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Sumário Executivo 
 
A boa governação ambiental que, entre outros aspectos, materializa-se através da 

observância de princípios fundamentais como o da legalidade, transparência, 

responsabilização e inclusão na formulação e implementação de políticas, 

legislação, estratégias e programas relativos à gestão do meio ambiente e dos 

recursos naturais, é factor chave para o alcance do desenvolvimento sustentável. 

Pela sua importância, os princípios acima mencionados estão amplamente refletidos 

em vários instrumentos orientadores da vida socioeconómica do país. O RAGA 

2020 concentra a sua atenção nos princípios da legalidade e da inclusão, os quais 

implicam a adopção, pelos sectores público e privado, de práticas e procedimentos 

legalmente estabelecidos, visando a proteção de direitos e interesses legítimos dos 

cidadãos e a garantia da sua efectiva participação em processos de tomada de 

decisões sobre questões ambientais. Entre outros aspectos, estes princípios 

impõem a institucionalização de espaços e mecanismos de participação dos 

cidadãos, bem como o seu acesso à informação de interesse público detida pela 

administração publica e pelo sector privado, incluindo informação sobre os impactos 

negativos e positivos - sociais, ambientais e económicos - que possam decorrer de 

decisões tomadas e intervenções realizadas por estes actores.  

O presente relatório teve como objectivo geral avaliar a efectividade da participação 

pública em processos de licenciamento ambiental e do uso da terra para projectos 

de investimento publico e privado, e aferir a sua contribuição para a prevenção de 

impactos ambientais e sociais negativos. Os objectivos específicos incluíram: (a) A 

avaliação do acesso à informação sócio-ambiental gerada pelos proponentes dos 

projectos de investimento submetidos a processos de licenciamento ambiental e de 

uso da terra; (b) Contribuição para a melhoria dos processos de consultas públicas 

através de críticas, sugestões e retificações de documentos publicados sobre 

projectos em fase de execução; (c) Identificação das  principais lacunas de 

informação e documentação nos processos de licenciamento ambiental e de uso da 

terra que contaram com a intervenção e/ou acompanhamento do CTV durante o 

período compreendido entre 2013 e 2019 e (d) Análise critica das principais 

constatações feitas durante os processos de consultas públicas.  

Os indicadores que nortearam a avaliação destes aspectos foram: 

1. Oportunidade e capacidade de os cidadãos influenciarem processos de 

tomada de decisões sobre questões ambientais; 

2. Responsabilidade do Estado na criação de espaços e facilidades 

institucionais para que o público possa dar o seu contributo ao processo de 

gestão do ambiente e dos recursos naturais;  

3. Disponibilização e acesso prévio à informação sobre questões ambientais e 

sociais nos processos de licenciamento ambiental e de atribuição do direito de 

uso e aproveitamento de terra de projectos de investimento publico e privado.  



Relatório Anual sobre Governação Ambiental - Monitoria de Consultas Públicas em Processos de 
Licenciamento Ambiental e do Uso de Terra: 2013 – 2019 

 
8 

Dentre as conclusões e recomendações gerais desta avaliação destacam-se as 

seguintes: 

1. No concernente ao primeiro indicador, a avaliação feita concluiu que o actual 

quadro legal criou espaços para que os cidadãos participem e influenciem 

processos de tomada de decisões sobre questões sociais e ambientais. No 

entanto, a grande maioria dos cidadãos que participaram nas consultas 

públicas objecto desta avaliação não estavam preparados para usar e 

aproveitar tais espaços por desconhecimento da lei.  Por isso, recomenda-se 

uma prévia e adequada preparação dos cidadãos a consultar, tanto sobre os 

procedimentos legais que devem ser observados como sobre a matéria a 

abordar nas consultas (preparação social). Nesta preparação deverá ser 

dada prioridade as pessoas que poderão ser directamente afectadas pelos 

projectos de investimento submetidos à aprovação. Quando antecedidas pela 

preparação das pessoas e entidades a consultar, as consultas públicas pode 

garantir uma participação publica suficientemente informada e activa. Das 17 

consultas públicas acompanhadas em quase todo o país, apenas 4 (isto é, 

aproximadamente 24%) é que foram antecedidas da preparação das partes 

interessadas e afectadas (PIAs). As consultas públicas que foram 

antecedidas por uma preparação social tiveram lugar na Cidade de Maputo e 

Vila de Marracuene, onde os participantes dessas reuniões estavam melhor 

informados sobre os projectos, quando comparados com os dos outros 

lugares. Este facto permitiu a colocação de questoes sobre os impactos 

negativos dos projectos, e ate a sua rejeição, como foi o caso do projecto do 

aterro controlado para a deposição de resíduos sólidos não perigosos em 

Marracuene. 

2. Quanto ao segundo indicador, a Constituição da República consagra a 

participação pública como um dos princípios fundamentais orientadores da 

tomada de decisões pela administração pública. Considera-se que o 

envolvimento dos cidadãos assegurara que o Estado tome decisões e 

promova intervenções de forma justa, equitativa e eficaz para a melhoria da 

vida dos mesmos. A aprovação da Directiva Geral para o Processo de 

Participação Pública no processo de Avaliação do Impacto Ambiental, através 

do Diploma Ministerial No.130/2006, veio reforçar a responsabilidade do 

Estado de criação de espaços e facilidades institucionais para que o público 

possa dar o seu contributo ao processo de gestão do ambiente e dos 

recursos naturais. Dentre os vários aspectos relevantes da consulta pública 

destaca-se a interdependência entre a qualidade e oportunidade da 

disseminação de informação e a qualidade das contribuições das PIAs. Ou 

seja, a qualidade da contribuição das PIAs depende essencialmente do 

momento e dos mecanismos de disponibilização da informação pelo 

proponente, assim como da qualidade da mesma. Portanto, a acessibilidade 

da informação que é levada às PIAs e o momento em que isso acontece são 
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cruciais para garantir que a consulta pública seja efectivamente participativa 

e produza os resultados almejados.  

Sem menosprezar o grande avanço registado com a aprovação do Diploma 

Ministerial No. 130/2006, ainda se notam grandes irregularidades na sua 

implementação no sector de terras e recursos naturais, muitas vezes 

deliberadamente causadas pelos proponentes de projectos, perante a total 

inércia dos órgãos da administração publica que tutelam o sector. Esta 

situação é em grande medida facilitada pela ausência de sanções específicas 

a aplicar tanto aos proponentes como para aos agentes do Estado pela não 

observância dos procedimentos previstos nos diferentes instrumentos legais 

que orientam os processos de consulta pública. 

3. Em relação ao último indicador, o N.º 7 do Art.15 do Diploma Ministerial 

acima referido, estabelece a necessidade de as consultas públicas serem 

convocadas até 15 dias antes da data da sua realização. Na prática, e 

frequentemente, as convocatórias são feitas com apenas quinze dias de 

antecedência, sendo também nessa mesma altura que os proponentes 

disponibilizam os materiais de consulta. A avaliação mostra que, dependendo 

das especificidades e complexidade dos projectos, e tendo em conta o 

volume de documentos, principalmente os relativos a pojectos das 

actividades das categorias A e A+, este prazo é geralmente insuficiente para 

se garantir uma participação adequadamente informada e efectiva. O aspecto 

que sobressaiu na análise do prazo da convocação das reuniões é a 

frequência com que este prazo (15 dias) tem sido aplicado nas consultas que 

ocorreram na Cidade de Maputo e arredores. Este facto parece ser explicado 

pela ideia de que há maior facilidade de aceder aos principais veículos de 

divulgação de informação usados nestes locais. Apesar do relativo progresso 

que o Diploma representou em termos de reforço dos procedimentos das 

consultas públicas como garante do princípio da ampla participação dos 

cidadãos em processos decisórios, a falta de preocupação tanto dos 

proponentes dos projectos como dos representantes do Estado pela 

qualidade da participação tem sido notória. Tal como mencionado no ponto 

anterior, este facto é exacerbado quer pela falta de sanções a aplicar em 

caso de incumprimento, como pela falta de procedimentos que assegurem e 

imponham a preparação social previa. De facto, não obstante a consulta 

pública já estar prevista na maioria da legislação Moçambicana sobre acesso 

a terra e sobre gestão e exploração de recursos naturais, e ter merecido 

abordagem em diploma específico, este facto fragiliza em grande medida a 

eficácia das consultas. 
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1. Introdução  

 

O Centro Terra Viva (CTV) iniciou em 2010 a monitoria do estado da governação 

ambiental no país através da avaliação sistemática de práticas dos sectores público 

e privado em relação à sustentabilidade ambiental e social dos seus actos e 

decisões. Este exercício incide, fundamentalmente, na análise de processos dos 

sectores de terras, florestas, minas e hidrocarbonetos, pescas e conservação 

ambiental, e culmina com a elaboração de um Relatório Anual sobre Governação 

Ambiental (RAGA), cuja primeira edição foi publicada em Janeiro de 2012. Na sua 

essência, o RAGA tem como objectivo contribuir com a exposição de factos e 

reflexão analítica para a boa governação na gestão do ambiente e dos recursos 

naturais e promover maior justiça social, equidade e sustentabilidade para o 

benefício de todos os cidadãos, rurais e urbanos. 

 

Desde o começo desta iniciativa foram produzidos e publicados vários relatórios 

abordando uma diversidade de temas, com destaque para: princípios gerais de boa 

governação ambiental; indústria extractiva e gestão de terras; gestão comunitária de 

terras e parcerias entre comunidades e investidores; gestão do ambiente marinho e 

costeiro e proteção de mangais; investimentos e governação de terras urbanas, 

entre outros. 

 

Para a edição de 2020 foi escolhido o tema “Monitoria de Consultas Públicas em 

Processos de Licenciamento Ambiental e do Uso de Terras: 2013 – 2019”.   

 

1.1 Contextualização 
 

No presente relatório são apresentados os resultados dos processos de consulta 

pública para o licenciamento ambiental e atribuição do direito de uso e 

aproveitamento de terras (DUAT) para projectos de investimento público e privado. 

O RAGA 2020 tem como foco principal a analise do acesso publico a informação 

sobre os impactos ambientais e sociais dos empreendimentos e compreende ainda 

uma avaliação da actuação do órgão licenciador em relação a disponibilização de 

informação sobre os projectos submetidos para aprovação, em toda a fase de 

avaliação dos mesmos. O relatório apresenta e discute também os principais 

entraves neste processo, tais como: barreiras linguísticas e culturais, burocracia 

excessiva, falta de transparência, publicidade opaca ou enganosa em relação aos 

impactos ambientais e sociais dos empreendimentos económicos, desconsideração 

da importância participação popular na co-gestão da coisa pública, falta de acesso 

prévio à informação, dentre outros. Três aspectos chave foram considerados nesta 

avaliação: (i) O acesso à informação ambiental pelas pessoas interessadas e 
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afectadas, enquanto direito que lhes é consagrado pela Constituição e pela Lei do 

Ambiente; (ii) A audiência pública enquanto instrumento de operacionalização tanto 

do direito à informação, quanto da participação pública e, (iii) A consulta pública 

como instrumento de gestão ambiental. 

1.2 Objectivo  
 

O RAGA 2020 tem como objectivo avaliar a efectividade e eficácia da participação 

pública em processos de licenciamento ambiental e de atribuição do direito de uso e 

aproveitamento da terra para projectos de investimento, e aferir a sua contribuição 

para a prevenção de impactos ambientais e sociais negativos de tais 

empreendimentos. 

Especificamente, o RAGA de 2020 destacou os seguintes objetivos:  

(I) Avaliar o acesso à informação sócio-ambiental produzida pelos 

proponentes (público/privados) dos projectos de investimento 

submetidos ao processo de licenciamento ambiental e de uso da terra; 

(II) Contribuir para a melhoria do processo de consultas públicas; 

(III) Identificar principais lacunas da documentação disponibilizada sobre os 

processos de licenciamento ambiental e de uso da terra de projectos de 

desenvolvimento que contaram com a intervenção e/ou 

acompanhamento do CTV durante o período compreendido entre 2013 

e 2019;  

(IV) Analisar criticamente as principais constatações feitas durante o 

processo de acompanhamento de consultas públicas. 

 

1.3. Metodologia  
 

A elaboração do presente relatório envolveu consulta e revisão bibliográfica, análise 

e revisão de diversa documentação existente na base documental do CTV (e.g. 

relatórios de estudos de impacto ambiental, planos de gestão ambiental, adendas 

de relatórios de estudos de impacto ambiental e de planos de gestão ambiental, 

estudos de pré-viabilidade ambiental e definição de âmbito; resumos não-técnicos 

de estudos de pré-viabilidade ambiental e definição de âmbito; sumários executivos 

de avaliações ambientais estratégicas, relatórios de consulta pública e matrizes de 

consulta pública e comunitária que contaram com a intervenção do CTV ao longo do 

período compreendido entre 2013 – 2019) (Anexos 1 e 2).  

Especificamente, a revisão bibliográfica envolveu a análise do quadro legal sobre 

consultas públicas na gestão dos recursos naturais (normas substantivas e 

processuais). 

Os sub-indicadores avaliados no âmbito da análise documental e do quadro legal 

sobre processos de licenciamento e de uso da terra em projectos de 

desenvolvimentos no período 2013 - 2019, foram: 
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1. Grau de cumprimento da preparação social das partes interessadas e 

afectadas; 

2. Explicação dos impactos negativos dos projectos de desenvolvimento às 

partes interessadas e afectadas; 

3. Margem temporal de convocação das reuniões das consultas pública;  

4. Principais meios usados na convocação de reuniões de consulta pública; 

5. Grau de cumprimento da obrigação de partilha prévia de informação 

pública; 

6. Tipo e acessibilidade da linguagem usada em reuniões de consulta 

pública; 

7. Modelo de apresentação de ideias pelas partes interessadas e afectadas 

em reuniões de consulta pública; 

8. Grau e modelo de respostas às preocupações apresentadas pelas partes 

interessadas e afectadas;  

9. Participação e intervenção das mulheres nas reuniões de consulta 

pública;  

10. Iniciativas implementadas com vista a incentivar a participação das 

mulheres nas reuniões de consultas públicas;  

11. Existência e cumprimento da firmação de acordos entre os proponentes 

de projectos de desenvolvimento e as partes afectadas. 

 

 



Relatório Anual sobre Governação Ambiental - Monitoria de Consultas Públicas em Processos de 
Licenciamento Ambiental e do Uso de Terra: 2013 – 2019 

 
14 

2. 
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Análise do Quadro Legal sobre Consultas Públicas na Gestão dos 
Recursos Naturais 

 

A Constituição da República estabeleceu no Art. 11, al.c) “a edificação de uma 

sociedade de justiça social e a criação do bem-estar material, espiritual e de 

qualidade de vida dos cidadãos”, acrescentando que “No seu funcionamento, os 

órgãos locais do Estado, promovendo a utilização dos recursos disponíveis, 

garantem a participação activa dos cidadãos e incentivam a iniciativa local na 

solução dos problemas das comunidades”, art. 263/2. 

A Lei-Quadro do Ambiente, Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro, definiu a visão a ser 

perseguida pelo regime legal aprovado para a proteção do ambiente, ao definir no 

Art. 2 que esta lei tem como objecto “a definição das bases legais para a utilização e 

gestão correctas do ambiente e seus componentes, com vista à materialização de 

um sistema de desenvolvimento sustentável no país”. Neste contexto, a lei integra 

no Art. 4, os principais princípios que devem orientar a gestão ambiental, 

nomeadamente: (i) princípio da utilização e gestão racionais dos componentes 

ambientais; (ii) princípio do reconhecimento e valorização do saber tradicional das 

comunidades; (iii) princípio da precaução; (iv) princípio da visão global e integrada 

do ambiente; (v) princípio da ampla participação dos cidadãos; (vi) princípio da 

igualdade; (vii) princípio da responsabilização; e (viii) princípio da cooperação 

internacional.  

A ampla participação dos cidadãos na gestão ambiental, como princípio 

fundamental para garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado e 

desenvolvimento sustentável, foi ainda reforçado pelo Art. 8, nos termos do qual o 

governo criar mecanismos para envolver os diversos sectores da sociedade civil e 

comunidades locais na implementação do programa nacional de gestão ambiental. 

O direito de acesso à informação, consagrado no Art. 19 da lei, e apresentado como 

condição essencial para a materialização do princípio da participação. 

A Lei do Ambiente fixa alicerces importantes para que as comunidades e demais 

interessados exerçam o direito de participação na tomada de decisões que podem 

ter impacto nas suas vidas, tanto no âmbito da avaliação do impacto ambiental (Art. 

16), como no âmbito de auditorias ambientais (Art. 18)  

O Regulamento da Avaliação do Impacto Ambiental aprovado pelo Decreto 54/2015, 

de 31 de Dezembro, estabeleceu os objectivos da consulta pública (Art. 15/1) 

nomeadamente: (i) garantir que todas as PIAs, directa ou indirectamente, tenham 

informação relevante sobre os projectos; (ii) permitir o pedido de esclarecimentos; e 

(iii) permitir a formulação de sugestões e recomendações. 
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Tendo em conta a relevância da participação pública no processo de avaliação do 

impacto ambiental, foi aprovado através do Diploma Ministerial 130/2006, de 19 de 

Julho, a Directiva Geral para o Processo de Participação Pública no Processo de 

Avaliação do Impacto Ambiental, como principal elo de comunicação entre os 

órgãos governamentais e os diversos sectores da sociedade civil, comunidades 

locais e associações de defesa do meio ambiente.    

A Directiva definiu vários princípios que norteiam o processo, dentre os quais vale 

destacar: (i) princípio da acessibilidade da informação; (ii) princípio da ampla 

participação dos cidadãos; e (iii) Princípio da representatividade. 

A disponibilização da informação para as PIAs é de grande relevância, pois é a 

condição básica para garantir uma participação efectiva de todos, pelo que deve ser 

feita através de meios acessíveis e adequados para cada situação específica, como 

o recurso a línguas locais (ACIS, 2009). 

A ampla participação dos cidadãos reveste-se também de grande importância, pois 

pretendendo a consulta pública partilhar com as PIAs informações relevantes sobre 

os impactos positivos e negativos da actividade que se pretende desenvolver e ouvir 

as suas preocupações, o alargamento das reuniões que permitam maior 

participação é uma forma de se alcançar esse objectivo. 

Por fim, a representatividade das PIAs sempre foi tema de debate, principalmente 

quando as consultas são direccionadas para as comunidades locais. Todavia, o 

Diploma Ministerial acima mencionado (Ponto 2, al. c) impõe que a participação de 

um mínimo de 20% da população directamente afectada seja assegurada, o que 

pressupõe que as reuniões de consultas públicas não devem ter apenas a presença 

e participação dos representantes das PIA´s (ex. lideres comunitários), ainda que 

tais representantes sem legítimos e reconhecidos. 

Quanto ao próprio procedimento da consulta pública, nos termos do Ponto 4.2, 

identificam-se os seguintes momentos: (i) identificação das PIAs; (ii) disseminação 

da informação; (iii) realização da consulta; (iv) recolha das contribuições; e (v) 

elaboração do relatório da consulta pública. 

Apesar da relevância de todos os momentos que compõem a consulta pública, 

podemos sublinhar a interdependência que se verifica entre a disseminação da 

informação em tempo útil e as contribuições das PIAs. A contribuição das PIAs 

depende intrinsecamente do momento da disponibilização da informação pelo 

proponente, relativamente ao impacto do projecto no acesso à terra e outros 

recursos naturais, impacto ao meio ambiente, impacto social, cultural, etc. Portanto, 

os factores acessibilidade da informação que é levada às PIAs e sua tempestividade 

serão cruciais para garantir que a consulta pública seja efectivamente participativa.  
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Por causa da sua complexidade, a actividade mineira mereceu um regulamento 

específico em matéria de gestão ambiental, aprovado pelo Decreto 26/2004 de 20 

de Agosto, com objectivo de estabelecer normas para prevenir, controlar, mitigar, 

reabilitar e compensar os efeitos adversos que a actividade mineira pode causar 

sobre o ambiente (Art. 2). Sobre a consulta pública, este Regulamento determinou 

que as comunidades locais devem ser consultadas tanto sobre a atribuição de 

DUATs para efeitos de actividade mineira como sobre a execução das actividades 

específicas de exploração dos recursos minerais (Art. 27/1). Mais uma vez, e por 

forca do n.º 3 deste artigo, o acesso à informação foi destacado como sendo crucial 

para que a consulta pública alcance o seu objectivo de garantir uma participação 

activa das PIAs na tomada de decisões sobre projectos que possam afectar 

directamente os seus direitos. Para o efeito impôs-se explicitamente o recurso a 

língua portuguesa e as locais para as apresentações e audições públicas, (Art.27, 

n.º 5). 

Diferentemente dos documentos analisados até o presente momento, ainda que não 

se refira directamente ao processo da consulta pública, é notável a preocupação 

impor o respeito por este dispositivo legal, através da previsão de sanções 

pecuniárias em caso de inobservância das suas normas, tal como previsto no Art. 

26. De facto, apesar do relativo progresso feito em termos de reforço dos 

procedimentos das consultas públicas como garante do princípio da ampla 

participação dos cidadãos em processos decisórios, a falta de preocupação tanto 

dos proponentes dos projectos como dos representantes do Estado pela eficácia e 

qualidade da participação tem sido notória. Este facto é exacerbado quer pela falta 

de sanções a aplicar em caso de incumprimento, como pela falta de procedimentos 

que assegurem e imponham a preparação social previa das PIAs.   

A Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica (Lei 

n.º 5/2017, de 11 de Maio) também menciona a consulta pública como um passo 

indispensável para a criação de áreas de conservação, remetendo os 

procedimentos da mesma para a legislação específica sobre a matéria. 

O Regulamento sobre o Reassentamento Involuntário Resultante de Actividades 

Económicas aprovado pelo Decreto n.º 31/2012, de 8 de Agosto estabelece, a 

participação pública como um dos princípios que orienta este processo, onde a 

auscultação das comunidades locais e outras pessoas interessadas deve ser 

indispensável, e deve ser realizada ao longo de todo o processo, de elaboração e 

implementação dos planos de reassentamento, (Art. 4, al.f;  Art. 13, no.1). Este 

regulamento destaca igualmente a importância da disponibilização de informação e 

documentação relevante para consulta pelos interessados relevante, com 

antecedência razoável (Art. 14, no.2) 

No caso de processos de elaboração ou implementação de planos de 

reassentamento, devem ser realizadas pelo menos quatro consultas públicas, 
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publicitadas nos principais meios de comunicação social existentes e nos locais de 

intervenção (Art. 23, no.1). 

A principal conclusão da análise do quadro legal estabelecido sobre consultas 

públicas é que demonstra significativo avanço, principalmente com a aprovação da 

Directiva Geral para o processo de participação pública no processo de AIA, que 

não só definiu os principais princípios das consultas, como também os respectivos 

procedimentos a serem seguidos, com particular destaque para a prévia 

disponibilização da informação. 

Apesar de se poder levantar dúvidas quanto à assinatura das actas de consulta que 

deve ser pelos representantes das PIAs, é preciso que se clarifique que os mesmos 

apenas agem como tal para efeitos de assinatura das já referidas actas e não para a 

consulta pública em si, pois, impõe-se que se deve assegurar a participação de um 

mínimo de 20% da população directamente afectada (Ponto 2, al.c). 

Apesar da consulta pública já estar prevista na maioria da legislação moçambicana 

sobre exploração de recursos naturais e ter merecido diploma específico, são 

notáveis lacunas relativas ao sancionamento pelo não cumprimento, tendo as 

sanções sido previstas apenas no Regulamento sobre o Reassentamento. Este 

facto, repita-se, fragiliza a realização das consultas, especialmente a observância 

dos procedimentos aprovados como uma imposição legal a ser respeitada por todos 

os intervenientes. 
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3. Análise documental de processos de licenciamento ambiental e 
de uso da terra de projectos de desenvolvimento: 2013 – 2019 
 

3.1 Reflexão sobre as contribuições dos participantes das consultas públicas 
na decisão final do licenciamento ambiental 
 

Neste capítulo são analisados alguns aspectos das consultas públicas, 

nomeadamente: a preparação social; a explicação dos impactos negativos do 

projecto; a margem de convocação das reuniões das consultas públicas;  meios 

usados para a convocação das consultas públicas; partilha antecipada de 

documentos/informação; a língua usada, sua acessibilidade, espaço para 

apresentação de suas ideias; respostas às preocupações colocadas pelos 

participantes; participação e intervenção das mulheres nas consultas; iniciativas 

com vista incentivar a participação das mulheres; acordos alcançados nas consultas 

públicas e partilha de acordos com as pessoas directamente afectadas. 

1.  Preparação social 

A preparação social é, segundo ITC (2015), “capacitação e consciencialização de 

comunidades e partes interessadas (públicas; privadas e organizações da 

sociedade civil) para o uso, aproveitamento e gestão sustentável da terra e outros 

recursos naturais. Esta abordagem integra o uso de métodos e ferramentas 

participativas para estimular a participação e apropriação das comunidades, 

lideranças locais, actores de desenvolvimento e investidores nos processos de 

desenvolvimento local, com recurso ao uso e aproveitamento da terra e outros 

recursos naturais…” 

Ainda que a legislação sobre consultas públicas não se pronuncie explicitamente 

sobre a preparação social, o alcance de determinados objectivos da consulta 

pública depende essencialmente desta actividade, nomeadamente: observancia dos 

procedimentos por todas as partes envolvidas; garantia de que todas as PIAs 

directa ou indirectamente tenham informação relevante sobre o projecto; e 

formulação de sugestões e recomendações (Art. 15 do RAIA). 

Das 17 consultas públicas acompanhadas pelo CTV em quase todo o país, apenas 

quatro, (isto é, aproximadamente 24%) é que foram antecedidas de preparação 

social das PIAs. 

As consultas públicas que foram antecedidas por preparação social tiveram lugar na 

Cidade de Maputo e Marracuene, onde os participantes dessas reuniões 

demonstraram estar mais informados sobre os projectos em questão, quando 

comparados com os dos outros lugares.  

A existência da Associação dos Amigos e Moradores de Marracuene contribuiu 

significativamente para que a consulta pública sobre o projecto de construção de um 

aterro controlado para a deposição de resíduos sólidos não perigosos fosse 

antecedida pela preparação social dos moradores dos bairros afectados em relação 
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aos potenciais impactos negativos do mesmo, bem como sobre o seu direito de 

viver num ambiente equilibrado e o dever de o defender, e ainda sobre a 

prerrogativa de impugnar a aprovação de tal projecto.  

Na 2ª e 3ª rondas das consultas realizadas para conclusão da barragem de 

Corrumana ficaram claramente evidentes as consequências de efectuar consultas 

públicas com comunidades ou outras PIAs despreparadas para o efeito.  Nestas 

consultas, e de entre outras, destacam-se as preocupações apresentadas em forma 

de mensagem pela população da Localidade de Matucanhane, nos povoados de 

Mahungo e Ligongolo, na qual clamavam por água canalizada, emprego, reparação 

da ponte de travessia que liga Mahungo a Chavane, projectos de ocupação e 

entretenimento dos jovens e da melhoria da qualidade de energia eléctrica fornecida 

pela Electricidade de Moçambique àquela Localidade. Tais questões, em princípio, 

não deveriam ser objecto de debate nestas fases das consultas, pois deveriam ter 

sido esclarecidas nas primeiras consultas públicas, realizadas no primeiro período, 

que coincide com a elaboração do relatório do estudo de impacto ambiental.  

As reivindicações de alguns moradores de Ligongolo e Jone, sobre a falta de 

compensação pela perda de tanques carracicidas durante a fase de construção da 

barragem de Corrumana, também provou o despreparo das pessoas afectadas pelo 

projecto, para participar de foram activa e efectiva nas consultas públicas sobre a 

elaboração do Plano de Reassentamento e do Plano de Acção de Implementação 

do Plano de Acção Reassentamento, resultante das obras de conclusão da 

barragem de Corrumana.  

Portanto, pode concluir-se que a existência de pessoas suficientemente informadas 

e associações ou outras pessoas activas pode ser condição de que as consultas 

públicas sejam antecedidas de preparação social, o que vai permitir alcance os 

objectivos para os quais a consulta pública está sendo realizada. 

 

2. Explicação dos Impactos Negativos do Projecto 

O fornecimento de informação como um dos objectivos da participação pública (al. 

a), nº 1 do art. 15 do RAIA), visa, essencialmente explicar as PIAs sobre todos os 

possíveis impactos negativos do projecto que se pretende implementar. Por sua vez 

a Directiva Geral para a Participação Pública no Processo de Avaliação do Impacto 

Ambiental estabelece, no Ponto 3 sobre a metodologia, que para a consulta seja 

mais abrangente, transparente e útil é imprescindível a “disseminação da 

informação a respeito da acção de desenvolvimento que se pretende levar a cabo. 

Suas vantagens e desvantagens quer de índole social, económica e ambiental.” 

Portanto, fica claro que as PIAs devem ser informadas sobre todos os impactos do 

projecto, sejam eles negativos ou positivos. 
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Nas consultas públicas que contaram com a presença do CTV apenas seis, (ou 

seja, em apenas 35,3 %) houve explicação necessária sobre os impactos negativos 

do projecto (Tabela 1). 

Aqui também é notável que as consultas públicas que beneficiaram desta 

explicação são, na sua maioria, as que decorreram na Cidade de Maputo e 

Província de Maputo, onde os participantes, por vários motivos, têm mais 

informação, contrariamente ao público doutros cantos do país. 

Tabela 1: Avaliação do nível de participação das mulheres em reuniões de consulta 
pública realizadas nas de Províncias de Maputo e Inhambane  

Distrito/Cidade Participação das Mulheres Mulheres que falaram % 

Moamba 102 12 20 

Marracuene 117 8 6,8 

Boane 50 3 6 

Maputo 30 3 10 

Inhaca 23 3 13 

Inhambane 38 3 7 

 

Parece evidente ter havido maior preocupação dos consultores em disponibilizar 

informação sobre impactos negativos nos lugares onde os participantes facilmente 

chegariam a ela, do que naqueles em que, devido ao fraco esclarecimento dos 

participantes, dificilmente teriam essa mesma informação, isto por um lado. Por 

outro lado, pode colocar-se a hipótese de quanto maior for a possibilidade de 

participação de pessoas esclarecidas, maior será a preocupação do consultor em 

disponibilizar a informação relevante. 

 

3. Margem de convocação das reuniões das consultas públicas 

A margem temperável entre a convocação e a realização das reuniões das 

consultas públicas esta prevista nos procedimentos para a consulta pública 

incluídos nos pontos 4.2.2 da Directiva, e do nº 7 do Art. 15 do RAIA. De acordo 

com estes instrumentos, a consulta esta deve ser convocada com antecedência 

mínima de 15 dias. Sobre este aspecto houve uma tendência de cumprimento 

uniforme e de forma indistinta da norma. Cerca de 65% das consultas foram 

anunciadas com observância desta margem de tempo, independentemente do 

assunto e da complexidade dos projectos.  

Portanto, o que se nota é que se usam os mesmos prazos de divulgação de 

informação para todos os contextos (grandes e pequenas cidades), sem se tomar 

em conta as especificidades de cada lugar, isto é, sem dar uma margem maior em 

relação às consultas que têm lugar nas pequenas cidades, o que faz com que a 

informação seja recebida tardiamente, facto constatado durante o período em 

análise.  
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Outro aspecto identificado na análise da margem entre a convocação e a realização 

das reuniões foi a frequência com que o prazo de 15 dias foi observado nas 

consultas que ocorreram na Cidade de Maputo e arredores.  Aqui ficou a impressão 

de que a facilidade de aceder aos principais veículos de divulgação de informação 

usados contribuiu bastante para que não houvesse a preocupação de alargar o 

prazo ou ajusta-lo as especificidades dos casos.  

4.  Meios usados na convocação das consultas públicas 

Nas reuniões de consultas públicas realizadas no período em análise constatou-se o 

recurso aos diferentes meios de comunicação tais como jornais, com destaque para 

o Jornal Notícias, emails, facebook, whatsapp, rádios comunitárias, cartas-convite, 

Rádio Moçambique, TVs (embora situações muitos raras) e panfletos. 

No entanto, a eficácia dos meios acima mencionados para a disseminação da 

informação depende de cada contexto, daí a necessidade de se ter em atenção a 

redacção da Directiva Geral que impõe o recurso aos “… órgãos de comunicação 

social de maior cobertura e circulação, na área de inserção geográfica da 

actividade”, (Ponto 4.2.2). Por exemplo, o Jornal Notícias e a Rádio Moçambique 

podem ser considerados como os meios de comunicação social de maior cobertura 

nacional, mas, provavelmente, não serão os meios de maior cobertura e circulação 

no Distrito de Inhassoro, onde a rádio comunitária local será, talvez, o meio mais 

eficaz para disseminar a informação. 

Portanto, o que se notou foi que a divulgação da informação não tomou em 

consideração esses aspectos, conformando-se apenas em divulgar o evento no 

Jornal Notícias e Rádio Moçambique, por supostamente serem os meios de maior 

abrangência, ignorando-se as especificidades de cada lugar onde as consultas 

públicas foram realizadas. 

 

5. Partilha antecipada de informação 

Em cerca de 41.2 % das consultas públicas acompanhadas durante o período em 

análise, houve partilha antecipada de documentos, através da deposição dos 

mesmos em locais públicos e outras formas de divulgação de informação. As formas 

de partilha de informação relativa as consultas públicas podem incluir, como 

estabelece a Directiva Geral, Ponto 4.2.2, a deposição dos documentos em lugares 

públicos e outras formas que se julgarem eficientes para fazer chegar a informação 

às PIAs em tempo útil. 

Os dados do estudo realizado revelaram que as consultas públicas onde a 

informação foi partilhada antecipadamente foram as realizadas na Cidade e 

Província de Maputo, sendo certo que o acesso a informação não foi através da 

deposição dos documentos em lugares públicos. 
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Nos locais onde se pretendeu implantar projectos e onde, pela especificidade do 

local, os outros meios de acesso à informação praticamente não funcionam, verifica-

se também que a deposição dos documentos em locais públicos não ajudou pelas 

seguintes razões: a) os documentos nunca estavam disponíveis nos lugares 

anunciados, seja pela quantidade das cópias disponibilizadas ou mesmo pela não 

disponibilização dos mesmos; b) a distância do lugar da implementação do projecto 

ao lugar da deposição da informação que, geralmente, é nos Serviços Distritais de 

Planeamento e Infra-estruturas, que acarretaria tempo e custos financeiros para 

deslocação dos PIAs; e c) desconhecimento da existência dessa informação, 

principalmente por parte das PIAs directamente afectadas. 

Estes factores contribuíram para que a maioria das consultas públicas 

acompanhadas durante este período fosse realizada para pessoas sem o mínimo de 

informação sobre o projecto, impedindo, desta forma, uma participação mais 

consciente, activa, impedindo também a colocação pelas PIAs de todas as questões 

relevantes para o projecto prestes a ser implementado nas suas comunidades. 

6. Língua usada nas reuniões de consulta pública 

Apenas três (ou seja, cerca de 18%) das consultas públicas acompanhadas pelo 

CTV é que recorreram à língua local para se aproximarem mais ao público alvo. 

Este factor pode ser explicado pelo facto de a maioria das consultas públicas não 

decorrerem no lugar onde se vai implementar o projecto, mas sim na vila sede do 

distrito, capital provincial e Cidade de Maputo, não havendo, por aí, necessidade de 

recorrer-se à língua falada na comunidade. 

As três consultas registadas com recurso à língua local tiveram lugar nas 

comunidades de Chongoene, Chibuto (Província de Gaza) e Boane (Província de 

Maputo), onde, pela necessidade de garantir um diálogo com o público-alvo, 

recorreu-se à tradução para a língua local. No entanto o CTV, acompanhou 

consultas noutros locais onde a mesma preocupação se levantou sem que o 

consultor tivesse tido o mesmo cuidado. 

Seja como for, independentemente do recurso à língua local, é importante também 

analisar a acessibilidade da linguagem usada na comunicação, uma vez se este 

aspecto for descurado com o uso de terminologia excessivamente técnica ou 

complexa, a comunicação poderá ser inadequada e ineficaz mesmo para falantes 

de língua portuguesa. 

 

7. Acessibilidade da linguagem usada nas consultas públicas 

Tal como indicado acima, a informação disseminada nas reuniões de consultas 

públicas para que seja rigorosa, compreensível, pertinente e oportuna, nos termos 

do Ponto 4.2.2 da Directiva Geral, é necessário que ela seja transmitida numa 

linguagem acessível para PIAs, o que exigirá do consultor a adopção de um 
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discurso com linguagem apropriada para cada audiencia, e adequada a realidade 

local. 

Os dados do trabalho de campo mostraram que em cerca de 53% das consultas 

realizadas a linguagem usada foi acessível para as PIAs, mas em 47% não foi. 

As notas mais importantes desta conclusão prendem-se com o facto de que a 

metade dos casos em que a linguagem foi tida como acessível verificou-se nas 

consultas públicas realizadas na Cidade de Maputo e noutras cidades capitais. Esta 

conclusão reforça a recomendação de que as reuniões de consultas públicas que se 

realizam nos locais de implementação do projecto de desenvolvimento proposto 

devem ser inevitavelmente, realizadas na língua local que é do domínio das PIAs 

directamente afectadas.  

 

8. Apresentação de ideias nas consultas públicas 

O princípio da ampla participação dos cidadãos nas audiências e consultas públicas 

não se materializa apenas pela sua presença física nos locais dos encontros. Passa 

igualmente pela adopção de metodologias apropriadas para que as PIAs tenham 

oportunidade de apresentar as suas opiniões e preocupações em relação ao 

projectos, ao abrigo do Ponto 2, al. a) e 4.2.3 da Directiva Geral. 

O alcance desse objectivo exige da parte do consultor a devida organização, 

compreensão das dinâmicas do local onde a consulta vai decorrer e preparação 

para o tratamento desse e outros aspectos que podem contribuir para um bom ou 

mau resultado e impacto da consulta. 

As consultas públicas acompanhadas durante este período mostraram-se eficazes 

neste sentido na medida em que em 15 delas (ou seja, cerca de 88%) foram criados 

espaços para os participantes colocarem as opiniões ou contribuições para o 

projecto. No entanto, a oportunidade de as PIAs apresentarem a suas preocupações 

ou opiniões não deve ser analisada isoladamente, devendo ser associada ao 

tratamento que é depois reservado a essas preocupações. 

 

9.  Resposta as Preocupações das Partes Interessadas e afectadas  

É obrigação do consultor ou do proponente do projecto recolher e esclarecer todas 

as preocupações que as PIAs colocarem em relação ao projecto, nos termos do 

Ponto 4.2.4 da Directiva Geral. Os resultados da análise feita revelam que as 

preocupações das PIAs foram respondidas em cerca de 59% das consultas 

públicas.  

Ainda que em mais de metade das consultas públicas as preocupações 

apresentadas tenham sido respondidas, um motivo de insatisfação dos participantes 

tem a ver com o facto de estes acharem que as respostas não são esclarecedoras 

para a maioria das suas preocupações. A maioria das preocupações dos 
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participantes está ligada ao reassentamento populacional, onde se questiona sobre 

terras de substituição e outros meios de vida dos afectados, indemnização por 

perda de terra e benfeitorias. Em geral, estas preocupações não encontram 

respostas satisfatórias por parte dos consultores e proponentes do projecto, 

remetendo-as para esclarecimento no futuro. 

Portanto, como se pode notar, conceder espaço para os participantes apresentarem 

suas preocupações e não esclarecer torna inútil essa abertura. 

 

10. Participação e Intervenção das Mulheres nas Consultas Públicas 

Nas consultas acompanhadas, houve participação de 485 mulheres, sendo a 

maioria em consultas realizadas nos locais de implementação dos projectos, 

nomeadamente Moamba, Marracuene e Boane. Este resultado revela haver maior 

preocupação ou possibilidade de participação das mulheres quando as consultas 

são realizadas nos locais onde os projectos serão implementados do que quando as 

mesmas são organizadas em lugares diferentes.  

Em contrapartida, os dados revelam que apesar da sua presença ser significativa, 

poucas mulheres intervieram durante as consultas para apresentar suas opiniões e 

preocupações. Do total das mulheres presentes apenas 49 (cerca de 10%), é que 

tomaram a palavra, uma cifra bastante pequena comparando ao número total de 

presenças. 

Aspecto curioso na apreciação deste tema, foi o facto de que nos locais onde a sua 

presença era maior, Marracuene, Moamba e Boane, a intervenção das mulheres 

tendeu a ser menor quando comparada com os locais onde estiveram em número 

reduzido como nas Cidades de Maputo, Inhambane e Inhaca (Tabela 1). 

Este fenómeno pode ser interpretado como resultado da preparação que as 

mulheres das zonas urbanas possuem em relação às outras, o que lhes possibilita, 

facilmente, a apresentação das suas opiniões ou preocupações sem nenhum receio. 

Esta conclusão vai exigir dos consultores e dos proponentes maior cautela na 

selecção da metodologia para as consultas públicas nos locais onde as mulheres 

apresentam um nível de escolaridade mais baixo, geralmente nos locais de 

implementação dos projectos. 

11.  Iniciativas com vista a incentivar a participação das mulheres 

Como referido acima, a participação das mulheres, principalmente fora das zonas 

urbanas, requer o uso de técnicas e metodologias apropriadas, como, por exemplo, 

a organização de reuniões em separado. No presente título pretende-se analisar o 

uso dessa metodologia nas consultas realizadas durante o período em estudo. 

Do trabalho do campo constatou-se que apenas em uma de todas as consultas 

públicas acompanhadas foi adoptada uma metodologia especificamente dirigida a 

incentivar uma participação mais activa das mulheres. Ou seja, 94% das consultas 
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não praticaram nenhuma acção com esse propósito. Ademais, mesmo na única 

consulta onde isso aconteceu, o consultor limitou-se a insistir que as mulheres 

falassem, sem uso de qualquer técnica motivacional apropriada para inculcar nelas 

a importância das suas contribuições nestas reuniões. 

Por isso, essa iniciativa não trouxe resultados satisfatórios, pois as participantes não 

falaram no encontro, e tendo ficado a ideia clara de que o método foi inadequado. 

Por fim, outros factores devem ser adicionados aos aspectos que concorrem para a 

fraca participação da mulher nas consultas públicas. Dentre estes, deve destacar-se 

a composição das equipas de consultores, caracterizada muitas vezes pela 

ausência de mulheres, deixando, desde logo, a ideia de que os assuntos a tratar 

são matéria de interesse exclusivo dos homens sendo as mulheres apenas 

espectadoras passivas que devem limitar-se a acompanhar o debate dos homens. 

 

12. Acordos Entre as Partes 

O princípio da negociação nas consultas públicas visa, segundo o Ponto 2, al.f), da 

Directiva Geral, “… a aproximação de interesses divergentes e estabelecimento de 

uma base de confiança entre as partes afectadas e interessadas, devendo concorrer 

para a divulgação das informações sobre as consequências da actividade e formas 

de minimização de repercussões a advirem da implementação da actividade. 

Deverá ajudar a administrar e reduzir os conflitos de interesses de diferentes grupos 

sociais.” Este objectivo só pode ser alcançado se a consulta pública foi tratada e 

conduzida como um momento de negociação e não apenas como um processo 

unidirecional de transmissão de informação do consultor/proponente para as PIAs.  

Nestes casos, dificilmente serão criadas as condições apropriadas para troca de 

informação, como o que se verificou nas consultas públicas acompanhadas. 

Nenhuma das consultas acompanhadas teve como resultado um acordo firmado 

entre as PIAs directamente.  

Esta constatação e fruto do modelo das consultas públicas normalmente realizadas. 

Como mencionado acima, a maior parte das consultas são meramente informativas, 

dirigidas por actores (consultores e governo) com posições inflexíveis e sem espaço 

para acomodar as opiniões vindas das PIAs. Acima de tudo, a falta de compreensão 

dos resultados que a legislação prescreveu para os consultados (acordos 

negociados) faz com que as consultas sejam apenas dirigidas e cumprir 

formalidades legais despidas de conteúdo e impacto social que vincule todos os 

intervenientes relevantes. 
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3. Conclusões 
 

Não obstante o actual quadro legal conferir oportunidade aos cidadãos de 

influenciarem processos de tomada de decisões sobre questões ambientais, é 

imprescindível que da parte dos cidadãos também exista a capacidade para 

participar. De pouco servirá que o Estado e outras instituições criem oportunidades 

para participação quando os cidadãos não estão preparados e habilitados para 

aproveita-las. Esta fragilidade foi notória nas consultas públicas objecto desta 

avaliação, o que conduziu a conclusão que os mecanismos de participação publica 

devem incluir, não somente os necessários arranjos ao nível das instituições 

publicas e privadas para que o publico seja envolvido na tomada de decisões 

ambientais, mas também, programas alargados de educação e consciencialização 

ambiental que assegurarão que a participação publica seja consciente, informada, 

responsável e relevante.  

A existência de pessoas suficientemente informadas e activas, associações ou 

outras instituições de defesa dos direitos das comunidades, pode garantir esta 

preparação social, antes da realização das consultas publicas (Salomão, 2006). Das 

17 consultas públicas acompanhadas em quase todo o país apenas quatro, isto é, 

aproximadamente 24% é que foram antecedidas de preparação social das PIAs. As 

consultas públicas que foram antecedidas por preparação social tiveram lugar na 

Cidade de Maputo e Marracuene, onde, provavelmente os participantes dessas 

reuniões estivessem mais informados sobre esses projectos, quando comparados 

com os dos outros lugares.  

No entanto a participação dos agentes do Estado também é essencial. De facto, o 

Estado Moçambicano, através da Constituição da República, consagra a 

participação pública como um dos princípios fundamentais da actuação da 

administração pública na gestão dos recursos naturais, com vista a que estes 

contribuam de forma equitativa na melhoria da vida dos cidadãos. A aprovação da 

Directiva Geral para o processo de participação pública no processo de avaliação do 

impacto ambiental veio reforçar a responsabilidade do Estado na criação de 

espaços e facilidades institucionais para que o público possa dar o seu contributo ao 

processo de gestão do ambiente e dos recursos naturais. Apesar da relevância de 

todos os momentos que compõem a consulta pública, podemos sublinhar a 

interdependência que se verifica entre a disseminação da informação em tempo útil 

e as contribuições das PIAs. A contribuição das PIAs depende intrinsecamente do 

momento da disponibilização da informação pelo proponente, relativamente ao 

impacto do projecto no acesso à terra e outros recursos naturais, impacto ao meio 

ambiente, impacto social, cultural, etc. Portanto, os factores acessibilidade da 

informação que é levada às PIAs e sua tempestividade serão cruciais para garantir 

que a consulta pública seja efectivamente participativa.  
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Sem se negar o grande avanço registado com a aprovação do presente Diploma 

Ministerial (DM), ainda se nota grandes fragilidades na sua implementação, muitas 

vezes deliberadas pelo proponente, diante da total inércia dos órgãos que tutelam o 

sector. Acrescenta-se a isso a não previsão de sanções específicas pela não 

observância do presente DM no processo da consulta pública. 

O Diploma Ministerial, no seu n.º 7 do art.15 estabelece a necessidade de as 

consultas públicas serem convocadas até 15 dias antes da data da sua realização. 

Na prática, tem sido neste mesmo prazo que os proponentes disponibilizam os 

materiais de consulta. Todavia, tendo em conta os volumes das brochuras, 

principalmente das actividades das categorias A e A+, este prazo não é suficiente 

para se garantir uma participação activa. O aspecto que ressalta na análise da 

margem da convocação das reuniões é a frequência do cumprimento desse prazo 

nas consultas que ocorreram na Cidade de Maputo e arredores, pois fica a ideia de 

que a facilidade de aceder aos principais veículos de divulgação de informação 

usados contribuiu bastante para esse efeito. Apesar do relativo interesse que o 

Regulamento demonstrou em relação à consulta pública como garante do princípio 

da ampla participação dos cidadãos, foi notório o facto de o diploma não ter previsto 

sanções a aplicar em caso de incumprimento o que, de certa forma, enfraquece a 

sua eficácia. Não obstante a consulta pública já estar prevista na maioria da 

legislação moçambicana sobre exploração de recursos naturais e ter merecido 

diploma específico, são notáveis lacunas relativas ao sancionamento pelo não 

cumprimento, tendo sido previsto apenas no Regulamento do Reassentamento, o 

que, de certa forma, fragiliza a sua a realização como necessário e não apenas 

como uma imposição legal. 

Um dos grandes desafios quando se fala em assegurar a participação dos cidadãos 

nos processos de tomada de decisões sobre questões ambientais, em consultas 

públicas, é o facto de nem todas as pessoas afectadas terem a mesma facilidade de 

expressar as suas posições. Por exemplo, a nível da comunidade local, as normas 

culturais podem desencorajar ou impedir as mulheres de falar em publico ou mesmo 

de participar nas consultas públicas em que um determinado projecto esteja a ser 

discutido. Da mesma forma, as famílias mais pobres podem não ter como 

abandonar as tarefas que asseguram a sua subsistência para participar nas 

consultas publicas. De uma forma geral, barreiras como a distancia, língua falada 

nas consultas públicas incluindo as acessibilidades, podem impedir uma 

participação ampla e abrangente. Uma outra dificuldade que torna as consultas 

públicas não efectivas é que mesmo que as pessoas afectadas pelos projectos de 

desenvolvimento económico participem nas consultas públicas, estas podem não 

compreender os custos e benefícios das opções de gestão ambiental e a maneira 

como essas opções podem afectar os seus interesses com o passar do tempo. 
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4. Recomendações 
 

• As reuniões de consulta pública devem garantir o maior envolvimento dos 

diversos actores envolvidos no processo de participação publica. Pois, o 

fraco envolvimento do público e as demais partes interessadas e afectadas 

em processos de participação pública contribui para o aumento da falta de 

confiança pública e transparência nos processos de AIA; 

 

• As entidades governamentais devem envidar esforços no sentido de 

minimizar a prevalência de debate discordante entre os proponentes dos 

projectos, PIAs e público em geral, como resultado da fraca percepção e 

relevância da intervenção em reuniões de consulta pública; 

 

• Os proponentes dos projectos de desenvolvimento devem minimizar o uso 

excessivo de linguagem técnica de difícil percepção pelas PIAs nas reuniões 

de consulta pública com vista a garantir a maior participação e contribuição 

das partes PIAs em processos de participação pública; 

 

• As entidades legisladoras devem harmonizar a os pacotes legislativos de 

processos de avaliação de impacto ambiental e exploração petrolífera. Pois 

prevalece a discordância entre os pacotes legislativos que tem efeito directo 

sobre o meio ambiente. Por exemplo, Regulamento Ambiental para as 

Explorações Petrolíferas categoriza os projectos de extracção, 

armazenamento, transporte, processamento e produção de derivados de 

hidrocarbonetos em A, enquanto que no Regulamento sobre o Processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental, os mesmos são categorizados em A+;  

 

• O Ministério da Terra e Ambiente deve garantir o maior acesso da informação 

pelo público e PIAs. Pois, a baixa divulgação e Indisponibilização constante 

de documentação relevante por parte das entidades governamentais (e.g. 

relatórios de auditoria, relatórios de avaliação de impacto ambiental, planos 

de gestão ambiental, contractos celebrados entre os proponentes e as partes 

interessadas e afectadas, dentre outros) também contribui para falta de 

transparência em processos de AIA; 

• Recomenda-se que no futuro, os processos de discussão dos 

empreendimentos económicos sejam mais abertos, transparentes e 

negociados, de modo a que o órgão regulador tome decisões sobre a 

conformidade dos mesmos a partir de interesses claros de cada grupo que 

participou nas consultas e/ou audiências públicas, incluindo a pessoas 

directamente afectadas por tais empreendimentos. 
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• As organizações da sociedade civil que trabalham na protecção do ambiente 
devem inteirar-se dos impactos ambientais e sociais dos projectos 
submetidos à aprovação com antecedência, de modo divulga-los 
atempadamente, através de palestras, às pessoas que serão directamente 
afectadas por tais empreendimentos, preparando-as assim para a consulta 
publica; 

 

• A televisão pública (TVM) deve envidar esforços para cobrir a realização das 

palestras mencionadas em epigrafe e dissemina-las para o grande público as 

informações partilhadas nesses eventos de preparação social; 

 

• Os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) dos projectos de desenvolvimento 

devem ser elaborados por instituições independentes e os encargos 

financeiros de sua elaboração custeados pelo proponente do 

empreendimento; 

 

• A legislação sobre a participação publica deve prever sansões de natureza 

criminal pela sua inobservância. 
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Anexos



Anexo 1. Levantamento de projectos ambientais que contaram com a intervenção do CTV durante o período compreendido entre 2003 -2020 

Nr Ano Título 
do Projecto 

Tipo 
de Projecto 

Proponente Consultor Local 
de Implementação 

Categoria 
do Projecto 

Documento 
Disponível 

1 2003 Estudo de Impacto Ambiental para a 
Sociedade Turística  Zitundeo Na Ponta 
do Ouro, Província de Maputo-
Moçambique 

Turístico Sociedade Turística 
Zitundeo, Ponta do 
Ouro 

Paulo Passela 
(Consultor 
individual 

Maputo B Relatório do 
EIA 

2 2006 Segunda Fase do Projecto de 
Prospecção de Hidrocarbonetos no Bloco 
de Inhamninga 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

DNO ASA Moçambique Impacto LDA Província de Sofala A Relatório da 
Adenda ao EIA 

3 2006 Projecto de Perfuração no âmbito de 
Pesquisa de Petróleo no Bloco Offshore 
do Delta do Zambeze 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

Petronas Carigali Lda Impacto LDA Delta do Zambeze A  Relatório do 
EIA 

4 2006 Projecto de Exploração de Petróleo e 
Gás da Hydro olil & Gas Moçambique e 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
EP 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

Hydro Oil & gas 
Moçambique e 
Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos EP 

Impacto LDA Bacia do Rovuma A Relatório do 
EPDA 

5 2006 Avaliação do Impacto Ambiental da 
Pesquisa de Hidrocarbonetos Offshore, 
nos Blocos 16 & 19, Províncias de 
Inhambane e Sofala, Moçambique 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Empresa Moçambicana 
de Hidrocarbonetos EP 

Consultec 
Ltda & ERM 
Ltda (RSA) 

Província de Sofala A Relatório do 
EIA 

6 2006 Projecto de Expansão da Área de Cana 
de Açúcar em Xinavane 

Agrícola Impacto Lda Açucareira de 
Xinavane 
S.A.R.L 

Vila de Xinavane, 
Província de Maputo 

B Relatório do 
EPDA 

7 2006 Estudo de Impacto Ambiental do Projecto 
"Machangulo Reserva da Natureza" 

Turístico Panorama 
Investimentos S.A.R.L 

José Chico 
Franque 
Mirembo 

Machangulo, Distrito 
de Matutuine 

B Relatório do 
EIA 

8 2007 Projecto de Desenvolvimento da Ilha da 
Xefina 

Turístico SOMOTOUR & Flaming 
Silver PTY (Ltda) 

SOMOTOUR 
& Flaming 
Silver (PTY) 
Lda 

Maputo A Relatório do 
EPDA 

9 2007 Projecto de Pesquisa Sísmica em Águas 
Profundas (Offshore) na Area 1 da Bacia 
d Rovuma, Província de Cabo delgado 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

Anadarko Moçambique 
Área 1 Lda (AMA 1) e 
Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos EP 

Impacto LDA Bacia do Rovuma A Relatório de 
Consulta 
Publica do 
EPDA 

10 2007 projecto de Construção e Operação e Um 
Oleoduto entre o Porto da Matola e a 
Fronteira Sul-Africana 

Transporte de 
Hidrocarbonetos 

Petroline S.A.R.L Impacto LDA Porto da Matola e 
Frnteira Sul -
Africana 

A Resumo não-
técnico do 
EPDA 
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11 2008 Processo de Avaliação de Impacto 
ambiental da Central Elétrica a Gás 
Natural de Ressano Garcia-Fase I 

Transporte de 
hidrocarbonetos 

Ecomoz Ltda Consultec 
Ltda 

Distrito da Moamba A Relatório do 
EIA 

12 2008 Estabelecimento de uma Instância 
Turística na Ilha de Queramimbi, Distrito 
de Palma-Cabo delgado 

Turístico Sociedade D & E 
Resort Lda 

José João 
Miguel (Chefe 
da equipa do 
EIA) 

Ilha de Queramimbi, 
Distrito de Palma 

B Relatório do 
EIA 

13 2008 Projecto de Plantação de Cana de 
Açúcar e Fabrica de Produção de Açúcar 
e Etanol, Massingir, Província de Gaza 

Agrícola Impacto Lda TSB Sugar 
Mozambique 

Distrito de Massingir, 
Província de Gaza 

A Relatório do 
EIA 

14 2008 Avaliação do Impacto Ambiental para a 
Construção do Novo Cemitério -Ndlavela 

Construção de Obras 
Publicas 

Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo 

SEED LDA Bairro de Ndlavela, 
Maputo 

B Relatório do 
EIA 

15 2008 Aumento da Capacidade de Produção e 
Conduta Adutora para Abastecimento de 
Água A Maputo, Matola e Boane-
Componente 01 

Abastecimento de Água FIPAG EP Impacto LDA Maputo, Matola e 
Boane 

B Resumo não -
técnico do 
EPDA 

16 2008 Proposta de Construção de uma 
Laminaria de Aço em Beleluane, 
Província de Maputo, Moçambique 

Produção de aço Arcelormittal 
International 

Golder 
Associados 
Lda & Impacto 
Lda 

Beleluane, Província 
de Maputo 

A  Resumo não- 
técnico do 
EPDA 

17 2008 Avaliação de Impacto Ambiental para o 
Projecto da Sasol de Desenvolvimento 
do Campo de Inhassoro: Campo de Gás 
e Condensado 

Exploração de 
hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Empresa Moçambicana 
de Hidrocarbonetos EP 

Consultec 
Ltda 

Distrito de 
Inhassoro, Província 
de Inhambane 

B Resumo não- 
técnico do 
EPDA 

18 2008 Projecto de Mineração e Fornecimento 
de Energia de Benga 

Exploração mineira Riversdale Mining Golder 
Associados 
Lda 

Distrito de Moatize, 
Província de Tete 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

19 2011 Projecto de Liquefação de Gás Natural 
Liquefeito na Província de Cabo delgado 

Pesquisa de 
hidrocarbonetos 

Anadarko Moçambique 
Área 1 Lda (AMA 1) 

Impacto LDA Baia de Cabo 
delgado 

A Relatório do 
EPDA 

20 2011 Avaliação Ambiental Estratégica da 
Costa de Moçambique 

Avaliação Ambiental 
Estratégica Costeira 

MICOA Impacto LDA Distritos Costeiros 
de Moçambique 

N/A Sumário 
executivo da 
AAE 

21 2011 Conservação e Gestão de Dugongos, 
tartarugas marinhas e seus habitats no 
âmbito da Convenção sobre Espécies 
Migratórias de Animais selvagens 

Protecção da 
biodiversidade animal 

MICOA N/A Nacional N/A N/A 
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22 2011 Perfuração de Poços de Pesquisa de 
Hidrocarbonetos em Mar aberto nas 
Áreas de Concessão M-2° e Sofala, 
Províncias de Sofala e Inhambane, 
Moçambique 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Empresa Moçambicana 
de Hidrocarbonetos EP 

Impacto Lda & 
ERM Ltda 

Províncias de Sofala 
e Inhambane 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

23 2011 Apresentação da Versão Preliminar do 
Relatório do Estudo de Impacto 
Ambiental do Projecto Casa Jovem 

Construção civil de 
habitações 

Imobiliária X (IMO x) 
Lda 

Impacto LDA Bairro da Costa Do 
Sol, Maputo 

B Resumo não -
técnico do 
EPDA 

24 2012 Projecto de Plantação "Niassa Green 
Resources", Moçambique 

Agrícola CES-Coastal & 
Environmental Services 

Green 
Resources 
Niassa 

Blocos Malica & 
Ntuile, Província do 
Niassa 

A Relatório de 
EPDA e 
Termos de 
Referência 
para o EIA 

25 2012 Avaliação de Impacto Ambiental da 
Perfuração de Pesquisa nas Áreas 2 e 5, 
Bacia do Rovuma, Moçambique 

Pesquisa de 
hidrocarbonetos 

Statoil Oil and Gas 
Moçambique 

Impacto LDA Bacia do Rovuma A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

26 2012 Processo de Avaliação de Impacto 
Ambiental para a Construção de Terminal 
de Gás de Pemba 

Construção civil  Muyake Lda Think Tank 
Consultants 
SA 

Baia de Pemba B Resumo não -
técnico do 
EPDA 

27 2012 Estudo de Impacto Ambiental e Social 
para o Sistema de Abastecimento de 
Água ao Grande Maputo 

Construção de Obras 
Publicas 

FIPAG EP Austral COWI 
Lda 

Grande Maputo A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

28 2012 Projecto de Construção Publica da 
Barragem Moamba Major 

Construção de Obras 
Publicas 

Direcção Nacional de 
Águas 

COBA SA e 
Impacto Lda 

Distrito da Moamba, 
Província de Maputo 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

29 2012 Projecto de Construção da Terminal de 
Armazenamento e Distribuição de 
Betumes 

Construção civil  Puma Energy Impacto LDA Zona Industrial da 
Matola 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

30 2013 Processo de Avaliação de Impacto 
Ambiental para o Projecto do Mercado de 
Peixe de Maputo 

Construção de Obras 
Publicas 

IDPPE Impacto LDA Cidade de Maputo B Resumo não -
técnico do 
EPDA 

31 2013 Projecto de Expansão da Central 
Térmica de Maputo-Instalação de 
Turbinas a Gás de Ciclo Combinado 

Produção de Energia EDM Impacto LDA Cidade de Maputo A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

32 2014 Avaliação de Impacto Ambiental do 
Projecto de Desenvolvimento no Âmbito 
do APP e Projecto de GLP 

Exploração de 
hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Sasol Petroleum 
Temane Ltda 

Golder 
Associados 

Distrito de 
Inhassoro, Província 
de Inhambane 

A Relatório do 
EPDA 
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33 2014 Projecto de Desenvolvimento no Âmbito 
do Acordo de Partilha de Produção (APP) 
e Projecto de Produção de Gás de 
Petróleo Liquefeito (GLP) 

Exploração de 
hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Sasol Petroleum 
Temane Ltda 

Golder 
Associados 

Distrito de 
Inhassoro, Província 
de Inhambane 

A Relatório do 
EPDA 

34 2015 Apresentação da Proposta de Revisão do 
Regulamento sobre Avaliação de 
Impacto Ambiental 

N/A AQUA/MITADER   Nacional N/A RAIA 

35 2016 Relatório de Estudo de Impacto 
Ambiental do projecto de Transporte de 
Condensado, Petróleo Leve e Gal de 
Petróleo Liquefeiro (GLP) 

Transporte de 
Hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Empresa Moçambicana 
de Hidrocarbonetos EP 

Impacto LDA Porto de Maputo A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

36 2018 Plano Especial de Ordenamento 
Territorial de Uma Parcela do Distrito de 
Matutuine e Ilha da Inhaca 

Ordenamento territorial DINOTER/MITADER   Distrito de Matutuine 
e Ilha da Inhaca 

N/A N/A 

37 2018 Projecto Integrado de Produção de 
Carvão e Energia de Chitima" 

Exploração mineira Epoch Resources (Pty) GCS Water & 
Environment e 
Geoambiente, 

Chitima, Província 
de Tete 

A Relatório de 
Adenda ao EIA 

38 2018 Relatório de AIAs do Projecto de 
Construção da Barragem de Mapai 

Construção de Obras 
Publicas 

ARA-Sul SMEC Lda Distrito de Mapai, 
Província de Gaza 

A Relatório de 
AIAs 

39 2019 Proposta de Postura de Proteção, 
Gestão e Utilização da Costa e das 
Praias de Maputo 

Postura Municipal e 
protecção das praias 

Conselho Municipal de 
Maputo 

N/A Município de Maputo N/A Documento da 
Proposta de 
Postura de 
Proteção e 
Utilização da 
Costa e das 
Praias do 
Município de 
Maputo 

40 2019 Projetco de Aquisição Sísmica e 
Perfuração em Mar, no Bloco 16/19, 
Províncias de Inhambane e Inhassoro 

Pesquisa de 
hidrocarbonetos 

Sasol Petroleum 
Mozambique Ltda & 
Empresa Moçambicana 
de Hidrocarbonetos EP 

Golder 
Associados 
Lda 

Províncias de Sofala 
e Inhambane 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

41 2019 Elaboração do Plano de Ordenamento do 
Espaço Marítimo (POEM) 

Ordenamento do Espaço 
Maritimo 

MIMAIP Biodesign Lda Nacional N/A N/A 

42 2019 Projecto de Importação de LNG e 
Gasoduto da Matola 

Transporte de 
Hidrocarbonetos 

Matola Gas Company & 
Beleluane Gas 
Company 

Consultec 
Ltda 

Cidade da Matola A Resumo não -
técnico do 
EPDA 
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43 2019 Projecto de Prospecção e Pesquisa 
Geológica de Areias Pesadas nos 
Distritos de Chongoene e Chibuto, 
Província de Gaza 

Exploração mineira Sofala Mining & 
Exploration Lda 

GeoAmbiente 
Lda 

Distritos de 
Chongoene e 
Chibuto, Província 
de Gaza 

A Plano de 
Gestão 
Ambiental 

44 2019 Projecto de Perfuração de Poços em 
Águas Profundas na Área A5-A 

Prospecção de 
hidrocarbonetos 

ENI Rovuma Basin Consultec 
Ltda 

Distritos de 
Angoche, Moma e 
Larde 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

45 2019 Regulamento de Gestão, Proteção e Uso 
Sustentável da Avifauna 

Conservação de 
biodiversidade animal 

ANAC/MITADER Dr Carlos 
Bento 
(ortinotogista) 

Nacional N/A Proposta de 
Regulamento 
de Gestão, 
Proteção e 
Uso 
Sustentável da 
Avifauna 

46 2020 Central Térmica de Beleluane Produção de Energia Central Térmica de 
Beleluane 

Consultec 
Ltda 

Beleluane, Distrito 
de Boane 

A Resumo não -
técnico do 
EPDA 

47 ? Construção da Barragem de Moamba 
Major 

Infraestrutras ARA-Sul ? Distrito de Moamba: 
Chavane; Fungotine; 
Ligongolo; 
Mahungo; Babtine; 
Djone; Ndindiza 

N/A ? 

48 2018 Construção da Barragem de Moamba 
Major 

Infraestrutras ARA-Sul ? Distrito de Boane N/A ? 

49 2018 Construção de um aterro controlado para 
a deposição de resíduos sólidos não 
perigosos 

Infraestrutras Governo Municipal de 
Maputo 

? Distrito de 
Marracuene 

N/A Petição 
elaborada pela 
Associação 
dos Naturais e 
Amigos de 
Marracuene 
(ANAMAR) 

50 2019 Plano de Gestão Ambiental para o 
Projecto de prospecção e pesquisa 
geológica de areias pesadas nos distritos 
de Chibuto e Chongoene 

Prospeção de areias 
pesadas 

Sofala Mining 
&Exploration, Limitada 

GeoAmbiente, 
Lda 

Distritos de Chibuto 
e Chongoene 

A Relatório de 
consulta 
publica 
elaborado 
pelos técnicos 
do CTV 

51 2019 Projecto de Prospecção Sísmica de 
Hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma 

Prospecção de 
Hidrocarbonetos 

ENI Rovuma Basin SpA 
(EMO), 

Consultec 
Ltda 

Distritos de Angoche 
e Larde 

A Relatório de 
consulta 
publica 
elaborado 
pelos técnicos 
do CTV 
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Anexo 2. Matriz de recolha sistemática de informações em processos de consulta pública e 

comunitárias. 

 

MATRIZ DE MONITORIA DE CONSULTAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS 

 

A qualidade das consultas públicas constitui um meio fundamental para a salvaguarda 

dos direitos das comunidades. Por isso, o CTV produziu a presente Matriz que visa 

recolher sistematicamente informação que permita avaliar a forma como as consultas 

estão a ser realizadas em termos de Legalidade, Participação, Justiça, Género, 

Documentação e preparação social das comunidades. 

A Matriz deve ser preenchida em cada consulta realizada e enviada ao CTV por e-mail 

de preferência. Contudo, na impossibilidade de usar o E-mail, pode-se usar também 

outras formas a acordar. 

I - Localização 

Província:  

Distrito  

Comunidade (s)  

 

II – Actividade que se pretende realizar (Coloque X onde estiver enquadrado) 

Agricultura  Mineração  

Exploração Florestal  Habitação  

Pecuária  Infra-estruturas Públicas 

(Estradas, Postes, Barragens etc) 

 

Turismo  Outra (Especifique)  

 

III – Finalidade da Consulta (Coloque X onde estiver enquadrado) 

Licenciamento 

Ambiental 

Reassentament

o 

DUAT Exploração Florestal 

                             

 

IV- Preparação Social 

a) A comunidade beneficiou de alguma preparação para interagir com 

investidores?  Sim___ ____ Não___ ___  

b) Que tipo de preparação? 

c) Quem esteve a realizar o trabalho de preparação social?  

d) Governo? (Indique o nome do responsável) 

e) ONG? (Indique o nome)  
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f) Foi envolvida toda comunidade?  

g) Foram explicados impactos (aspectos) negativos?  

V – Participação Publica/Comunitária 

a) As consultas foram convocadas com pelo menos 15 dias?  

 

b) Foram usados meios de comunicação de massa? 

c) Se sim, quais são (Indique os meios e datas se possível):  

 

d) A convocação foi feita de forma clara e traduzida em língua local. 

e) As pessoas tiveram acesso a informação sobre o objecto de consulta com 

quanto tempo de antecedência?  

f) A linguagem usada nos documentos de consulta é simples?  

g) Os participantes tiveram tempo suficiente para expor as suas 

preocupações/ideias?  

h) Todas as preocupações colocadas foram respondidas?  

i) As respostas dadas foram satisfatórias? 

 

VI - Participação da Mulher 

a) Número de mulheres presentes:  

b) Número de Mulheres que falaram  

c) Foi feito alguma coisa para aumentar a intervenção da Mulher?  

d) Isso (o que foi feito para aumentar a participação da Mulher) mudou alguma 

coisa?  

VII – Documentação dos acordos 

a) Houve algum acordo?   

b) O Acordo foi documentado?  

c) Em caso afirmativo, que tipo de documento foi produzido? 

i. Acordo/Contracto de parceria ____________________ 

ii. Memorando de entendimento _________________ 

iii. Acta de consulta _____________________________ 

iv. Outro (Especifique): __________________________ 

d) A comunidade ficou com uma cópia do documento? Sim_____ Não _____ 
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VIII – Aspectos gerais 

Faça uma breve avaliação da forma como decorreu a consulta 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


