectrica,
explicando que a primeira seria implementada em Capanga e a segunda em
Nhambalualu.
A apresenta9ao do processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental (AIA) esteve a cargo
de Paula Santos, que explicou que o mesmo estava a ser realizado pela empresa sul
sul atricana Golder Associates, em parceria com a lmpacto, na qualidade de consultores
independentes. Explicou que o consultor realizaria estudos ambientais e socioecon6micos detalhados na area, ao longo dos quais esperava poder contar com a
colabora9ao da popula9ao local, especiticamente na tase de inqueritos. Acrescentou
que os aspectos socio-econ6micos a serem estudados pela equipa tecnica incluiam
demografia, actividades econ6micas, ocorrencia/ localiza9ao dos cemiterios e locais
sagrados, entre outros. Referiu que o reassentamento de familias na area do projecto
constituia uma possibilidade, mas que o Estudo de lmpacto Ambiental (EIA)
recomendaria medidas para assegurar a protec9ao dos interesses das comunidades.
Referiu que novas reunioes de ausculta9ao comunitaria seriam realizadas, para dar a
conhecer os resultados, conclusoes e recomenda9oes dos estudos. Clarificou que o
facto de estar prevista a constru9ao de energia electrica nao significava que a
Riversdale/ELGAS iriam assegurar o fornecimento de energia electrica na area explicou que o estabelecimento de redes de energia electrica estava a cargo do
Governo, em conformidade com os pianos de desenvolvimento.
Foi concedida a audiencia a oportunidade de coloca9ao de comentarios, sugestoes e
perguntas que, juntamente com as respectivas respostas dadas pelo Consultor e pelo
Proponente, encontram-se registadas na forma de uma Matriz de Perguntas e
Respostas.
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Antes de voltar a passar a palavra a Ernesto Trabuco para o encerramento do encontro,
Ofelia Simbine informou os presentes que todas as quest6es discutidas na reuniao
haviam sido registadas, seriam encaminhadas aos especialistas da equipa de AIA e
constariam no Relat6rio de Consulta Publica a ser submetido ao Ministerio para a
Coordena9ao da Ac9ao Ambiental (MICOA) em conjunto com o Relat6rio do EIA.
Sublinhando o que ja havia sido mencionado par Paula Santos, referiu-se ao caracter
independente da equipa encarregue dos estudos ambientais, mencionando a
necessidade de uma distin9ao clara entre os papeis da Riversdale/ELGAS, do Consultor
Ambiental e Governo no projecto, vista que parecia existirem ainda no seio da audiencia
duvidas a respeito das fun96es de cada uma destas partes.
0 encerramento final do encontro foi entao efectuado por Ernesto Trabuco, que
enalteceu as perspectivas de desenvolvimento do Distrito de Moatize que estavam
sendo abertas traves de varios novas projectos de desenvolvimento propostos para a
area.
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Actas das Reunioes
- Fase de EIA -
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada na Vila de Moatize
Local: Institute de Geologia e Minas de Tete
Data: 1 de Junho de 2009
Hora: 13:30-16:00

Na qualidade de Facilitador do encontro e antes de iniciar a sua apresentai;:ao, Mia
Couto convidou o Administrador de Moatize, Adelino Silveira, para fazer a abertura
oficial do encontro. Este agradeceu a preseni;:a dos participantes e apresentou os
membros do Conselho Consultivo Distrital provenientes de Kambulatsitsi, Benga, Z6bue
e Moatize.
Mia Couto apresentou de seguida os representantes da Riversdale (Belinda Jamieson e
Eliseu Camuna), da Elgas (Rory Harbinson) e os representantes dos Consultores
responsaveis pela realizai;:ao do Estudo de lmpacto Ambiental dos projectos de
Minerai;:ao e Fornecimento de Energia de Benga, nomeadamente, a Golder (Mark
Wood, Craig Allen, Erik Theron· e Tisha Grayling) e lmpacto (Carlota Quilambo, Sandra
Fernandes, Ofelia Simbine e o pr6prio).
Mia Couto procedeu a uma breve explicai;:ao sabre o contexto da reuniao, referindo
tratar-se da segunda ronda de consulta publica, sendo que a primeira havia decorrido
de Julho a Setembro de 2008, nas cidades de Tete e Maputo e nas localidades de
Benga-Sede, Nhambalualo, Capanga e Chingodzi, para a apresentai;:ao do relat6rio do
Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Definigao de Ambito e os Termos de Referenda
para o EIA.
Antes de apresentar os objectivos da reuniao explicou que o projecto envolvia duas
componentes, nomeadamente: (i 1) o Projecto de Mineragao (Construgao de uma Mina
de Carvao) e (ii) o Projecto de Fornecimento de Energia (Construi;:ao de uma Central
Termoelectrica). Esclareceu terem sido elaborados relat6rios do Estudo de lmpacto
Ambiental e para cada um dos componentes, embora o processo de participagao
publica estivesse sendo realizado em conjunto.
Mia Couto apresentou entao os principais objectivos da reuniao, designadamente a
apresentagao dos relat6rios do Estudo de lmpacto Ambiental de ambos os
componentes e a recolha de comentarios, sugest6es e preocupa96es das Partes
lnteressadas e Afectadas, para incorporagao na versao final do relat6rio do EIA, a ser
submetido ao MICOA.
A palavra foi entao passada a Eliseu Canuma, Coordenador Comunitario da Riversdale
que fez referencia as liceni;:as de prospeci;:ao e pesquisa de carvao da Riversdale.
Recorrendo-se a mapas, mostrou a localizagao dos projectos de mineragao e da Central
Termoelectrica, terminando com uma descrigao resumida das duas empresas
(Riversdale e Elgas) e seus princfpios.
Seguiu-se a apresentai;:ao dos resultados dos Estudos de lmpacto Ambiental do
projecto da mina de carvao de Benga por Mark Wood, coordenador do respectivo EIA,
que abarcou, entre outros, os seguintes t6picos: metodo de mineragao, equipamento
mineiro, manuseamento e processamento do carvao. Entretanto, Craig Allen,
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coordenador do EIA da Central Termoelectrica interveio para apresentar alguns
aspectos relacionados com a central, nomeadamente a produ9ao de electricidade, as
caracterfsticas gerais da Central Termoelectrica a ser construfda e o transporte de
energia. Depois, Mark Wood retornou a sua apresenta9ao e falou da gestao de resfduos
e gestao da agua, passando depois a apresentar as principais constata96es do EIA. A
sua apresenta9ao inclui aspectos relacionados com a qualidade do ar, o rufdo, as
caracterfsticas dos solos na Area do Tfftulo Mineiro de Benga, impactos na flora e
fauna, impactos nas aguas superficiais e subterraneas, uso da agua, disposi9ao de
resfduos e impactos. Mencionou igualmente impactos sociais chave (com destaque
para o reassentamento ea cria9ao de pastas de trabalho), finalizando com as principais
conclus6es e recomenda96es dos estudos.
Varias quest6es pela audiencia, respondidas durante as apresenta96es.
Foi feito um curto intervalo ap6s o qual foi aberto um espa90 de debate. Todas as
quest6es levantadas pela audiencia e as respostas fornecidas pelos Consultores e pelo
Proponente estao inclufdas numa matriz de perguntas e respostas, que constitui parte
do Relat6rio de Consulta Publica.
Antes do final da reuniao, foram marcadas novas datas para a realiza9ao das reuni6es
de Consulta Publica nas localidades de Benga-Sede, Capanga, Nhambalualu e
Chingodzi, a cargo de Carlota Quilambo e Ofelia Simbine.
A reuniao foi depois encerrada pelo Facilitador, que agradeceu a audiencia pelas
contribui96es, tendo convidado os membros do Conselho Consultivo Distrital a
encaminharem quaisquer quest6es adicionais sabre o projecto e o processo de AIA a
Administra9ao de Moatize, sendo que estas seriam encaminhadas aos Consultores.
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada na Cidade de Tete
Local: Hotel Zambeze
Data: 2 de Junho de 2009
Hora: 08:00 - 11 :00

Mia Couto iniciou a reuniao enderec;:ando as boas vindas aos participantes e fazendo
referencia a agenda da reuniao. Explicou depois o contexto em que a reuniao estava
sendo realizada, tendo referido que nela seria apresentado o rascunho do Estudo de
lmpacto Ambiental do Projecto de Minerac;:ao e Fornecimento de Energia de Benga.
Referiu que apesar de terem sido levados a cabo EIAs para cada um dos projectos em
separado (minerac;:ao e Central Termoelectrica), a consulta publica para os dais
projectos estava sendo realizada em simultaneo.
Mia Couto deu a conhecer os objectivos da reuniao, nomeadamente: (i) apresentar os
resultados dos relat6rios dos Estudos de lmpacto Ambiental dos dois projectos
propostos pela Riversdale e (ii) recolher comentarios e preocupac;:oes da audiencia, a
serem incorporadas nos relat6rios finais de EIA dos dais projectos. Apresentou os
representantes da Riversdale (Belinda Jamielson e Eliseu Camuna) e da Elgas (Rory
Harbinson) e os consultores responsaveis pelo EIA (Golder: Mark Wood, Craig Allen,
Erik Theron e Tisha Grayling, e lmpacto: Carlota Quilambo, Sandra Fernandes, Ofelia
Simbine e o pr6prio). Apresentou igualmente a sequencia de etapas do processo de
Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental.
0 Facilitador passou depois a palavra a Eliseu Camuna (coordenador comunitario da
Riversdale) para falar da Riversdale e da Elgas e dos respectivos princfpios. Este
referu-se as licenc;:as de prospecc;:ao e pesquisa de carvao da Riversdale, a localizac;:ao
da proposta mina de carvao e da proposta Central Termoelectrica.
A apresentac;:ao dos Estudos de lmpacto Ambiental foi efectuada por Mark Wood
(coordenador do EIA da mina) e por Craig Allen (coordenador do EIA da central). Entre
varios aspectos, as apresentac;:oes direccionaram-se para o seguinte: metodo de
minerac;:ao, equipamento mineiro, manuseamento e processamento do carvao,
produc;:ao de electricidade, componentes de uma Central Termoelectrica, transporte de
energia electrica; gestao de resfduos, gestao da agua. Na abordagem dos impactos
inclui, entre outros, aspectos relativos a qualidade do ar, rufdo, impacto nos solos,
impacto na flora e fauna, impacto sabre as aguas superficiais e subterraneas, poluic;:ao.
Abordou iguamente diversos impactos s6cio-econ6micos, incluindo emprego e
reassentamento. Por fim apresentou as principais conclusoes e recomendac;:oes dos
estudos.
Varias questoes, sugest6es e comentarios foram levantados pela audiencia durante a
sessao de perguntas e respostas. Todas as questoes recolhidas na reuniao foram
anotadas e compiladas na forma de uma matriz de perguntas e respostas, que constitui
parte do Relat6rio de Participac;:ao Publica.
Antes de passar a palavra ao Director da DPCA-Tete para o encerramento oficial da
reuniao, Mia Couto deu a conhecer a data limite para a submissao de comentarios
sabre os projectos a lmpacto, nomeadamente 18 de Junho de 2009.
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No fim do encontro, tendo-lhe sido cedida a palavra pelo Facilitador, Filipe Duarte,
Director da DPCA-Tete considerou positivo o balanc;o da reuniao e manifestou a
esperanc;a de que no futuro o pals venha a ter quadros capazes de efectuar auditorias
ambientais dos projectos.
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada na Cidade de Maputo
Local: Hotel VIP
Data: 3 de Junho de 2009
Hora: 09:00 - 12:00

Mia Couto, na qualidade de Facilitador do encontro deu infcio a reuniao recordando a
partida que aquela era a segunda reuniao de Consulta Publica a ser realizada em
Maputo para o Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga. Fez
referencia as reunioes ja realizadas na Vila de Moatize e na cidade de Tete, bem coma
as reuni6es que seriam realizadas nas localidades de Benga, Capanga, Nhambalualu e
Chingodzi. De seguida deu a conhecer o objectivo principal do encontro,
designadamente a apresenta9ao dos relat6rios dos Estudos de lmpacto Ambiental (EIA)
dos projectos de Minera9ao (proposto pela Riversdale) e da Central Termoelectrica
(proposto pela Riversdale em parceria com a Elgas), a serem implementados em
Benga. Explicou que embora independentes, os dais projectos estavam sendo sujeitos
a um processo de Consulta Publica conjunto.

Em seguida, foram apresentados pelo Facilitador os representantes dos projectos e os
consultores que elaboraram os Estudos de lmpacto Ambiental presentes no encontro,
designadamente a Riversdale: Belinda Jamieson (Gestora Ambiental), Carol Kristie
(Jurista) e Eliseu Camuna (Coordenador Comunitario, ausente no infcio da reuniao); a
Golder: Mark Wood (coordenador do EIA da Mina), Craig Allen (coordenador do EIA da
Central Termoelectrica), Erik Theron (Gestor de ambos projectos) e Tisha Grayling
(parte da equipa do EIA), e, finalmente, a lmpacto: Carlota Quilambo (consultora
ambiental e gestora do projecto por parte da lmpacto), Sandra Fernandes (responsavel
pela organiza9ao das reunioes de consulta publica) e Ofelia Simbine (responsavel pela
consulta publica nas localidades).
Depois, Mia Couto deu a conhecer os objectivos da reuniao coma sendo: (i) apresentar
os resultados dos relat6rios dos Estudos de lmpacto Ambiental de ambos projectos e (ii)
recolha de preocupa96es, comentarios e sugest6es sabre o projecto.
Ap6s se referir ao processo de AIA, Mia Couto passou a palavra a Mark Wood, que
apresentou de forma resumida os resultados do Estudo de lmpacto Ambiental do
projecto de minera9ao, incluindo, entre outros, aspectos sabre o metodo de minera9ao,
o equipamento mineiro, o manuseamento e o processamento do carvao.
Antes de apresentar as principais conclusoes do EIA Mark Wood passou a palavra a
Craig Allen para apresentar alguns aspectos relacionados com a Central
Termoelectrica, incluindo a produ9ao de electricidade, os componentes da Central
Termoelectrica e o transporte de energia.
Mark Wood retomou a sua apresenta9ao e falou sabre a gestao de resfduos e gestao
da agua, entre outros aspectos, passando depois a apresentar as principais
constata96es do EIA. Mark Wood abordou varios aspectos, incluindo a qualidade do ar,
o rufdo, o uso futuro dos solos na area do projecto de minera9ao, impactos na flora e
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fauna e nas aguas superficiais e subterraneas, barn coma impactos sociais chave (com
destaque para o emprego e o reassentamento entre outros).

a

longa apresenta9ao, fez-se um pequeno intervalo findo o qual Mark Wood
Devido
retornou
sua apresenta9ao, finalizando com as principais conclusoes e
recomenda96es dos EIAs.

a

De seguida foi aberta uma sessao de debate, na qual foram colocadas varias questoes
pelos participantes. Todas as quest6es levantadas e as respectivas respostas
encontram-se registadas numa Matriz de Perguntas e Respostas.
Por fim, nao havendo mais quest6es a colocar por parte dos participantes, Mia Couto
explicou que os comentarios poderiam ser enviados ao gabinete de participa9ao publica
durante os quinze dias subsequentes - explicou que todos os comentarios recebidos
seriam enviados equipa do Estudo de lmpacto Ambiental para analise e considera9ao.
No final desse prazo, os EIAs seriam enviados ao MICOA para aprova9ao para
finalmente se obter a Licen9a Ambiental.

a
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Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada em Benga-Sede
Local: Benga-Sede
Data: 9 de Junho de 2009
Hora: 09:00-11 :00 Horas

A reuniao iniciou com a intervengao do Rui Samo, Chafe do Posto Administrativo de
Moatize-Sede. Este deu as boas vindas aos presentes e, entre outros aspectos, fez
recordar que se tratava da terceira reuniao com a comunidade para a discussao de
quest6es relacionadas com o processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental (AIA) do
Projecto.
Posto isto, Ofelia Simbine, em representa9ao da lmpacto , usou da palavra para
agradecer pela presenga de todos e em seguida fez a apresentagao da equipa de
trabalho constitufda pela lmpacto (representada por Carlota Quilambo e Otelia Simbine)
e pela empresa Riversdale Mogambique Lda (representada por Suleimane Meguegy e
Adelina Antonio) . Em breves palavras, Ofelia explicou aos presentes o objectivo da
reuniao , que consistiam na apresentagao dos resultados do Estudo de lmpacto
Ambiental (EIA) e na recolha de comentarios, duvidas e sugest6es relativas ao
processo de AIA em geral e de EIA, em particular. Fez uma retrospectiva das quest6es
abordadas nas reuni6es anteriores, nas quais diversas perguntas nao haviam sido
respondidas, visto que ainda nao haviam sido realizados estudos ambientais
detalhados.
Carlota Quilambo tomou entao a palavra, comegando explicar ser necessario fazer-se
uma distingao clara entre as reuni6es da equipa de EIA e outras reuni6es que estavam
sendo feitas com as comunidades, tais como as reuni6es com equipa do
reassentamento, ou com as empresas sub-contratadas pela Riversdale para diversas
actividades especfficas ligadas ao projecto (p.e. construgao de estradas, perfuragao de
pesquisa).
Carlota Quilambo explicou que nos termos da legislagao mogambicana, os grandes
projectos de desenvolvimento estao sujeitos a um processo de EIA. Fez recordar que
duas actividades estavam sendo consideradas para a area, nomeadamente a de
Mineragao de Carvao (proposta pela Riversdale) e a de construgao de uma Central
Termoelectrica (proposta pela Riversdale, em parceria com a Elgas); acrescentou que
apesar de se tratar de actividades separadas, as mesmas estavam sendo sujeitas a um
processo conjunto de Consulta Publica. Explicou os conceitos de ambiente e EIA de
forma simplificada. Lembrou aos presentes que o EIA estava sendo realizado pela
Golder, empresa sul-africana, em parceria com a lmpacto, empresa mogambicana, na
qualidade de Consultores Ambientais. Fez referencia as fases da AIA, destacando a
fase preliminar (fase do Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Definigao de Ambito EPDA) e a fase de estudos detalhados (fase de EIA) . Com a ajuda de Adelino Antonio,
da Riversdale, e utilizando um mapa impresso, foi apresentada a area do projecto.
Foram dadas explica96es sobre os processos de minera9ao e produ9ao de energia
electrica atraves de uma Central Termoelectrica. Uma parte consideravel da
apresenta9ao esteve orientada para os potenciais impactos do projecto.
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Foram apresentados par Carlota Quilambo e discutidos com a audiencia alguns dos
potenciais impactos bioffsicos (relacionados, p.e. com a qualidade da agua do ar e da
agua, produgao de poeiras), impactos socioeconom1cos (p.e. emprego,
reassentamento), impactos de saude e seguran9a (seguran9a ffsica devido a
movimentagao de maquinas de grande dimensao, saude e seguran9a ocupacional,
efeitos das poeiras na saude das comunidades das areas circunvizinhas, entre outros) e
quest6es relativas ao programa de desenvolvimento sustentavel da Riversdale e da
Elgas.
Ap6s a sua apresenta9ao, Carlota Quilambo passou a palavra aos presentes para
colocarem as suas quest6es, comentarios e sugest6es em relagao ao que fora
apresentado. As quest6es discutidas e as respectivas respostas sao apresentadas na
forma de uma Matriz de Perguntas e Respostas, integrada no Relat6rio de Participa9ao
Publica.
Finda a sessao de perguntas e respostas, Rui Samo procedeu ao encerramento da
reuniao, com palavras de agradecimento aos presentes e a equipa de Consulta Publica.
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Projecto de

Minera~ao

e Fornecimento de Energia de Benga

Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada em Capanga
Local: Povoado de Capanga
Data: 9 de Junho de 2009
Hora: 09:00-11 :00 Horas

0 Chefe do Posto Administrativo de Moatize-sede, Rui Samo, deu infcio a reurnao
dando as boas vindas aos participantes e explicando que a reuniao tinha coma objective
apresentar e discutir os resultados do Estudo de lmpacto Ambiental (EIA}, tendo
apelados a atenr_;:ao de todos ea sua participai_;:ao activa na discussao.
Em seguida, Ofelia Simbine, da lmpacto, agradeceu pela preseni_;:a de todos em name
dos consultores ambientais responsaveis pelo EIA, nomeadamente a Golder
Associates, empresa sul-fafricana e a lmpacto, empresa mogambicana sub-contratada
pela primeira para o efeito. Em seguida fez apresentai_;:ao dos membros da equipa da
lmpacto (constitufda por si e por Carlota Quilambo) e da equipa da Riversadale
(constitufda par Suleimane Meguegy, Yara Barreto, e Adelina Antonio); apresentou
igualmente Breznevia Gema, da impacto, membro da equipa envolvida nas questoes
relativas ao reassentamento, que havia sido convidada a participar no encontro. Ofelia
Simbine explicou que Carlota Quilambo iria apresentar de forma resumida o conteudo
do relatorio do EIA, na sequencia do processo de consulta as comunidades a respeito
do projecto de minerai_;:ao e Fornecimento de Energia de Benga.
Carlota Quilambo tomou a palavra comegando par agradecer ao Chefe do Posto
Administrativo de Moatize-Sede pela cedencia do espai_;:o para a reuniao, tendo em
conta que nao se tratava de uma reuniao do Governo. Explicou que os projectos de
Minerai_;:ao e Fornecimento de Energia, embora independentes, estavam sendo sujeitos
a um processo de Consulta Publica conjunto. De forma simplificada, Carlota Quilambo
explicou os conceitos de Ambiente e Avaliai_;:ao de lmpacto Ambiental. Apresentou as
fases da AIA, destacando a fase preliminar (fase do Estudo de Pre-viabilidade
Ambiental e Definii_;:ao de Ambito - EPDA) e a fase de estudos detalhados (fase de EIA).
Fez referencia a area do projecto, com a ajuda de Adelina Antonio, da Riversdale, e
utilizando um mapa impresso.
De forma resumida, Carlota Quilambo explicou os processos de mineragao e produgao
de energia electrica atraves de uma Central Termoelectrica. Seguiu-se a apresentagao
de alguns dos principais impactos potenciais do projecto.
Posto isto, a Sr.ll Ofelia Simbine, em representai_;:ao da lmpacto, usou da palavra para
agradeceu a preseni_;:a de todos e em seguida fez a apresentai_;:ao da equipa de trabalho
constitufda pela lmpacto, representada par Carlota Quilambo e Ofelia Simbine e pela
empresa Riversdale Mogambique Lda, representada pelos senhores Adelina Antonio e
Suleimane Meguegy. De seguida, a Sr.ll Ofelia explicou aos presentes o objectivo da
reuniao que consistia na apresentai_;:ao dos resultados do Estudo de lmpacto Ambiental
(EIA) e recolha de comentarios, duvidas e sugestoes relativas ao estudo. A Sr.ll Ofelia
recordou aos presentes que ja tinham sido realizadas duas reunioes iguais aquela no
ano passado. Referiu que a primeira reuniao teve coma objective apresentar o projecto
da Riversdale e informar a populagao da area do projecto sabre o infcio dos estudos. Na
segunda reuniao foram apresentados alguns resultados do primeiro estudo e nessa

a
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reurnao a popula9ao foi informada qua algumas perguntas nao seriam respondidas
naquele momenta porque nao se sabia se o projecto iria ou nao come9ar e que a
popula9ao iria ser informada sabre os estudos.
Na sua interven9ao a Sr,ll Carlota Quilambo recordou aos presentes que em Fevereiro
foi feita uma consulta publica em que foi explicado que o estudo iria come9ar mas que
nada se sabia em rela9ao ao local de explora9ao da mina. Em Junho/Julho foram
realizadas mais reuni6es em Benga, Capanga, Nhambalualu e Chindodzi onde foram
apresentadas alguns aspectos que iriam estudar assim coma falar sabre os possiveis
impactos do estudo. A Sr.ll Carlota Quilambo explicou que EIA ja foi concluido mas
ainda nao foi submetido ao Governo porque antes tern que se incluir as preocupa96es
das partes interessadas e afectadas apresentadas pelos durante as reuni6es de
consulta publica.
A Sr.ll Carlota Quilambo referiu que o projecto cobre uma grande area qua vai de
Capanga-Nzinda ate Nhangajo e usara maquinas muito grandes. Referiu ainda que
devido a dimensao do priojecto seria necessario contratar muita mao-de-obra e alguma
dessa mao-de-obra ja foi capacitada pela TMA, empresa contratada pela Riversdale.
Depois desta explica9ao, a Sr. 11 Carlota mostrou aos participantes as fotos da mina e
explicou que area da mina e de 70 metros de profundidade e que o ponto mais profundo
da area da mina tern 400 metros. Explicou que no fim da explora9ao da mina o buraco
seria tapado com a mesma pedra e areia para evitar buracos que possam resultar em
acidentes com pessoas e animais. Depois de tapadas os buracos, a Riversdale ira
semear plantas e explicou ainda qua nessas areas nao se podera abrir machambas
devido a qualidade do solo.

A Sr. 11 Carlota Quilambo explicou que para alem da mina a Riversdale tern o projecto de
constru9ao de uma Central Termoelectrica. Essa central ira produzir energia a partir do
carvao e a energia produzida sera vendida em Mo9ambique e fora do pais. Para esse
projecto a Riversale associou-se a uma empresa de electricidade, a Elgas.
De seguida, a Sr. 11 Carlota Quilambo passou a apresentar os impactos do projecto tendo
destacado as poeiras e o ruido. Em rela9ao a poeira explicou que existem que existem
dois tipos de poeiras; as poeiras provocadas pelos cami6es e as poeiras muito finas,
perigosas para a saude da popula9ao. A Sr.ll Carlota explicou que uma das medidas
avan9adas no estudo para minimizar este impacto consiste em irrigar a terra com a
agua, o que ja estava sendo implementado pela Riversdale. Explicou igualmente que
uma outra forma de controlar a poeira tern a ver com a engenharia que consiste em
tapar as maquinas que transportam o carvao para evitar que a poeira se espalhe.
Em rela9ao ao impacto do ruido, a Sr.'! Carlota Quilambo explicou que algumas
maquinas que vao operar na mina sao muito grandes e vao produzir ruido que vai
incomodar as popula96es residentes na area do projecto. Outro aspecto apresentado
como impacto do projecto esta relacionado com a utiliza9ao da agua.
Posto isto, a Sr. 11 Carlota falou sabre os impactos positives do projecto destacando a
cria9ao de postos de trabalho devido a dimensao do projecto. Referiu que uma das
recomenda96es do estudo e que na contrata9ao de pessoal seja privilegiada a mao-deobra local, sempre que possfvel. Caso as pessoas nao tenham habilidades deverao ser
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submetidas a uma forma9ao para se beneficiarem das oportunidades de emprego.
Referiu tambem que poderia haver postos empregos que exigiriam mao-de-obra
qualificada que nao existe localmente e nesses casos seria contratada mao-de-obra de
fora. A Sr.ll Carlota explicou igualmente que nao haveria emprego para toda a gente
apesar de haver uma necessidade de emprego e que o numero de postos de emprego
iriam depender das necessidades de cada fase do projecto.
Ap6s esta apresenta9ao a Sr.!l Carlota Quilambo deu a palavra aos presentes para
apresentarem as suas questoes, duvidas e comentarios em rela9ao ao que tinha sido
apresentado. As preocupa96es apresentadas e as respectivas respostas estao
inseridas na matriz de perguntas e respostas, dentre as quais se destacam
preocupa96es com emprego, procedimentos de contrata9ao de contratagao de mao-deobra, reassentamento, dentre outras.
Posto isto, a Sr.ll Carlota Quilambo perguntou aos presentes se tinham alguma questao
ou comentario a apresentar. Nao havendo deu a palavra ao Sr. Rui Samo para encerrar
a reuniao. Este apelou a calma dos participantes em rela9ao as questoes apresentadas
sobre o comite comunitario e sugeriu um encontro para se aquelas questoes.
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Projecto de Mineragao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada em Nhambalualu
Local: Povoado de Nhambalualu
Data: 11 de Junho de 2009
Hora: 09:00-11 :00 Horas

A abertura da reuniao foi efectuada pelo Chefe do Posto Administrativo de MoatizeSede, que deu as boas vindas aos participantes e agradeceu pela presen9a da equipa
de Consulta Publica em Nhambalualu para a apresenta9ao dos resultados do Estudo de
lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de
Benga.
Em seguida, Ofelia Simbine, ap6s agradecer pela presen9a dos participantes, fez a
apresenta9ao da equipa de Consulta Publica, representada por membros da lmpacto
(Carlota Quilambo e Ofelia Simbine) e da Riversdale Mo9ambique Lda (Sulemane
Meguegy e Adelino Antonio) . Ofelia Simbine recordou aos presentes que ja haviam sido
realizadas reunioes de Consulta Publica em 2008 no ambito do processo de Avalia9ao
de lmpacto Ambiental (AIA) do projecto. Referiu que a maior parte das respostas que
nao haviam sido dadas nas reunioes anteriores poderiam ser dadas naquele encontro,
visto que a fase de estudos detalhados do Estudo de lmpacto Ambiental se encontrava
conclufda.
Carlota Quilambo, ap6s explicar de forma simplificada os conceitos de ambiente e AIA,
mencionou que ao abrigo da legisla9ao mo9ambicana os grandes projectos de
desenvolvimento estao sujeitos a uma AIA. Explicou que os projectos de Minera9ao
(proposto pela Riversdale) e Fornecimento de Energia (proposto pela Riversdale em
parceria com a Elgas), embora independentes, estavam sendo sujeitos a um processo
de Consulta Publica conjunto. Referiu que a AIA do projecto estava a cargo da Golder
Associates, da Africa do Sul, em parceria com a lmpacto, de Mo9ambique, na qualidade
de Consultores Ambientais. Fez referencia as fases de EIA, destacando a fase
preliminar (fase do Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Defini9ao de Ambito - EPDA)
e a fase de estudos detalhados (fase de EIA).
Carlota Quilambo explicou de forma resumida os processos de minera9ao e produ9ao
de energia electrica atraves de uma Central Termoelectrica. Destaque foi dado ao
projecto da Central Termoelectrica, cuja localiza9ao esta proposta para Nhambalualu,
tendo sido dado a conhecer que esta ira funcionar com base em carvao produzido na
mina. Carlota Quilambo deu a conhecer que a energia electrica produzida na Central
Termoelectrica sera usada em Mo9ambique e tambem exportada para a Africa do Sul. A
abordagem dos potenciais impactos negatives do projecto incluiu, entre outros, as
emissoes das chamines, o consumo de agua para o processo de produ9ao de energia e
o reassentamento. No que diz respeito aos potenciais impactos positives foi destacada
a cria9ao de postos de trabalho, tendo sido clarificado que estes estariam, no entanto,
disponiveis em numero limitado.
Terminada a sua apresenta9ao, Carlota Quilambo passou a palavra aos participantes
para apresentarem as suas questoes, duvidas e comentarios em rela9ao ao EIA. Dentre
as principais questoes levantadas destacam-se o emprego e o reassentamento. As
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questoes colocadas estao integradas numa Matriz de Perguntas e Respostas, qua
parte integrante do Relat6rio de Consulta Publica.
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Projecto de Minera~ao e Fornecimento de Energia de Benga
Acta da segunda reuniao de Consulta Publica realizada em Chingodzi
Local: Bairro Chingodzi
Data: 12 de Junho de 2009
Hora: 08:40- 11 :10 Horas

A reuniao iniciou com o endere9amento de palavras de boas vindas aos participantes
por Louren90 Antonio, Secretario do Bairro Chingodzi. Louren90 Antonio apresentou a
equipa e referiu que estavam representados naquele encontro as tres
audiencia
unidades que comp6em o bairro nomeadamente, 25 de Setembro, Albano e 3 de
Fevereiro e passou entao a palavra a lmpacto.

a

a

De seguida Ofelia Simbine agradeceu a presen9a dos participantes reuniao e fez a
apresenta9ao dos membros da equipa de Consulta Publica, que incluiu a lmpacto
(representada por si e por Carlota Quilambo) e da Riversadale (representada pelo Sr.
Adelina Antonio). Posto isto, explicou aos presentes que a reuniao estava sendo
realizada na sequencia de outras reuni6es decorridas em 2008 e que a mesma tinha
coma objectivo a apresenta9ao dos resultados do Estudo de lmpacto Ambiental do
Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de Benga.
Carlota Quilambo interveio para fazer a apresenta9ao do Estudo de lmpacto Ambiental.
Explicou que em Mo9ambique qualquer projecto de grande dimensao esta sujeito a uma
Avalia9ao de lmpacto Ambiental (AIA). Explicou tambem que a Riversdale tern dais
projectos propostos para a area de Benga, nomeadamente o estabelecimento de uma
Mina de Carvao (proposta pela Riversdale) e a Constru9ao de uma Central
Termoelectrica (proposta pela Riversdale e pela Elgas). Mencionou que embora
independentes, os dais projectos estavam sendo sujeitos a um processo de Cansulta
Publica conjunto. Deu a conhecer que o EIA fora realizado pela empresa sul-africana
Golder Associates, em parceria com a empresa Mo9ambicana lmpacto, na qualidade de
Consultores Ambientais. Em referencia as fases da AIA, destacou a fase preliminar
(fase do Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Defini9ao de Ambito - EPDA) ea fase de
estudos detalhados (fase de EIA).
Carlota Quilambo referiu que o projecto da mina cabre uma grande area e, com apoio
de Adelina Antonio, da Riversdale, referiu-se aos limites da mesma. Apos explicar de
forma simplificada os conceitos de Ambiente e Estudo de lmpacto Ambiental, Carlota
Quilambo apresentou alguns dos principais impactos do projecto , com destaque para a
produ9ao de poeiras pela mina, impactos sabre os recurses de agua, reassentamento e
emprego.
Foram amplamente discutidas questoes relativas ao registo de pessoal para efeitos de
emprego e a necessidade de compensa9ao par perdas e danos. Esclarecimentos em
rela9ao a aspectos especfficos associados ao emprego e a compensa9ao foram dados
par Adelina Antonio. Carlota fez uso da oportunidade para destacar que, de acardo com
a polftica da Riversdale e da Elgas, sera providenciado treino de pessoal e priorizada a
contrata9ao de mao-de-bra local. Carlota Quilambo explicou igualmente que as
oportunidades de emprego seriam limitadas e que a oferta de postos de trabalho iria
depender das necessidades de cada fase do projecto.
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Terminada a apresentagao dos potenciais impactos do projecto, foi iniciada uma sessao
de perguntas e respostas. As questoes colocadas e as respectivas respostas estao
apresentadas como parte de uma Matriz de Perguntas, inclufda no Relat6rio de
Consulta Publica.
0 encerramento da reuniao foi efectuado pelo Secretario do Bairro, que realgou a
necessidade de a Riversdale manter a comunidade de Chingodzi bem informada sabre
o projecto em geral e sabre o processo de registo e recrutamento de mao-de-obra, em
particular.
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ANEXO 5
Listas de Participantes das
Reunioes de Consulta Publica
realizadas nas cidades de Maputo
e Tete, e nas aldeias de BengaSede, Nhambalualu, Capanga e
Chingodzi
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Listas de Participantes
- Fase de "Pre-EPDA" -
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Reunlao de Consulta Publica na Localidade de Benga
19 de Fevereiro de 2008
LISTA DE PARTICIPANTES
Nome
lnstitulcao
Funoao
Isaac Muchenje
Ofelia Simbine
lmaculada Armando
Tito Adelino
Adelino Mastarde
Filipe Vize
Antonio Abril
Maria Guente
Sapezeca Yamirane
Erfina Sobrinho
Rosa Sinoia
Jose Faqueiro
Virafnia Aleguiro
Luisa Alfredo
Laura Cuphindula
Manuel Vize
Alves Francisco
Julio Bougisse
Martina Alexandre
Kened Lufs
Ines Alferes
Pedro Charles
Cardoso Alfinar
Idalina Andrade
Belinha Melo
Seneria Lufs
Osvalda Vize
Rui Vasco
Junior Julinho
Carlos Francisco
Manecas Domingos
Joao Cheiro
Manuel Bernardo
Maria Samo
Amade Vasco
Juliao Antonio
T eresinha Jacinto
Raul Razao
Francisca Jose
Elestina Raul
Victor Bruno
Antonio Sobrinho

Riversdale
lmpacto
Governo de Moatize
Governo de Moatize

Chefe da Localidade de Benga
Uder Comunitario
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Sezartino Antonio
Eugenio Araujo
Anselmo Sipriano
Arluricia
Muassalambare
Bernado Sousa
Osiberia Lecane
Ven::iuria Faife
Farnuel Marizane
lsaldo Eduardo
Joana Adelina
Terxcira America
Aroentina Antonio
Idalina Morteiro
Oomingas Joao
Bernado Joao
Luis Cavalo
Farnela Samo
Janeiro Samo
lsaltina Jorde
Virgimilda Jorge
Vinaasso Camanauira
Mariazinha Julinho
Kisiane Sapezeca
Gebertino Fernando
Helder Filipe
Marques Joao
Zito Cambewe
lsilda Jorge
Palia Primeiro
Manuel Rosario
Cipriano Silva
Eusilia Dangse
Albertina Francisco
Dina Araujo
Matambo Thequisse
Jose Baptista
Lucio Jacinto
Gabriel Fernando
Fernando Antonio
Filipa Manao
Adelina Francisco
Maria Sagredo
Maria Rosario
Artur Bucha
Eusebio Nianje
Antonio do Rosario
Manuel Sampaia
Aceria Macamo
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Virqinia Armando
Anfbal Armando
Marques Caliche
Maria Faqueiro
Crespides Marques
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Reunlao de Consulta Pullca na Comunidade de Kapanga
21 de Feverelro de 2008
LISTA DE PARTICIPANTES
Nome
lnstitulcao
Funcao
Isaac Muchenje
Riversdale
lmpacto
Ofelia Simbine
Governo do Distrito de Moatize
Rainha
Loria Macaio
Lider
Governo do Distrito de Moatize
Comunitario
Victorino Lampiao
Carlos Jantar
Joaquim Jonasse
Ernesto Mojar
Tito Ernesto
Soraia America
Maria Comandante
Otilia Com andante
Lucinda Pinto
Sofia Candar
Ana Maria Candaliar
Belinha Carlos
Angelina Pedro
Ana Paula Damasco
Ani:ielina Casquinho
Argentina Avelino
Mariazinha Mafunde
Latino Murino
Josina Emilio
Gabriela Manuel
Zita Alfredo
Isabel Lufs
Ouineria Manuel
Otilia Fambissane
Maria Sentido
Cecflia Meaue
Claudine Julio
Luisa Antonio
Maria Isabel Jorqe
Maria lvone
Arminda Sevene
Ana Paula Tome
Eufrasia Marques
D6rica Assimo
Malesse Ali
Maria Luis
lverino Raia
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Isabel Manuel
Quinfria Malaio
Anita Macaio
Luisa Celestino
Isaura Santana
Mariamo Pinto
Rosa Alfredo
Maria Rosa
Marta Joao
Filipa Fanuel
Manuela Jose
Paciencia Joao
Clarinha Albertina
Mariazinha Jorge
Emflia Paunde
Nerinha Rosario
Isabel Focane
Ana Paula Venancio
Antonio Chaoera
Isabel Suacado
Joao Manior
Juvencio Aco
Morais Armando
Rui Fernando
Antonio Cuerusa
Albino Lequezane
Sergio Dito
Ricardo Carlos
Manuel Cuerusa
Pedro Avelino
Silverio Nhauani
Vin::iilio Lino
Jose Francisco
Euaidio Olfmpio
Fernando Avelino
Leonarda Jose
Francisco Luis
Evaristo Gimo
Jose Armando
Felix Alferes
Manuel Siarreia
IHdio Samo
Ferruaem Saucuntane
Pira Pacate
Alberto Patricio
Francisco Dominaos
Marcos Justino
Bonifacio Celestino
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Mario Avelino
Bonifacio Celestino
Serio Paulino
Adelio Mussa
Vilone Macajo
Quiterio Patricio
Carlos Mulatinho
Dias Pascoal
Constantino Meia
Loiri Lisboa
Vitorino Jantar
Viriato Baptista
King John
Alberto Siedade
Carlitos Nobre
Benjamin da Conceicao
Adelino Francisco
Julio Damasco
Joao Marizane
Lucioano John
Enoque Choqaca
Justino Maqaco
Amilton Ministro
Alfredo Supia
Dominqos Horacio
Pedro Nunes
Pompflio Pinto
Joao Rato
Domingos Artur
Bernardo Pensar
Horacio Mussa
Carimo Manuel
Rui Chato
Eufrasio Manuel
Baptista Agostinho
Chano Joao
Fernando Sainete
Afonso Baruba
Razao Loio
Lucio Zacarias
Jacinto Vinerio
Caetano J6
David Cueruza
Manuel Kambucani
Inacio Fiado
Dominqos Carlos
Julio Paulino
Gervasio Raso
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6scar Jor_qe
llfdio Raiva
Antonio Patrfcio
Armando Zacarias
Francisco Damasco
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Reuniao de Consulta Publlca no Balrro Chingodzi
22 de Feverelro de 2008
LISTA DE PARTICIPANTES
lnstltulcao
Funcao
Nome

-·

James
Ofelia Simbine
Jose Sabado
Pita Hama Thai
Mariamo Francisco
Bartolomeu Jamusse
ReQino Catema
Bernardo Simao
Evaristo Rice
Zimbulane Faunela
Fernando Nhozane
Artur ChanQadeia
DominQos Rupia
Paulo Luis
Manuel Luis
Luis Joao
Mario Massavula
Paulino Taiamaudza
Armando Chimunsi
Daniel Samo
Alfredo Bamussi
Fariota Horacio
Lorina Candafsse
Maria Antonio
ReQina Combe
Ana Margarida
Kimeria Sandulane
Elvira Colher
Maria Lione
Rosa Tomas
Pessina Candaize
Flora Fino
Alaifirinale Raia
Elisa Julio
Laura John
Antonio Brena

Riversdale
lmpacto
Conselho Municipal
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Reuniao de Consulta Publica no Povoado de Kapanga
29 de Feverelro de 2008
LISTA DE PARTICIPANTES
Nome
lnstltuicao
Funcao
Svd Parkhouse
Riversdale
Isaac Muchenje
Riversdale
Carlota Quilambo
lmpacto
Otelia Simbine
lmpacto
Chefe da Localidade
lmaculada Armando
Governo do Distrito de Moatize
Joao Marizane
Carlos Jantar
Horacio Maluva
Ernesto Maior
Adelina Francisco
Julio Damasco
Joao Rato
Manuel Queruza
Requezane Ferrujo
T eufrasio Joao
Bernardo Ptsare
Landinho Cesar
Tito Joaauim
Placido Eliseu
Dagflio Lufs
Chano Coragem
Marcelo Fabiao
King John
Vilone Justino
Alfredo Zacarias
Beto Neves
Jaime Eufrasio
Manuel Calicoca
Jaime Vitorino
Razao Roio
Jose Abflio
Gouveia Seulane
Uno Semente
Adelina Antonio
Uazil Domini:io
Orlando Jose
Fernando Chitseco
Silverio Nhoane
Alberto Patricio
Fernado Aveiino
Francisco Luis
Ei:ifdio Olimpia
Briepo Joia

145

PROJECTO DE MINERAyAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BENGA
- AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA RELATORIO DE CONSULTA PUBUCA

Pita Torres
Francisco Paulo
Jose Lisboa
Mario Avelino
llfdio Samo
Inacio Joia
llidio Joao
Eufrasio Manuel
Domingos Evaristo
Santos Laice
EQfdio Manuel
Gariosse Alberto
Dias Pascoal
Francisco Luis
Jose Magac;:o
Rui dos Santos
Viriato Baptista
Armando Zacarias
Cleto Lufs
Serio Paulino
Jorge Domingos
Loise Lisboa
Evaristo Zeca
Joao Manjor
Evaristo Gimo
Lucio Mbuluma
Francisco Domingos
Beto Fabiao
Julia Antonio
Arminda Sevene
Suzana Fiado
AnQelina Casquinho
Luisa Pacote
Nelson Orlando
Ana Paula Venancio
Victoria Agostinho
Claudina Julio
Fernanda Eduardo
Lucinda Joao
Elisa Torres
Cristina DominQos
Sonia Neves
Joana Antonio
Belinha Carlos
Gabriela Manuel
Josina Emflio
Loutinha Lulino
DominQos Manuel
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Isabel Vocene
Joana Fernando
Sofia Kandar
Francisca Agostinho
Anita Robe
Maria Mario
Isabel Lufs
Arnesio Mabulsene
Sara AuQusto
Gineria Manezio
Assusta Massinave
Maria Isabel JorQe
Antonio Chauora
Otflia Comandar
Isaura Fernando
Isabel Marcelino
Maria Sinoia
06rica Assune
Francisca Adme
lnacia Gabriel
Maria Arminda
Isaura Sabonete
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Listas de Participantes
- Fase de EPDA -
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