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1 Introdução 

Este documento serve como o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAE) para um projecto baseado 
em Moçambique intitulado - Adaptação baseada no Ecossistema às Alterações Climáticas na Área de 
Protecção Ambiental de Maputo (MEPA): Conservar e Construir Resiliência (daqui em diante referido 
como "o Projecto"). O objectivo do documento é delinear como os riscos ambientais e sociais (E&S) 
associados ao Projecto, que foram identificados através de processos de rastreio e avaliação, serão 
salvaguardados, geridos, e mitigados. O ESMP delineará ainda quais os Instrumentos de Salvaguarda 
que devem ser implementados durante o projecto para o conseguir, bem como fará recomendações 
de salvaguarda adicionais baseadas na Avaliação E&S. 

A Peace Parks Foundation (daqui em diante referida como PPF ou o Chefe de Fila do Projecto) como 
parceiro principal de implementação, em estreita colaboração com os representantes da Reserva da 
Administração das Áreas de Conservação de Moçambique (ANAC) e a ADRA Alemanha (daqui em 
diante referida como ADRA ou o parceiro principal do consórcio) implementarão este plano para mitigar 
e monitorizar potenciais impactos negativos relacionados com os riscos E&S do Projecto, e para 
aumentar os potenciais impactos positivos do Projecto. O projecto será financiado pelo Fundo de 
Acção Azul (BAF). 

Como tal, esta secção introdutória bem como a descrição do projecto (Secção 2) e o quadro legal 
(Secção 3) servem de pano de fundo para todos os Instrumentos de Salvaguarda, com excepção do 
Quadro de Processo que actuará como um quadro autónomo que pode ser lido isoladamente para o 
PMSF e outros Instrumentos de Salvaguarda. Os outros instrumentos (por exemplo, o plano de 
envolvimento das partes interessadas, mecanismo de reclamação, etc.) são incluídos como anexos a 
este documento. 

Na fase de proposta do projecto, o PMSF e outros Instrumentos de Salvaguarda serão de natureza 
provisória e assumirão a forma de um Quadro. As medidas de gestão identificadas no quadro terão de 
ser integradas na concepção do projecto (quadro lógico) e dotadas dos recursos adequados, após o 
que o PMSS terá de ser actualizado e finalizado durante a fase inicial do projecto (os primeiros seis 
meses de implementação do projecto), como ilustrado em Quadro 1abaixo.  

O ESMP actua como o instrumento de salvaguarda geral e é referido em todos os princípios e 
requisitos de salvaguarda do BAF ESMS (ver BAF ESMS Requirements, 2021). É importante notar 
que a Secção de Monitorização e Avaliação (M&E) deste PMS (Secção 5), será utilizada numa base 
anual para relatar a monitorização relevante em todos os Instrumentos de Salvaguardas.   

Quadro 1 - Requisitos BAF para avaliação ambiental e social e gestão de riscos, incluindo o 
desenvolvimento do Plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP) através do processo de 
concepção e implementação do projecto (BAF E&S Safeguarding Principles and Requirements, 
ESMS Manual Annex B). 

Requisitos BAF 

Concepção do projecto  Implementação do projecto  

Fase da 
nota de 
conceitos 

Fase de 
proposta  

Fase 
Inicial  

Anual (ou 
final do 
Ano 1) 

Fase de 
encerramento 
do projecto 

Rastreio E&S [Critério 
1.1] 

Necessário.      

Avaliação E&S 
[Critério 1.2] 

 Necessário.     

Medidas e planos de 
gestão de riscos 
(PGAS) [Critério 1.3] 

Na.  Nível de 
enquadramento1 
ESMP 

Plano nível 
ESMP   

Na.  Na.  

 

1 O "nível de enquadramento" inclui a estrutura e abordagem amplas, e até certo ponto permanece conceptual. O 
"Nível do Plano" teve um contributo substancial dos Povos Afectados pelo Projecto (PAP) e outros intervenientes 
e é o que será efectivamente implementado na prática. Estes planos são frequentemente integrados em planos 

https://www.peaceparks.org/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/en/member-organisations/adra-germany/
https://www.blueactionfund.org/
https://www.blueactionfund.org/
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Capacidade E&S 
[Critério 1.4] 

     

Acompanhamento e 
relatórios [Critério 1.5] 

     

1.1 Objectivo do PMSE  

Este ESMP foi desenvolvido para delinear a estratégia global de gestão de riscos ambientais e sociais 
do projecto. Destina-se a ser um "documento vivo" que será regularmente revisto e actualizado por 
PPF e ADRA em resposta a alterações na descrição do projecto, alterações na estrutura organizacional 
de PPF e ADRA, alterações na legislação e quaisquer outras orientações e práticas subscritas, bem 
como alterações na concepção do projecto e no contexto local.  

O ESMP e os instrumentos de salvaguarda anexos serão documentos divulgados publicamente e 
demonstrarão o compromisso do PPF e da ADRA em serem transparentes, responsáveis e aceitarem 
a responsabilidade pelos potenciais impactos do projecto (tanto positivos como negativos). Nenhuma 
informação/ dados pessoais devem ser incluídos nestes documentos divulgados publicamente, e 
quaisquer dados pessoais recolhidos para efeitos do Projecto, este PMS e os instrumentos de 
salvaguarda anexos, e mantidos pela PPF e ADRA, serão feitos de forma segura, de acordo com a 
Política Geral de Protecção de Dados da UE (GDPR).  

Os objectivos do PMSE são os seguintes:  

• Assegurar que o Projecto opera em conformidade com os requisitos legais de Moçambique, as 
normas, política e procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) do BAF e as 
boas práticas internacionais, nomeadamente o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial 
(WB ESF 2017, ESS1-10), as Directrizes de Saúde e Segurança Ambiental do Grupo do Banco 
Mundial (EHSGs), e todas essas normas e directrizes referidas no Anexo A do Manual do ESMS 
do BAF.  

• Assegurar que os potenciais impactos ambientais e sociais negativos do Projecto são geridos de 
forma apropriada, por exemplo:  

o Favorecer a prevenção e a prevenção em detrimento da minimização, mitigação ou 
compensação quando se lida com impactos negativos; e  

o Quando não é possível evitar, reduzir, restaurar, compensar/mitigar o impacto 
negativo.  

- Assegurar que os potenciais impactos ambientais e sociais positivos do Projecto sejam 
reforçados;  

- Assegurar que os princípios da sustentabilidade ambiental e social são tidos em conta; e 

- Fornecer uma referência contra a qual se possa efectuar um futuro controlo e avaliação.  

O PMSF serve como um instrumento de salvaguarda global que cobre todos os riscos e impactos 
ambientais e sociais identificados e permite a gestão e monitorização destes e de quaisquer novos 
riscos de forma adaptativa. O PMSS integra, portanto, as conclusões de:  

• Todos os rastreios e avaliações ambientais e sociais realizados durante a fase de concepção do 
projecto; e  

• Os Instrumentos de Salvaguarda (e medidas específicas de mitigação) e outras disposições 
identificadas para cumprir os requisitos da legislação nacional, os requisitos do BAF e normas 
associadas, legislação nacional, bem como informações específicas do país e do local relevantes 

 

de gestão existentes, tais como planos de desenvolvimento comunitário ou distrital, gestão das pescas de planos 
de gestão de MPA. 
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para a estratégia de gestão de risco do projecto. Os Instrumentos de Salvaguarda anexos a este 
PMSF podem incluir as estruturas, planos e protocolos a serem utilizados no Projecto, e incluir: 

o Stakeholder Engagement Plan (SEP) (documento de trabalho anexo a esta versão do 
ESMP);  

o Mecanismo de queixa (a ser acrescentado em futuras versões do ESMP); 

o Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP) (a ser acrescentado em futuras versões 
do ESMP durante a fase inicial do projecto, uma vez clarificados os projectos de 
construção); 

o Quadro de Processo para Restrições de Acesso (a ser acrescentado em futuras versões 
ESMP);  

o Procedimentos Operacionais Padrão (PON) - que são documentos regulamentares 
internos e não serão anexados a futuras versões do PEM; e 

o Síntese do conteúdo da formação em matéria de aplicação da lei em Direitos Humanos 

2 Descrição do Projecto e Contexto Social 

2.1 Breve descrição do projecto  

2.1.1 Localização do projecto  

O projecto terá lugar dentro e em torno (zona tampão) da Reserva Marinha Parcial de Ponta do Ouro 
(PPMR) e do seu vizinho terrestre, a Reserva Especial de Maputo (MSR) no sul de Moçambique, 
sudeste da cidade de Maputo, capital de Moçambique (Figura 1).  
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Figura 1 - Localização do projecto com MEPA, PPMR e MSR conservação2 áreas 
identificadas. Fonte: Cortesia do PPF, 2021. 

A PPMR tem 678 km² de costa protegida e é bem conhecida pela sua biodiversidade, que combina 
zonas costeiras com extensas zonas húmidas. Tem uma rica diversidade de vida marinha e 
proporciona um importante local de nidificação para tartarugas de couro e tartarugas de cabeça de 
lenhador em perigo de extinção. A PPMR faz parte da primeira Área de Conservação e Recursos 
Marinhos Transfronteiriços de África (TFCA) - a TFCA do Lubombo - que se situa no Maputaland 
Centre of Endemism, inclui cinco sítios Ramsar e é considerada um dos oito sítios-chave de 
biodiversidade (paisagens marinhas) de importância global dentro da Eco-região Marinha da África 
Oriental, incluindo grandes áreas de mangais, leitos de ervas marinhas, recifes ao largo e de baía, 
ambientes de praia primitivos expostos ao mínimo impacto humano, e ambientes insulares na Ilha da 
Inhaca e na Ilha Portuguesa. 

A Reserva Terrestre vizinha da PPMR, MSR, proporciona protecção a uma população de elefantes 
saudáveis e está actualmente a passar por um programa abrangente de translocação de fauna bravia 
a partir desta reserva para restaurar o número de fauna bravia que naturalmente ocorreu antes da 
guerra civil moçambicana em outras áreas de conservação no país. Em 2018, estas duas Reservas 
foram fundidas operacionalmente, resultando numa área protegida combinada de 1,732 km². Para 
efeitos desta avaliação, o termo Reserva é utilizado para se referir a estas duas Reservas fundidas 
operacionalmente. 

Em 2019, o Conselho de Ministros de Moçambique aprovou a proposta da ANAC de expandir a área 
dentro e em torno da MSR-PPMR proclamada como Área Protegida Ambiental de Maputo (MEPA), 
que alarga a área protegida sob a jurisdição de conservação da ANAC - incluindo a Ilha da Inhaca. 
Para além deste processo, prevê-se que a fusão MSR-PPMR será re-categorizada como Parque 
Nacional de Maputo (MNP) num futuro próximo. 

A área do projecto BAF é de 4,398 km2 , 4,332 km2 dos quais são MEPA. A área do projecto inclui 
1,732 km2 de área protegida (actual PPMR e MSR a funcionar em conjunto, futuro Parque Nacional de 
Maputo) e 2600 km adicionais2 de zona tampão (MEPA). 

 

2.1.2 Objectivo do projecto, resultados propostos e componentes-chave 

O projecto proposto para financiamento pelo BAF, tem o objectivo global de assegurar a conservação 
de uma rede de áreas protegidas costeiras e marinhas de importância mundial e das suas zonas de 
utilização sustentável, através da melhoria dos serviços ecossistémicos que contribuem para reduzir 
os riscos de alterações climáticas para as comunidades vulneráveis.  

Prevê-se que os resultados do projecto proposto incluam i) melhor resiliência dos ecossistemas 
relevantes para o clima através de uma maior protecção e gestão, ii) melhor resiliência e meios de 
subsistência melhorados das comunidades mais vulneráveis. 

 

 

A fim de alcançar este objectivo, os resultados propostos centrar-se-ão em oito resultados principais, 
nomeadamente 

1. Melhoria dos recursos, instrumentos e capacidades de gestão e utilização sustentável das 
Áreas Marinhas Protegidas (AMP) 

2. Aumento da resiliência das infra-estruturas e do ambiente construído às alterações climáticas 
3. Reforço da capacidade adaptativa e redução da exposição aos riscos climáticos 
4. Os ecossistemas costeiros degradados são reabilitados 
5. Maior resiliência climática e meios de subsistência sustentáveis para as comunidades 

 

2 Note-se que as Reservas conjuntas foram proclamadas Parque Nacional de Maputo. O Mapa e a descrição da 
localização do projecto serão actualizados durante a fase de início do projecto - primeiros 3 meses de lançamento 
do projecto, uma vez que o novo Parque tenha sido oficialmente lançado. 
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6. Melhor conhecimento, perícia e capacidade das agências nacionais relevantes para utilizar 
abordagens de Adaptação Baseada no Ecossistema (EbA) para a gestão da zona costeira 

7. Sistemas institucionais e reguladores reforçados para o planeamento e desenvolvimento de 
respostas climáticas 

 

As actividades planeadas para cada uma destas oito componentes estão listadas no Anexo 1.  

 
2.1.3 Calendário e orçamento do projecto  

O prazo para este projecto é de cinco anos, com uma data de início proposta (dependendo dos prazos 
de aprovação do BAF) em 2022 e fim de 2027. O orçamento total proposto para o projecto é de 5 
milhões de euros. 

 

2.1.4 Parceiros e responsabilidades do projecto  

2.1.4.1 Parceiros do projecto 

O PPF é o parceiro principal de implementação deste projecto e reportará directamente ao BAF. A BAF 
recebe fundos dos parceiros de financiamento do Governo - Alemanha, através do Ministério Federal 
Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ), em cooperação com o KfW 
Development Bank; Suécia, através do Ministério Sueco dos Negócios Estrangeiros; França, através 
da Agence Française de Développement (AFD); e o Green Climate Fund (GCF).  

O PPF implementará este projecto em estreita colaboração com a ANAC de Moçambique (sob os 
auspícios do Ministério da Terra e do Ambiente - MTA), tendo a ADRA Deutschland como sub-
recipiente (o principal parceiro do consórcio) cujos serviços são executados em colaboração com a 
ADRA Moçambique. Centro Terra Viva (CTV) e Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
Departamento de Biologia, são sub-garantias que prestam serviços dedicados ao projecto e reportam 
ao PPF. Prime Africa, Associação para a Preservação e Defesa do Meio Ambiente (Livaningo), e 
Associação do Meio Ambiente (AMA) são sub-garantias que prestam serviços para o projecto e 
prestam contas à ADRA. 

 

2.1.4.2 Papéis dos parceiros 

o Fundação Peace Parks Foundation (Grantee and Lead Organisation): Responsável global e 
responsável pela gestão do programa e relatórios. Responsabilidade principal pela 
implementação de actividades relacionadas com a conservação e infra-estruturas. A Sede 
(Stellenbosch - África do Sul) será responsável pelas Finanças, Administração e Recursos 
Humanos em geral; Relações com doadores e relatórios; Concepção, Cumprimento, 
Monitorização e Avaliação de Projectos; e Estratégia de Relações Públicas. O escritório regional 
do PPF Maputo terá a responsabilidade de gestão da linha de implementação através do cargo 
de Gestor Sénior de Projectos e prestará apoio financeiro e administrativo e de Relações 
Públicas ao programa. As estruturas PPF existentes na Reserva incluem Gestão de Projectos, 
duas posições de Assessoria Técnica e certas posições departamentais, incluindo o 
coordenador do Departamento Comunitário que prestará apoio adicional e responsabilidade de 
gestão de linha para a implementação. A PPF será apoiada pelas duas seguintes instituições 
principais na implementação do programa: 

o Centro Terra Viva (CTV): Parceiro de Investigação e Monitorização. 

o África Primária: EbA e parceiro consultivo em matéria de alterações climáticas. 

• ADRA Germany e.V. (Sub-grande e Parceiro Principal do Consórcio): Subvencionador para PPF 
e, portanto, assegura a conformidade e a gestão financeira da subvenção para todas as 
actividades da ADRA Moçambique e dos seus parceiros de implementação. Além disso, a ADRA 
Alemanha irá monitorizar a implementação do projecto (componentes dos meios de 
subsistência) e ligar o projecto à perícia internacional. As avaliações externas ficarão sob a 
supervisão da ADRA Alemanha. Os seguintes parceiros de implementação irão apoiar a ADRA 
Alemanha e.V. na implementação do projecto: 
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o ADRA Moçambique: Implementação da componente de meios de subsistência com 
enfoque na melhoria da resiliência das comunidades através da diversificação dos 
meios de subsistência e da Redução do Risco de Catástrofes (DRR); aumento da 
disponibilidade de serviços de água e saneamento, bem como adopção dos principais 
comportamentos de WASH e nutrição, programa de alimentação escolar e assistência 
de emergência em todos os distritos da Província de Maputo. Este parceiro local tem 
profunda experiência em meios de subsistência e escolas de mercado de agricultores 
e será responsável pelos programas de meios de subsistência e supervisão das 
interligações das diferentes componentes do projecto. 

Como uma organização sem fins lucrativos registada localmente, a ADRA 
Moçambique irá: 

- ser a contraparte da ADRA Alemanha e.V. em Moçambique, responsável pela 
implementação de projectos locais e estará em acordo directo de 
implementação de projectos com a ADRA Alemanha. 

- orientar e consultar as outras OSC locais na implementação do projecto. 

- relatório sobre as despesas financeiras de implementação do projecto (incluindo 
as dos parceiros subcontratados/prestadores de serviços). 

- relatório sobre a implementação do projecto incluindo actualizações regulares 
sobre os desafios para a ADRA Alemanha. 

ADRA Moçambique sub-contratará os seguintes parceiros de implementação de 
projectos: 

o AMA: As experiências e perícia deste parceiro local incluem IMAT, gestão da pesca, 
gestão de recursos naturais e apicultura. Guiarão, assistirão e supervisionarão a 
formação e os componentes do projecto de subsistência relacionados com isto. 

o Livaningo: Este parceiro local já tem relações estabelecidas com vários intervenientes-
chave do projecto, incluindo a ANAC, pelo que serão responsáveis pela 
implementação de componentes do projecto relacionados com a Gestão de Recursos 
Naturais; promoção da boa governação; e construção de resiliência às alterações 
climáticas. Livaningo irá trabalhar como consultor para todas as componentes de 
género do projecto. Devido à sua experiência anterior, trabalharão com a AMA, a 
reserva e os Peace Parks numa abordagem baseada na comunidade para a 
reabilitação e utilização sustentável dos mangais de ervas marinhas. 

o Universidade Eduardo Mondlane: Sócio científico e consultor com uma base de 
investigação na Ilha de Inhaca. 

 

2.1.4.3 Responsabilidades do ESMS  

A BAF tem as seguintes responsabilidades: 

• Definir os padrões que o bolseiro e os seus parceiros devem implementar nos projectos 
financiados; 

• Monitorizar até que ponto os riscos de C&S são correctamente avaliados pelos bolseiros na 
fase de planeamento/proposta e que as subsequentes actividades de gestão de C&S são 
implementadas; 

• Monitorizar a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAE) durante todas 
as fases dos projectos, incluindo através de visitas aos locais; 

• Recolher ensinamentos do projecto para adaptar os requisitos deste ESMS e o seu 
desempenho à luz das experiências de campo. 

Como principal proponente do projecto, a Peace Parks tem as seguintes responsabilidades: 

• Conduzir a identificação e avaliação de riscos E&S de acordo com o ESMS Acção Azul e 
ferramentas associadas, modelos e directrizes; 
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• Trabalhar com as comunidades afectadas e partes interessadas para conceber planos de 
gestão adequados e instrumentos de salvaguarda para gerir os riscos identificados, e integrar 
estes planos na concepção do projecto e no orçamento; 

• Implementar estes planos de gestão com as partes interessadas; 
• Monitorizar e informar sobre a implementação do ESMS à Acção Azul, incluindo a 

identificação de riscos novos ou emergentes e a adaptação dos instrumentos e planos de 
salvaguarda em conformidade. 

Nas suas respectivas funções, BAF e PPF são responsáveis pelos impactos - directos e indirectos - 
causados por actividades que são financiadas ou apoiadas tecnicamente pelo projecto. Isto inclui 
impactos (positivos e negativos) causados por actividades ou actores que são financeira ou 
tecnicamente apoiados pelo projecto, mesmo quando estas actividades ou actores não se enquadram 
na direcção/autoridade/mandato da BAF e da Peace Parks Foundation. 
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2.2 Contexto social  

O MEPA inclui o Distrito de Matutuíne e a Ilha da Inhaca que é um distrito municipal que pertence à 
Câmara Municipal da cidade de Maputo. 

O Distrito de Matutine tem 44.834 habitantes, constituído por 21.924 homens e 22.910 mulheres e 
cresce anualmente a uma taxa de 2,9%3 . Este distrito conta actualmente com cinco Postos 
Administrativos, nomeadamente: Bela Vista, Catembe-N'sime, Catuane, Machangulo, e Zitundo; dos 
quais três (Machangulo, Bela Vista e Zitundo) fazem parte do PPRM-MSR. Destes três postos 
administrativos, Zitundo, ao Sul, é o mais povoado, com aproximadamente 9.379 (4.580 mulheres e 
4.799 homens)4 .  

Características demográficas semelhantes encontram-se na Ilha de Inhaca com 6.095 habitantes 
(3.177 mulheres e 2.918 homens)5 . Contudo, quando comparado com os distritos de Matutuíne, a Ilha 
da Inhaca tem apenas três comunidades/ bairros: Ingwane, Ribjene, e Nhaquene. A Ilha da Inhaca é 
um distrito municipal que pertence à Câmara Municipal da Cidade de Maputo. 

No total, a área do projecto inclui cerca de 30 comunidades (das quais 23 estão incluídas na concepção 
do projecto), pertencentes a três postos administrativos do Distrito de Matutuíne e a um distrito 
municipal da Câmara Municipal de Maputo. 

Destes, quatro povoados de comunidades residentes estão localizados dentro da Área Protegida (AP), 
especificamente no MSR, nomeadamente, Lihundo, Buingane, Muvukuza e Tsolombane. Embora 
estas comunidades residam legalmente dentro da RMS, o seu impacto na área protegida é gerido e 
regulado e as suas actividades de subsistência são limitadas.  

Historicamente, as áreas incluídas no MEPA têm sido habitadas pelo grupo étnico Tsonga, 
especificamente pelo Rhonga. Actualmente, a grande maioria da população das comunidades locais 
é de Rhonga, incluindo também a população das províncias do norte que se deslocaram para cá. Existe 
uma influência cultural considerável da África do Sul e de Maputo, particularmente à medida que nos 
aproximamos dos centros urbanos, da fronteira com a África do Sul ou de áreas mais turísticas.  

A língua falada na região é uma variação local do XiDzonga/Rhonga, mas diferentes áreas têm as suas 
variações. É possível encontrar variações entre KaThembe, Ilha de Inhaca, e Bela Vista. Exemplos de 
tais dialectos são o Mazinguire ou o Xidindindi, ou o Xizingili que integra o Xidindindi com o Zulu e o 
Swathi. O XiRhonga comunica facilmente com o Xichangana, também comummente falado na região, 
muitas vezes as pessoas falam ambas as línguas. Da mesma forma, muitas pessoas também têm 
conhecimento da língua zulu ou, em alguns casos, podem falar apenas zulu. As línguas tradicionais 
são geralmente preferidas, uma vez que a maioria da população não fala inglês nem português, 
embora muitos compreendam português. 

A religião principal é sionista seguida de Evangelismo e Catolicismo, no entanto, existe ainda um 
número significativo de pessoas que praticam as religiões tradicionais africanas. O Islão tem poucos 
praticantes, concentrando-se principalmente nas aldeias de Ponta Douro e Bela Vista. 

Os meios de subsistência das comunidades costeiras que vivem dentro do MEPA dependem 
tradicionalmente da pesca, da recolha de moluscos e outros mariscos, da caça em pequena escala e 
da agricultura de pequena escala com pluviosidade. O gado ganha expressão à medida que as 
comunidades estão localizadas mais longe da costa, particularmente o gado.  

Hoje em dia, a captura de marisco continua a ser a actividade mais importante tanto para o auto-
consumo como para a geração de rendimentos a partir da captura de maior valor, que é vendida 
principalmente em Maputo. Em muitas áreas, os mariscos disponíveis (peixe, camarão, conchas) têm 
sido reportados como fortemente decrescentes e o tamanho das espécies reduzido. O turismo é outra 
pedra-chave para as actividades de subsistência e foi severamente afectado pela pandemia da covida-
19. 

 

3 Censo Nacional 2017, em PPF 2021, Relatório de Definição do Âmbito: p.10 

4 Ibid: p.11 

5 Ibidem 
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2.2.1 Intervenientes e Pessoas afectadas pelo projecto  

 

A lista abaixo resume os principais intervenientes na área do projecto. Isto inclui os Povos 
Indígenas/África Subsaariana Comunidades Locais Tradicionais, comunidades locais, actores do 
sector privado, organizações da sociedade civil e ONG, e departamentos e agências governamentais. 
consultar o Anexo E.1Plano de Envolvimento dos Intervenientes (SEP).  

• Nível 1: Partes afectadas que vivem dentro das comunidades e distritos alvo: 
o Famílias e indivíduos envolvidos em actividades do projecto. 
o Grupos vulneráveis (mulheres, crianças, jovens, pessoas com deficiência, órfãos, 

idosos, e famílias lideradas por mulheres/crianças) envolvidos, ou afectados por 
actividades do projecto. 

• Nível 2: Participantes do projecto, estruturas comunitárias existentes, estruturas 
governamentais locais: 

o Proprietários de terras de Machangulo e Associações de Proprietários de Casas 
o Líderes/conselheiros tradicionais 
o Estruturas de governação: Organizações Comunitárias (OBC), Comités de Gestão de 

Recursos Naturais (NRMCs), Conselhos Comunitários de Pescadores (CCPs), 
Grupos/Associações de Agricultores, Grupos de Futuros Líderes da Juventude, 
Grupos de Poupança das Mulheres (VSLA's) ou outras associações/grupos de 
mulheres. 

o Centros de formação: Facilitadores de Escolas de Agricultores, Facilitadores de 
Escolas de Agricultores, Activistas, Conselheiros 

o Educadores: Professores em escolas secundárias/elevadas locais, docentes de 
estabelecimentos de formação profissional terciária. 

o Cadeias de Valor de Mercado: Associações Empresariais, pequenas, médias e 
grandes empresas turísticas, associações turísticas, agro-comerciantes, pequenas e 
médias empresas locais, off-takers. 

o Administrações Distritais Locais: Serviços Distritais de Actividades Económicas 
(SDSAE), Direcção Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (DDSMAS), Governo 
Local do Distrito de Matituíne, Infra-estruturas e Serviços Distritais de Planeamento 
(SDPI). 

• Nível 3: Intervenientes localizados a nível provincial (Província de Maputo e Cidade de Maputo) 
o Direcção Provincial de Terra e Ambiente da Província de Maputo e Cidade de Maputo 
o Direcção Provincial de Agricultura da Província de Maputo e Cidade de Maputo 
o Governo da Província de Maputo 
o Município de Maputo 
o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) 

• Nível 4: Partes afectadas a nível nacional 
o Ministério da Terra e do Ambiente (MITA) 
o Ministério do Mar, das Águas Interiores e das Pescas (MIMAIP) 
o Ministério da Saúde (MISAU) 
o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (inclui educação, juventude, 

desporto e tecnologia) (MINEDH) 
o Administração Nacional para Áreas de Conservação (ANAC) 
o Instituto Nacional de Desenvolvimento Económico da Pesca e Aquacultura (IDEPA) 
o Instituto de Investigação Pesqueira (IIP) 
o Fórum das ONG nacionais que trabalham nas zonas marinhas (FOSCAM) 

 

A linha de base socioeconómica planeada na fase inicial como quadro do processo identificará, após 
a concepção final do projecto, todas as comunidades afectadas pelo projecto e definirá claramente 
quem são os Povos Atingidos pelo Projecto (PAP). O PAP deve incluir (i) pessoas que tenham direitos 
legais formais sobre terras ou bens; (ii) pessoas que não tenham direitos legais formais sobre terras 
ou bens, mas que tenham uma reivindicação sobre terras ou bens que seja reconhecida ou 
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reconhecível ao abrigo da legislação nacional; (iii) pessoas que não tenham direitos legais 
reconhecíveis ou reivindicação sobre as terras ou bens que ocupam ou utilizam. 

Os documentos de salvaguarda serão traduzidos para a língua oficial do português e exibidos em 
conformidade entre os PAP. As reuniões com os líderes tradicionais e funcionários do governo local 
serão também conduzidas pela equipa do projecto para assegurar a compreensão dos instrumentos 
de salvaguarda. 

 

 

Figura 2 - Localização do projecto6 mostrando as povoações 
existentes. Cortesia do PPF 2021 

De acordo com a exigência do BAF, Figura 2 mostra os assentamentos na área do projecto. Nem todos 
estão incluídos na concepção do projecto. Uma lista preliminar das povoações incluídas na concepção 
do projecto é apresentada em Quadro 2, num total de 23 comunidades. O quadro sócio-económico de 
base e de processo tornará disponível a lista final de aldeias afectadas pelo projecto, juntamente com 
a definição de PAP.  

 

6 Nota: O mapa final com as aldeias e intervenções PAP será incluído durante a fase de início do projecto 
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Quadro 2 - Identificação preliminar das aldeias afectadas pelo Projecto 

Distrito Posto 
Administrativo 

Aldeia Sexo 
masculino 

Feminino Grau de 
Afectação 

Matutuine Bela Vista Bela Vista Sede       

Matutuine Machangulo Chivambo 112 205 Alto 

Matutuine Zitundo Gala 162 205 Alto 

Ilha de 
Inhaca 

Ilha de Inhaca Ingwane 377 375 Alto 

Matutuine Machangulo Liphuqueze 137 180 Alto 

Matutuine Machangulo Mabuluko 282 235 Alto 

Matutuine Machangulo Maphanga 62 80 Alto 

Matutuine Bela Vista Massuane 112 152 Alto 

Matutuine Machangulo Mhala 87 105 Alto 

Matutuine Bela Vista Missevene 112 152 Alto 

Matutuine Machangulo Ndelane 62 80 Alto 

Matutuine Machangulo Ngomene 62 80 Alto 

Ilha de 
Inhaca 

Ilha de Inhaca Nhaquene 357 375 Alto 

Matutuine Machangulo Nhonguane 87 105 Alto 

Matutuine Zitundo Ponta De Ouro 152 280 Médio 

Matutuine Zitundo Ponta 
Malongane 

87 130 Alto 

Matutuine Zitundo Ponta Momoli 47 175 Alto 

Ilha de 
Inhaca 

Ilha de Inhaca Ribjene 337 375 Alto 

Matutuine Salamanga Salamanga       

Matutuine Machangulo Santa Maria 157 95 Alto 

Matutuine Machangulo Ticalala 87 130 Alto 

Matutuine Machangulo Tlhavane 87 105 Alto 

Matutuine Zitundo Zitundo-sede 197 330 Alto 

 

 

A linha de base socioeconómica incluirá uma avaliação da vulnerabilidade e do género e informará 
ainda mais sobre os grupos desfavorecidos e vulneráveis. Os grupos desfavorecidos ou vulneráveis, 
tal como definidos no ESMS BAF, são indivíduos ou grupos de indivíduos que correm o risco de serem 
desproporcionadamente afectados pelos riscos e impactos adversos relacionados com o projecto e 
que podem ser mais limitados do que outros na sua capacidade de tirar partido dos benefícios do 
projecto. Estes grupos sociais podem sofrer de discriminação, acesso desigual aos direitos, acesso 
desigual e controlo sobre os recursos ou acesso desigual às oportunidades de desenvolvimento. Como 
resultado, podem estar mal integrados na economia formal, podem sofrer de acesso inadequado a 
bens e serviços públicos básicos, e podem ser excluídos da tomada de decisões políticas. Tais grupos 
podem incluir minorias étnicas, religiosas, culturais, linguísticas, famílias chefiadas por mulheres, 
crianças e jovens, idosos, pessoas com deficiência, e os pobres. Os indivíduos ou grupos 
desfavorecidos ou vulneráveis são também mais susceptíveis de serem excluídos ou incapazes de 
participar plenamente no processo de consulta geral e, como tal, podem exigir medidas e/ou 
assistência específicas para o fazer. 
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Vulnerabilidade neste contexto refere-se a pessoas que o são:  

• Provavelmente serão afectados pelo projecto (ou seja, estão expostos às actividades do projecto, 
por exemplo, porque pescam ou utilizam áreas onde a aplicação da lei irá ocorrer);  

• Sensível a estes efeitos (por exemplo, porque são altamente dependentes de recursos naturais 
sem outras opções de subsistência); e  

• Têm baixa capacidade adaptativa (por exemplo, porque não têm família ou parentes que os 
possam sustentar, ou nenhuma outra competência ou bens em que possam confiar).  

A avaliação socioeconómica, de vulnerabilidade e de género fornecerá uma descrição dos grupos 
desfavorecidos ou vulneráveis na área do projecto e indicará se (e como) eles poderão ser 
potencialmente afectados pelo Projecto, bem como de que forma isso poderá ser mitigado da forma 
culturalmente mais apropriada possível. O SEP descreve a forma como o projecto se envolverá com 
estes grupos.  



ESMP: Adaptação às alterações climáticas baseada no ecossistema 
na Área Ambiental Protegida de Maputo 

13 

 

3 Requisitos nacionais e internacionais  

PPF e ADRA estão empenhados no cumprimento integral dos requisitos legais de Moçambique, das 
normas ESMS da BAF, política e procedimentos, e das boas práticas internacionais, nomeadamente 
o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (2017).  

3.1 Requisitos do país anfitrião do projecto  

Quadro 3 enumera a legislação nacional relevante por princípio do BAF. 

 

Quadro 3 - Legislação nacional segundo o princípio BAF. 

Requisitos 
BAF 

Legislação nacional 

Princípio 1: 
Avaliação E&S e 
gestão de riscos 
(refere-se ao 
ESS 1 do BM) 

Geral  

• Decreto nº 54/2015: Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental:  

• Resolução nº 5/95: Política ambiental 

• Lei do Ambiente, Lei nº 20/97 de 1 de Outubro, alterada pela Lei nº 16/2014 de 20 de Junho, 
alterada, e republicada pela Lei nº 5/2017 de 11 de Maio . 

• Despacho Ministerial n.º 129/2006 que aprova as Instruções Gerais sobre a Avaliação do Impacto 
Ambiental (AIA) 

• Decreto nº 130/2006: Directiva Geral para o Processo de Participação do Público 

• Política Nacional do Ambiente, aprovada pela Resolução nº 5/95 de 3 de Agosto de 19954. 

• Decretos n.º 25/2011 - Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental 

• Decreto nº 11/2006 - Regulamento de Inspecções Ambientais 

• Diploma Ministerial nº 77/2015 de 22 de Maio Regulamento de licenciamento da actividade de 
obras civis 

• Regulamento referente a Auditorias Ambientais (Decreto nº 32/2003) Regulamento referente a 
Inspecções Ambientais (Decreto nº 11/2006) 

Terra 

• Lei n.º 19/97 de 1 de Outubro: Decreto-Lei fundiário 66/98 de 8 de Dezembro: regulamentação da 
lei fundiária 

• Decreto nº 66/98 - Regulamento da Lei de Terras.  Define áreas de protecção total, reservadas 
para a conservação da natureza e defesa do Estado, bem como áreas de protecção parcial 

• Decreto nº 19/2007 de 18 de Julho: Lei de Ordenamento do Território  

• A Lei das Florestas e Vida Selvagem (10/99) e o Regulamento do Decreto sobre a Vida Selvagem 

• Decreto n.º 23/2008 de 1 de Julho: Regulamento da Lei do Ordenamento do Território 
 

Emissões e Qualidade do Ar  

Lei n.º 20/97 - Direito do Ambiente: Proíbe a descarga de quaisquer substâncias tóxicas para a atmosfera 
se exceder as normas legais.  

Decreto nº 18/2004/ Decreto nº. 67/2010: Regulamento sobre normas de qualidade ambiental e 
emissões de resíduos : 

 

Resíduos e Poluição  

• Decreto 94/2014, de 31 de Dezembro: Regulamento sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos 

• Decreto 83/2014, de 31 de Dezembro: Regulamento sobre Gestão de Resíduos Perigosos 

• Decreto 55/2010, de 22 de Novembro: Regulamento sobre a proibição do amianto e dos seus 
derivados 
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Água  

• Lei 16/91: Lei da Água 

• Decreto nº 18/2004 - Regulamento das Normas de Qualidade Ambiental e Emissões de Efluentes 

• Resolução 46/2007 de 21 de Agosto: Política da Água 

• Estratégia de gestão dos recursos hídricos (aprovada na 22ª sessão ordinária de  

• Decreto 43/2007 de 30 de Outubro de 2007 - Regulamento do Conselho do Ministério da Licença 
e Concessão de Água, 21 de Agosto de 2007) 

• Regulamento sobre Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro, 
aprovado pelo Decreto nº. 45/2006 de 30 de Novembro, que também mencionámos neste capítulo 
sobre o tema da terra, especialmente no que diz respeito ao que é e não é permitido realizar em 
áreas de protecção total e parcial na definição dada pela Lei de Terras. 

Pandemia da COVID-19  

• Ajusta as medidas para conter a propagação da pandemia da COVID-19, durante a duração da 
Situação de Desastre Público, e revoga o Decreto n.º. 42/2021, de 24 de Junho e anteriores 

 

Princípio 2: 
Envolvimento 
das partes 
interessadas 
(refere-se ao 
WB ESS 10) 

• Decreto nº 54/2015: Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental:  

• Decreto nº 130/2006: Directiva Geral para o Processo de Participação do Público 
 

Princípio 3: 
Saúde, 
segurança e 
protecção das 
comunidades e 
do pessoal do 
projecto 
(relacionado 
com a EES 2 e 4 
da WB) 

• Lei n.º 23/2007: Direito do Trabalho 

• Decreto nº 62/2013: Aprova o Regulamento que estabelece o Regime Jurídico dos Acidentes e 
Doenças Profissionais e revoga o Decreto Legislativo n.º 1706 de 19 de Outubro de 1957 

• Decreto n.º 45/2009: Regulamento sobre a Inspecção Geral do Trabalho 

• Lei n.º 5/2002: Lei de Protecção dos Trabalhadores com VIH/SIDA) 

• Lei n.º 15/2014 de 20 de Junho de 2014: Lei de Gestão de Catástrofes 

• Decreto 7/2016 de 21 de Março: Regulamento sobre a Gestão de Catástrofes 

• Decreto n.º 45/2009: Regulamento sobre a Inspecção Geral do Trabalho 

• Programa Estratégico de Resiliência Climática (SPCR) 2009 

• Responder às alterações climáticas em Moçambique (INGC Fase II, 2009-2012)  
• Política Nacional de Gestão de Catástrofes de 1999 e Plano Director de Risco de Catástrofes para 

2017/2030 

• Lei 15/2014 que estabelece o Quadro para a Gestão de Catástrofes, incluindo a Prevenção e a 
Mitigação 

• Resolução 58/2009 de 29 de Dezembro: Estratégia para a gestão do conflito entre homem e vida 
selvagem 

 

Princípio 4: 
Eficiência dos 
recursos e 
biodiversidade 
(relacionado 
com os ESS 3 e 
6 da WB) 

 

• Lei n.º 16/2014 de 20 de Junho de 2014 

• Regulamento para a Implementação de Projectos Inerentes à Redução das Emissões da 
Desflorestação e Degradação Florestal, Conservação e Aumento das Reservas de Carbono, 
conhecido como Regulamento REDD+ aprovado pelo Decreto n.º 23/2018 de 3 de Maio  

Direito das Pescas: 

• Decreto 22/2013 de 6 de Setembro Aprova as leis de pesca 

• Decreto 89/2020 de 8 de Dezembro (REPMAR)- Aprova o regulamento da pesca marítima  

• Decreto n.º 57/2008 Aprova o regulamento sobre a pesca e águas interiores  

• Decreto 42/2009: Aprova a criação da Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro 

• Lei 89/2017 de 11 de Maio: Lei para a protecção, conservação e utilização sustentável da 
diversidade biológica 

• Decreto 97/2020 Aprova o regulamento para a gestão e ordenamento das zonas costeiras e praias  

• Decreto nº. 50/2021, de 16 de Julho:  Aprova a pesca marítima  
 

Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5) 

• Decreto nº 31/2012 - Regulamento para o Processo de Reinstalação Resultante das Actividades 
Económicas 

• Decreto Ministerial n.º 181/2010 - Directrizes para o processo de expropriação resultante do 
ordenamento do território 

• Decreto n.º 23/2008 - Regulamento para o ordenamento do território 
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Princípio 6: 
Igualdade de 
género e 
grupos 
vulneráveis 
(todos do BM 
FSE) 

Violência baseada no género (GBV), Assédio sexual 

Lei 4/2007: A Lei de Protecção Social estabelece os fundamentos para a organização do sistema de 
protecção social. A Lei define os principais componentes do sistema, organizando-o em três pilares - a 
segurança social básica, obrigatória, e complementar 

• Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Baseada no Género (GBV), 2018-2021 

• Estratégia de inclusão da igualdade de género no sector da saúde 2018-2023 aprovada em 2018 

• Estratégia Nacional para a Segurança Social Básica (2016) 

• Plano Estratégico do Ministério da Saúde (2014) 

• Estratégia Nacional de Prevenção e Eliminação do Casamento Precoce, aprovada em 2015 

• O Despacho do Ministério da Saúde sobre Cuidados Integrados às Vítimas de Violência de 
Género, aprovado em 12 de Janeiro de 2012 

• Lei 22/2019 de 11 de Dezembro: Direito da Família, revoga a lei nº 10/2004 de 25 de Agosto 

• Código Penal, Lei n.º 35/2014, de 31 de Dezembro 

• Lei 29/2009 de 29 de Setembro: Lei sobre a Violência Doméstica Praticada Contra as Mulheres 

• Lei 7/2008 de 9 de Julho: Legislação sobre a Promoção e Protecção dos Direitos da Criança  

• Política e Estratégia de Género para a sua Implementação (2006) 
 

Princípio 7: 
Património 
Cultural (refere-
se ao WB ESS 
8) 

• Decreto 42/90: Regulamento da actividade funerária 

• Lei 10/88: Lei de Protecção Cultural 

• Decreto nº 31/2012 - Regulamento para o Processo de Reinstalação Resultante das Actividades 
Económicas 
 

Princípio 9: 
Gestão de 
queixas (refere-
se ao WB ESS 
10) 

• Despacho Ministerial n.º 129/2006 que aprova as Instruções Gerais sobre a Avaliação do Impacto 
Ambiental (AIA) 

• Decreto nº 130/2006: Directiva Geral para o Processo de Participação do Público 
 

 

3.2 Requisitos internacionais  

O BAF exige que todos os seus projectos estejam em conformidade com o Quadro Ambiental e Social 
do Banco Mundial (WB ESF 2017), incluindo as Normas Ambientais e Sociais (ESS) 1-10, as 
Directrizes de Saúde e Segurança Ambiental do Grupo do Banco Mundial (EHSGs), e as outras 
Normas e Directrizes listadas no Anexo A do Manual de ESMS do BAF. Estas Normas destinam-se a 
fornecer orientações sobre como identificar riscos e impactos, e são concebidas para ajudar a evitar, 
mitigar e gerir riscos e impactos como uma forma de fazer projectos de uma forma sustentável. Para 
tornar estas Normas relevantes e práticas para projectos de conservação, a BAF desenvolveu 
Princípios e Requisitos de salvaguarda baseados no WB ESF (Anexo B do Manual ESMS), que 
incluem:  

• Princípio 1: Avaliação ambiental e social e gestão de riscos 

• Princípio 2: Envolvimento das partes interessadas 

• Princípio 3: Saúde, segurança e protecção das comunidades e do pessoal do projecto 

• Princípio 4: Protecção, conservação e gestão sustentável do ambiente, biodiversidade e recursos 
naturais 

• Princípio 5: Meios de vida e restrições de acesso 

• Princípio 6: Equidade de género e grupos vulneráveis 

• Princípio 7: Património cultural 

• Princípio 8: Povos Indígenas 

• Princípio 9: Gestão de queixas 

• Princípio 10: Direitos Humanos 
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Quadro 4 resume todas as normas relevantes por Princípio do BAF ESMS. A adesão a estes Princípios 
e Requisitos coloca uma ênfase em assegurar uma consulta pública e divulgação adequadas, para 
que as Comunidades Afectadas sejam plenamente informadas sobre o projecto e os seus pontos de 
vista e preocupações sejam tidos em conta. O BAF e todos os seus projectos estão empenhados neste 
sentido. O envolvimento das partes interessadas será conduzido com base em informação oportuna, 
relevante, compreensível e acessível, fornecida num formato culturalmente adequado, conforme 
descrito no Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP) apenso a este documento no Anexo 
2.  

 

Quadro 4 - Resumo dos requisitos do BAF ESMS. 

Princípio Risco ou impacto 
Normas relevantes (BAF 

ESMS) 
Orientação útil 

Princípio 1: 
Avaliação e 
Gestão 
Ambiental e 
Social dos 
Riscos e 
Impactos 

Avaliação e Gestão 
Ambiental e Social dos 
Riscos e Impactos 

WBESS1  WBESS1 Nota de Orientação  

Princípio 2: 
Envolvimento 
das partes 
interessadas  

Envolvimento das partes 
interessadas  

WB ESS1 IFC Stakeholder Engagement - A Good 
Practice Handbook; WBESS1 Guidance 
Note.  
 

Princípio 3: 
Saúde, 
segurança e 
protecção das 
comunidades e 
dos 
trabalhadores 
dos projectos 

  

  

  

Trabalho, saúde e segurança 
no trabalho 

WB ESS2; Directrizes WB EHS; 
OIT (Convenções Fundamentais) 

WB ESS2 Nota de Orientação. Nota de 
Orientação da UICN sobre Gestão de 
Riscos (2020). 

Saúde, segurança e 
protecção da Comunidade - 
segurança (aplicação da lei)  

WB ESS4. Código de Conduta 
das Nações Unidas para os 
Funcionários Responsáveis pela 
Aplicação da Lei. Princípios 
Básicos sobre o Uso da Força e 
das Armas de Fogo pelos 
Funcionários Responsáveis pela 
Aplicação da Lei. Princípios 
Voluntários sobre os Direitos 
Humanos e o Pessoal de 
Segurança 

WB ESS4 Nota de Orientação. Nota de 
Orientação da UICN sobre Segurança e 
Direitos Humanos (2020) - rascunho; 
Utilização das Forças de Segurança pelo 
IFC (2017). GN da UICN sobre Gestão de 
Riscos (2020).  

Saúde, segurança e 
protecção da comunidade - 
conflito entre homem e vida 
selvagem (HWC)  

WB ESS4 WB ESS4 Nota de Orientação.  

Saúde, segurança e 
protecção da comunidade - 
outras questões  

WB ESS4  WB ESS4 Nota de Orientação. UICN GN 
sobre Gestão de Riscos (2020).  

Princípio 4: 
Eficiência dos 
recursos e 
biodiversidade 

  

Eficiência de recursos, 
poluição, resíduos, produtos 
químicos e emissões de GEE 

WB ESS3; Directrizes WB EHS WB ESS3 Nota de Orientação. Nota de 
Orientação da UICN sobre Gestão de 
Riscos (2020).  

Biodiversidade e utilização 
sustentável dos recursos 
naturais  

WB ESS6 WB ESS6 Nota de Orientação. Norma da 
UICN sobre Conservação da 
Biodiversidade e Utilização Sustentável 
dos Recursos Naturais (2016). Normas 
Mínimas Ambientais e Sociais da Agência 
GEF - a Norma Mínima sobre a Protecção 
dos Habitats Naturais.  

Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso 

  

Repovoamento involuntário: 
deslocação económica  

WB ESS5 WB ESS5 Nota de Orientação. Norma da 
UICN sobre Repovoamento Involuntário e 
Restrições de Acesso (2016). Orientações 
Voluntárias da FAO sobre a Governação 
Responsável da Propriedade da Terra, 
Pescas e Florestas no Contexto da 
Segurança Alimentar Nacional.  
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Princípio Risco ou impacto 
Normas relevantes (BAF 

ESMS) 
Orientação útil 

Repovoamento involuntário: 
deslocação física 

WB ESS5 WB ESS5 Nota de Orientação. Norma da 
UICN sobre Repovoamento Involuntário e 
Restrições de Acesso (2016). Manual de 
Boas Práticas da UICN: Aquisição e 
Reinstalação de Terras (2019, rascunho).  

Princípio 6: 
Equidade de 
género e 
grupos 
vulneráveis  

  

Grupos vulneráveis  WB ESSs 1-10 (mainstreamed)  Nota de Orientação da UICN sobre 
Gestão de Riscos (2020). 

Impactos relacionados com o 
género   

WB ESSs 1-10 (mainstreamed)  IUCN Guidance Note on Risk 
Management (2020); BAF Gender Guide 
(2020).  

Princípio 7: 
Património 
cultural 

Património cultural  WB ESS8 WB ESS8 Nota de Orientação. Norma da 
UICN sobre Património Cultural (2016); 
Norma da UICN sobre Repovoamento 
Involuntário e Restrições de Acesso 
(2016). Normas Mínimas sobre 
Salvaguardas Ambientais e Sociais da 
Agência GEF. Secção do Manual 
Operacional da WB sobre Recursos 
Culturais Físicos.  

Princípio 8: 
Povos 
Indígenas 

Povos Indígenas (IPs) WB ESS7  WB ESS8 Nota de Orientação. Norma da 
UICN sobre Povos Indígenas (2016).  

Princípio 9: 
Gestão de 
queixas 

Mecanismo de queixa  WB ESS1   

Princípio 10: 
Direitos 
Humanos 

Impactos dos direitos 
humanos    

Directrizes sobre a Incorporação 
de Normas e Princípios de Direitos 
Humanos, Incluindo Género, em 
Propostas de Programas de 
Cooperação Técnica e Financeira 
Bilateral Alemã.  

Nota de Orientação da UICN sobre 
Gestão de Riscos (2020); Indicadores de 
Direitos Humanos da ONU: um guia de 
medição e implementação (2012).  
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3.2.1 Análise de lacunas  

Quadro 5 - Análise de lacunas  

Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

Princípio 1: Avaliação 
E&S e gestão de 
riscos (refere-se ao 
ESS 1 do BM) 

Geral  

• Decreto nº 54/2015: Regulamento 
sobre o Processo de Avaliação de 
Impacto Ambiental:  

• Resolução nº 5/95: Política 
ambiental 

• Lei do Ambiente, Lei nº 20/97 de 1 
de Outubro, alterada pela Lei nº 
16/2014 de 20 de Junho, alterada, e 
republicada pela Lei nº 5/2017 de 11 
de Maio. 

• Despacho Ministerial n.º 129/2006 
que aprova as Instruções Gerais 
sobre a Avaliação do Impacto 
Ambiental (AIA) 

• Decreto nº 130/2006: Directiva Geral 
para o Processo de Participação do 
Público 

• Política Nacional do Ambiente, 
aprovada pela Resolução nº 5/95 de 
3 de Agosto de 19954. 

• Decretos n.º 25/2011 - Regulamento 
sobre o Processo de Auditoria 
Ambiental 

• Decreto nº 11/2006 - Regulamento 
de Inspecções Ambientais 

• Diploma Ministerial nº 77/2015 de 22 
de Maio Regulamento de 
licenciamento da actividade de obras 
civis 

• Regulamento referente a Auditorias 
Ambientais (Decreto nº 32/2003) 
Regulamento referente a Inspecções 
Ambientais (Decreto nº 11/2006) 

 

A legislação nacional centra-se 
essencialmente nos impactos, 
embora inclua um número limitado 
de riscos, não se refere à 
salvaguarda das prioridades e 
necessidades dos grupos 
vulneráveis  
Embora haja consideração pelos 
impactos relacionados com as 
alterações climáticas e os serviços 
ecossistémicos, ainda há uma 
prática limitada na sua integração a 
ser planeada pelas autoridades. 
 
 

• O projecto concebeu uma série de actividades 
destinadas a aumentar a resistência às 
alterações climáticas e a apoiar o 
desenvolvimento da utilização sustentável dos 
serviços dos ecossistemas.  

• Quando forem encontradas ambiguidades entre 
o Regulamento moçambicano e as melhores 
práticas internacionais, os requisitos mais 
rigorosos devem ser aplicados na medida em 
que tais requisitos não entrem em conflito com a 
lei moçambicana aplicável. 

• O projecto e subprojectos seguirão todos os 
requisitos da legislação nacional para a 
introdução de novas infra-estruturas e 
actividades, evitando, avaliando, gerindo e 
monitorizando os riscos ambientais e sociais ao 
longo de toda a vida do projecto.   

• Os subprojectos individuais seguirão a 
legislação nacional bem como as melhores 
práticas internacionais na execução das ESIA e 
no fornecimento de envolvimento das partes 
interessadas e divulgação de informação de 
acordo com a WB ESS10. 

• O projecto e os subprojectos serão devidamente 
documentados, supervisionados, monitorizados 
e auditados.  

• Serão identificadas medidas para assegurar que 
grupos vulneráveis, incluindo mulheres, idosos, 
jovens, deficientes individuais e marginalizados, 
sejam considerados no planeamento, as suas 
opiniões ouvidas, necessidades e prioridades 
consideradas.  

• Desenvolver e implementar um Plano de 
Compromisso Ambiental e Social (ESCP). 

• Conduzir a monitorização e a elaboração de 
relatórios sobre o desempenho ambiental e 



 
ESMP: Adaptação baseada no ecossistema às alterações climáticas na Área Ambiental Protegida de Maputo 

 

19 

Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

social do projecto em relação a cada EES do 
BM e incorporar correcções quando aplicável. 

Princípio 2: 
Envolvimento das 
partes interessadas 
(refere-se ao WB ESS 
10) 

 

• Decreto nº 130/2006: Directiva Geral 
para o Processo de Participação do 
Público 

 

A legislação nacional considera não 
prever um Mecanismo de Gestão 
de Queixas. 
 

• Desenvolvimento do plano de envolvimento das 
partes interessadas com um processo de 
envolvimento claro, consistente e inclusivo com 
as partes afectadas desde o início até ao fim do 
projecto, assegurando a inclusão de grupos 
desfavorecidos e vulneráveis da forma 
culturalmente mais apropriada. 

• Ligação a um processo acessível e inclusivo 
para levantar questões e queixas e permitir a 
resposta e gestão de tais queixas (GRM). 

Princípio 3: Saúde, 
segurança e 
protecção das 
comunidades e do 
pessoal do projecto 
(relacionado com a 
EES 2 e 4 da WB) 

• Lei n.º 23/2007: Direito do Trabalho 

• Decreto nº 62/2013: Aprova o 
Regulamento que estabelece o 
Regime Jurídico dos Acidentes e 
Doenças Profissionais e revoga o 
Decreto Legislativo n.º 1706 de 19 
de Outubro de 1957 

• Decreto n.º 45/2009: Regulamento 
sobre a Inspecção Geral do 
Trabalho 

• Lei n.º 5/2002: Lei de Protecção dos 
Trabalhadores com VIH/SIDA 

• Lei nº 19/2014 de 27 de Agosto Lei 
para a protecção da pessoa com 
VIH 

• Lei n.º 15/2014 de 20 de Junho de 
2014: Lei de Gestão de Catástrofes 

• Decreto 7/2016 de 21 de Março: 
Regulamento sobre a Gestão de 
Catástrofes 

• Decreto n.º 45/2009: Regulamento 
sobre a Inspecção Geral do 
Trabalho 

 

 
Existem lacunas relacionadas com 
a segurança da estrutura/infra-
estrutura 
exposição da comunidade a 
doenças, entre outras. 
Moçambique não preparou normas 
específicas para a gestão de 
resíduos, e emissões sonoras para 
diferentes indústrias.  
 Não considera medidas para 
trabalhadores de terceiros 
(trabalhadores contratados, do 
fornecimento primário e da 
comunidade). 
.  

• Desenvolver e implementar um Quadro de 
Gestão Laboral (LMF) que inclua todos os 
trabalhadores do projecto, nomeadamente 
trabalhadores directos do projecto, 
trabalhadores contratados e trabalhadores 
comunitários, alinhado com a Legislação 
Laboral Nacional e a ESS2 

• Assegurar que o empreiteiro desenvolve e 
implementa um sistema de Saúde e Segurança 
no Trabalho (SST) alinhado com os requisitos 
da ESS2, forma todos os trabalhadores, 
incluindo trabalhadores temporários e "cash for 
work" e trabalhadores comunitários locais em 
SST, incluindo a preparação e resposta a 
emergências. 

• Proibir o trabalho infantil e desencorajar 
fortemente o trabalho infantil em práticas 
familiares (culturalmente enraizadas) com 
actividades perigosas (utilização de pesticidas 
na agricultura) e durante o horário escolar. 

• Trabalhadores a serem formados em protocolos 
específicos para evitar a propagação da 
COVID19.  

• Devem ser aplicadas normas do Banco Mundial 
(directrizes de saúde e segurança) para a 
exposição e gestão das emissões sonoras, 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

• A comunicação com os trabalhadores 
temporários, incluindo os trabalhadores 
comunitários, deve ser conduzida na língua 
local,  

• Assegurar que os trabalhadores do projecto 
estejam familiarizados com o mecanismo de 
reparação de queixas (GRM),  

• Recrutamento de trabalhadores temporários da 
construção a ser feito através da liderança de 
cada comunidade para garantir oportunidades 
para grupos vulneráveis, incluindo mulheres. O 
recrutamento de trabalhadores locais limita o 
influxo de mão-de-obra externa durante a 
construção de subprojectos e previne o abuso 
sexual e outras formas de GbV.  

• Desenvolver uma estratégia de HWC para todos 
os diferentes tipos de incidentes, incluindo 
particularmente os que afectam a segurança 
alimentar e monitorizar de perto para uma 
gestão adaptativa 

• Aplicação da lei a ser implementada de forma 
padronizada, policiamento de áreas claramente 
demarcadas como áreas interditas por oficiais 
regularmente treinados que conduzem o seu 
trabalho aplicando as lições aprendidas e 
replicando abordagens de aplicação da lei que 
se revelaram bem sucedidas com as 
comunidades  

Princípio 4: Eficiência 
dos recursos e 
biodiversidade 
(relacionado com os 
ESS 3 e 6 da WB) 

• Lei n.º 16/2014 de 20 de Junho de 
2014 

• Regulamento para a Implementação 
de Projectos Inerentes à Redução 
das Emissões da Desflorestação e 
Degradação Florestal, Conservação 
e Aumento das Reservas de 
Carbono, conhecido como 
Regulamento REDD+ aprovado pelo 
Decreto n.º 23/2018 de 3 de Maio  
 

Direito das Pescas: 

A legislação nacional considera os 
serviços ecossistémicos 
e a necessidade de assegurar a 
compensação da biodiversidade, 
com o objectivo não de perda 
líquida, mas de 
ganho líquido, isto ainda não é 
devidamente regulamentado.  
A legislação que protege os 
a biodiversidade está centrada em 
áreas de conservação e apenas as 
habitats costeiros sensíveis são 
legalmente protegidos. Não está 

• Dado que o projecto proposto foi concebido 
para restaurar e proteger habitats naturais e 
aumentar a resiliência às alterações climáticas, 
as actividades foram concebidas para assegurar 
um impacto mínimo nos sistemas naturais. A 
protecção das zonas costeiras e dos seus 
recursos será reforçada para assegurar a 
reabilitação e expansão de ecossistemas 
costeiros capazes de proporcionar resiliência 
climática e apoiar espécies-chave protegidas. 

• As intervenções de subsistência devem 
considerar a prevenção e gestão da poluição. 
Estas devem ser cuidadosamente concebidas, 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

• Decreto 22/2013 de 6 de Setembro 
Aprova as leis de pesca 

• Decreto 89/2020 de 8 de Dezembro 
(REPMAR)- Aprova o regulamento 
da pesca marítima  

• Decreto n.º 57/2008 Aprova o 
regulamento sobre a pesca e águas 
interiores  

• Decreto 42/2009: Aprova a criação 
da Reserva Marinha Parcial da 
Ponta de Ouro 

• Lei 89/2017 de 11 de Maio: Lei para 
a protecção, conservação e 
utilização sustentável da diversidade 
biológica 

• Decreto 97/2020 Aprova o 
regulamento para a gestão e 
ordenamento das zonas costeiras e 
praias  

• Decreto nº. 50/2021, de 16 de Julho:  
Aprova a pesca marítima  

• Decreto nº. 35/2001 Regulamento 
Geral da Aquacultura 

Terra 

• Lei n.º 19/97 de 1 de Outubro: 
Decreto-Lei fundiário 66/98 de 8 de 
Dezembro: regulamentação da lei 
fundiária 

• Decreto nº 66/98 - Regulamento da 
Lei de Terras.  Define áreas de 
protecção total, reservadas para a 
conservação da natureza e defesa 
do Estado, bem como áreas de 
protecção parcial 

• Decreto nº 19/2007 de 18 de Julho: 
Lei de Ordenamento do Território  

• A Lei das Florestas e Vida Selvagem 
(10/99) e o Regulamento do Decreto 
sobre a Vida Selvagem 

protecção devidamente legislada 
de habitats, mesmo que 
modificado ou a restauração de 
áreas degradadas 
 
 
Lacuna nos requisitos para o 
estabelecimento de actividades de 
aquacultura. Não inclui questões 
relacionadas com o aumento da 
escala das actividades de 
aquacultura potenciais riscos 
indirectos associados à poluição da 
água e potenciais riscos para a 
saúde humana, doenças e outros 
 
  

avaliadas e consideradas para evitar, minimizar 
ou mitigar proactivamente os potenciais 
impactos directos e indirectos aos sistemas 
naturais e aos serviços básicos e económicos 
que esses sistemas prestam à comunidade. 

• Gestão e supervisão de empreiteiros (incluindo 
fornecedor primário) para assegurar o 
alinhamento com a EES1 e abordagens de 
melhores práticas, implementação de medidas 
de mitigação através de ESMP's específicos 
durante a construção dos subprojectos.  

• Um plano-quadro de gestão de resíduos 
alinhado com o ESS 3 a ser desenvolvido e 
implementado, que também servirá para 
orientar futuros subprojectos. 

• Os requisitos específicos relacionados com 
habitats naturais e biodiversidade serão 
definidos para cada sub-projecto nos 
instrumentos específicos (por exemplo, ESIAs, 
ESMPs).  

• A monitorização e avaliação serão realizadas a 
intervalos regulares. 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

• Decreto n.º 23/2008 de 1 de Julho: 
Regulamento da Lei do 
Ordenamento do Território 

 
Emissões e Qualidade do Ar  
Lei n.º 20/97 - Direito do Ambiente: 
Proíbe a descarga de quaisquer 
substâncias tóxicas para a atmosfera se 
exceder as normas legais.  
Decreto nº 18/2004/ Decreto nº. 67/2010: 
Regulamento sobre normas de qualidade 
ambiental e emissões de resíduos: 
 
Resíduos e Poluição  

• Decreto 94/2014, de 31 de 
Dezembro: Regulamento sobre a 
gestão de resíduos sólidos urbanos 

• Decreto 83/2014, de 31 de 
Dezembro: Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos Perigosos 

• Decreto 55/2010, de 22 de 
Novembro: Regulamento sobre a 
proibição do amianto e dos seus 
derivados 

Água  

• Lei 16/91: Lei da Água 

• Decreto nº 18/2004 - Regulamento 
das Normas de Qualidade Ambiental 
e Emissões de Efluentes 

• Resolução 46/2007 de 21 de Agosto: 
Política da Água 

• Estratégia de gestão dos recursos 
hídricos (aprovada na 22ª sessão 
ordinária do Decreto 43/2007 de 30 
de Outubro - Regulamento sobre 
licença e concessão de água 
Conselho do Ministério da Água, 21 
de Agosto de 2007) 

•  Decreto nº. 45/2006 de 30 de 
Novembro Regulamento sobre a 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

Prevenção e Protecção do Ambiente 
Marinho e Costeiro,  

Princípio 5: Meios de 
vida e restrições de 
acesso (refere-se ao 
WB ESS 5) 

• A Constituição de Moçambique 
(2004)- Direito consuetudinário  

• Lei n.º 19/97 Lei de terras  

• Decreto nº 31/2012 - Regulamento 
para o Processo de Reinstalação 
Resultante das Actividades 
Económicas 

• Decreto Ministerial n.º 181/2010 - 
Directrizes para o processo de 
expropriação resultante do 
ordenamento do território 

• Decreto n.º 23/2008 - Regulamento 
para o ordenamento do território 

 

 
Desvio sobre a necessidade de 
consulta informada e participação 
significativa para além das reuniões 
públicas 
 
O SEE5 exige não só a 
identificação e o envolvimento com 
grupos vulneráveis, mas também a 
implementação de medidas 
diferenciadas para assegurar que 
os impactos adversos não recaiam 
desproporcionalmente sobre as 
pessoas vulneráveis e que estas 
sejam capazes de participar nos 
benefícios e oportunidades de 
desenvolvimento  
 
 
O WB ESS 5 é mais prescritivo 
quanto aos requisitos de "consulta 
informada" e "participação 
significativa" do que 
o Decreto de Reinstalação e 
directivas ministeriais conexas 
 
Direitos aos recursos naturais 
 
A legislação nacional salvaguarda 
os recursos comunitários quando 
afectados, de modo a que as 
comunidades tenham direito a que 
os seus direitos de acesso habituais 

• Conduzir uma linha de base socioeconómica  

• Desenvolver um Quadro de Processo 

• Desenvolvimento e expansão de programas e 
intervenções de competências a favor dos pobres, 
incluindo iniciativas de Adaptação Baseada no 
Ecossistema (EbA) destinadas a fornecer fontes 
alternativas de subsistência, formação e 
competências para apoiar a mudança para fontes de 
rendimento sustentáveis, promoção do 
empreendedorismo e resiliência climática da 
comunidade. Estas devem ser planeadas e 
implementadas com divulgação de informação 
culturalmente apropriada, consulta significativa, e 
participação informada, visando particularmente os 
grupos desfavorecidos e vulneráveis. 

• O projecto implementará a legislação nacional e 
salvaguardará o direito consuetudinário e o acesso 
aos recursos através da elaboração de um 
Memorando de Entendimento e seguirá o melhor 
das melhores práticas internacionais.  

• prática que garante a substituição de meios de 
subsistência alternativos. 

• Mitigação de HWC a ser conduzida em consulta com 
as comunidades afectadas e dando prioridade a 
intervenções e divulgação dos resultados de acções 
como vedações (cercas de plantas com pimentão, 
(cercas à prova de colméias à prova de mel, 
localização de furos de água longe dos locais-chave 
da comunidade, e formação técnica, entre outras. 

• Conduzir M&A regulares (tanto orientados para o 
progresso como para os resultados 
socioeconómicos) 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

(direitos de passagem) sejam 
formalizados e garantidos através 
do registo de servidões de interesse 
público no Cadastro Nacional de 
Terras (Art. 13 e 17 do 
Regulamento de Terras). O 
conceito de servidões de acesso 
aos recursos naturais está também 
previsto na lei geral e será utilizado 
pelo projecto sempre que viável e 
apropriado. A ESS5 é mais 
prescritiva quanto à substituição 
dos recursos naturais requer uma 
substituição alternativa de meios de 
subsistência  
 

Princípio 6: Igualdade 
de género e grupos 
vulneráveis (todos do 
BM FSE) 

• Decreto nº 31/2012 - Regulamento 
para o Processo de Reinstalação 
Resultante das Actividades 
Económicas 

• Plano Nacional de Prevenção e 
Combate à Violência Baseada no 
Género (GBV), 2018-2021 

• Estratégia de inclusão da igualdade 
de género no sector da saúde 2018-
2023 aprovada em 2018 

• Estratégia Nacional para a 
Segurança Social Básica (2016) 

• Plano Estratégico do Ministério da 
Saúde (2014) 

• Estratégia Nacional de Prevenção e 
Eliminação do Casamento Precoce, 
aprovada em 2015 

• O Despacho do Ministério da Saúde 
sobre Cuidados Integrados às 
Vítimas de Violência de Género, 
aprovado em 12 de Janeiro de 2012 

• Lei 22/2019 de 11 de Dezembro: 
Direito da Família, revoga a lei nº 
10/2004 de 25 de Agosto 

Globalmente, existe uma vontade 
de abordar a igualdade de género a 
partir de um quadro jurídico e 
político forte, mas esta é deixada 
em grande parte por cumprir devido 
à fraca implementação. 
 
Homens e mulheres estão 
habituados a comportamentos de 
poder/controlo dominados pelos 
homens no seio de sociedades 
patriarcais altamente rígidas, a tal 
ponto que cria uma ordem social 
equilibrada em termos de género 
que não só é socialmente aceite 
como também reforçada no seio da 
família/comunidade e das 
instituições. 
 
 A Lei 29/Set 29, 2009, diz respeito 
à GBV na forma como estabelece 
um precedente legal para 
desnaturalizar a violência e 
problematizar a prática através da 
proibição legal (36,51) mas os 

• As intervenções do projecto procurarão 
maximizar sinergias e integrarão 
adequadamente esforços anteriores em 
questões de género, saúde das mulheres e 
planeamento familiar.  

• Uma análise da vulnerabilidade e do género 
será conduzida com base numa base 
desagregada robusta para considerar a 
adequação e representatividade cultural, 
deficiências, falta de educação, língua e outros 
aspectos que afectam os grupos vulneráveis e 
assegurar a sua participação activa nas 
questões que os afectam. 

• O projecto promove a integração do género e o 
desenvolvimento de capacidades nas 
comunidades locais - incluídas na estratégia de 
envolvimento do projecto com todos os 
interessados; bem como directamente através 
de intervenções chave (ver quadro lógico)  

• Desenvolver códigos de conduta contra a GbV 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

• Código Penal, Lei n.º 35/2014, de 31 
de Dezembro 

• Lei 29/2009 de 29 de Setembro: Lei 
sobre a Violência Doméstica 
Praticada Contra as Mulheres 

• Lei 7/2008 de 9 de Julho: Legislação 
sobre a Promoção e Protecção dos 
Direitos da Criança 

• Política e Estratégia de Género para 
a sua Implementação (2006) 

hábitos culturais e os aspectos 
práticos na sequência da detenção 
de um delinquente limitam a 
denúncia de GbV  
 

Princípio 7: 
Património Cultural 
(refere-se ao WB ESS 
8) 

• A Constituição de Moçambique 
(2004) Direito consuetudinário  

• Decreto 42/90: Regulamento da 
actividade funerária 

• Lei 10/88: Lei de Protecção Cultural 

Existem lacunas no reconhecimento 
dos valores sociais e culturais da 
biodiversidade ou lugares 
discriminatórios com importância 
espiritual para as comunidades 
locais. Existe uma falta de 
consciencialização e de aplicação, 
bem como de provisão para o 
envolvimento das partes 
interessadas e divulgação de 
informação  
 
 

• O projecto garantirá às comunidades o acesso 
aos direitos ao seu património material e 
imaterial, incluindo os serviços ecossistémicos 
permitidos dentro das áreas restritas para as 
comunidades relevantes. Fá-lo-á através de um 
Memorando de Entendimento (MoU's) com as 
comunidades relevantes. 
 

Princípio 8: Povos 
Indígenas (refere-se 
ao WB ESS 7) 

  N/A 

Princípio 9: Gestão de 
queixas (refere-se ao 
WB ESS 10) 

• Despacho Ministerial n.º 129/2006 
que aprova as Instruções Gerais 
sobre a Avaliação do Impacto 
Ambiental (AIA) 

• Decreto nº 130/2006: Directiva Geral 
para o Processo de Participação do 
Público 

 

Não descrito explicitamente na 
legislação moçambicana. E não 
prevê um mecanismo abrangente 
para gerir as queixas 
 

• O processo GRM será reforçado para assegurar 
um sistema transparente e eficaz em termos de 
tempo, capaz de merecer a confiança dos 
membros das comunidades. O sistema será 
regularmente revisto e aperfeiçoado para 
responder às necessidades e preocupações das 
comunidades e, dessa forma, contribuir para o 
desenvolvimento de uma relação positiva com a 
Reserva (e Projecto). 

• O GRM assegurará meios culturalmente 
apropriados de recepção de queixas e 
assegurará a não retaliação e a possibilidade de 
anonimato. 

• O GRM será amplamente divulgado junto das 
comunidades e partes interessadas, tal como 
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Princípios BAF 
Requisitos Legislativos 

Nacionais 
Gap  

 
Estratégia 

recomendado, incluindo a divulgação na língua 
local.  

 

Princípio 10: Direitos 
Humanos 
(relacionado com as 
directrizes da BMZ 
sobre Direitos 
Humanos)   

  

O projecto assegurará que os direitos humanos sejam 
respeitados de acordo com a BMZ 

• A participação e inclusão de grupos 
desfavorecidos e vulneráveis é considerada na 
concepção e implementação do projecto, tal 
como descrito no Princípio 6. 

• Assegurar que os direitos das pessoas com 
deficiência sejam mantidos e que estas estejam 
representadas na elaboração e planeamento de 
estratégias, planos de acção e medidas que as 
afectem. 

• Interferência com os direitos laborais:  
As condições e direitos laborais são 
salvaguardados no desenvolvimento do projecto 
e subprojectos, incluindo a protecção das 
crianças contra o trabalho, tal como descrito no 
Princípio 3. 

• Reforçar ou pôr em prática mecanismos de 
reclamação eficazes e acessíveis para os 
afectados pelos impactos ambientais e para 
aqueles que vêem os seus direitos violados por 
medidas de protecção ambiental. 
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4 Estratégia de Gestão de Riscos  

Devido à natureza provisória deste PMS, o plano será actualizado nos primeiros seis meses de implementação do projecto, em conformidade com uma 
actualização dos outros instrumentos de salvaguarda (por exemplo, Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, Mecanismo de Salvaguardas, etc.). 
Outras actualizações importantes do PMSF serão feitas anualmente, em paralelo com os relatórios anuais do projecto descritos na Secção 5 abaixo.  

Quadro 6 - Principais riscos e impactos sociais e ambientais  

Princípios e requisitos  
Aplicável ao projecto? 
Significado do risco?  

Principais riscos e impactos e como serão abordados, incluindo quaisquer 
Instrumentos de Salvaguarda 

Princípio 1: Avaliação E&S e gestão de 
riscos (refere-se ao ESS 1 do BM) 

☒ sim    

 

Protocolos de contingência e prevenção covid-19. Procedimento de gestão, supervisão e 
controlo do empreiteiro. ESIA's para o desenvolvimento de infra-estruturas. Planos de 
formação de empreiteiros. Procedimentos de M&E & relatórios do projecto. 

Princípio 2: Envolvimento das partes 
interessadas (refere-se ao WB ESS 10) 

☒ sim    

MODERADO 

Continuar a desenvolver o SEP de acordo com as recomendações fornecidas no âmbito da 
ESA. 

Princípio 3: Saúde, segurança e protecção 
das comunidades e do pessoal do projecto 
(relacionado com a EES 2 e 4 da WB) 

☒ sim    

☐ não     

SUBSTANCIAL 

A PPF deve desenvolver uma Política de Saúde e Segurança, um Quadro de Gestão do 
Trabalho (LMF) e Códigos de Conduta sobre a VBG. Os empreiteiros devem ter um Plano de 
Saúde e Segurança Ocupacional (SST). Os POP's de aplicação da lei estão alinhados com as 
melhores práticas internacionais. Estratégia de Conflito entre Homem e Vida Selvagem com a 
contribuição e mecanismo da comunidade para compensar as perdas da comunidade. 
Desenvolvimento de um ESCOP. 

Princípio 4: Eficiência dos recursos e 
biodiversidade (relacionado com os ESS 3 e 
6 da WB) 

☒ sim    

☐ não     

BAIXO 

Quadro de gestão de resíduos. Integrar medidas de mitigação no aumento da escala da 
aquacultura. 

Princípio 5: Meios de vida e restrições de 
acesso (refere-se ao WB ESS 5) 

☒ sim    

☐ não     

SUBSTANCIAL 

Base socioeconómica desagregada por género e análise da subsistência e da vulnerabilidade. 
Estrutura do processo. Monitorização dos resultados sócio-económicos e auditoria dos 
impactos em termos de compensação das perdas. 

Princípio 6: Igualdade de género e grupos 
vulneráveis (todos do BM FSE) 

☐ sim    

☐ não     

NÃO RACIONADO 

Base socioeconómica desagregada por género e análise da vulnerabilidade e do género. 

Princípio 7: Património Cultural (refere-se ao 
WB ESS 8) 

☒ sim    

☐ não     

Chance Find Procedure está sob a responsabilidade do empreiteiro das novas infra-estruturas. 
MoU com comunidades com ligações de património cultural à área do projecto. 
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BAIXO 

Princípio 8: Povos Indígenas (refere-se ao 
WB ESS 7) 

☐ sim    

☒ não     

<Sig de risco> 

 

Princípio 9: Gestão de queixas (refere-se ao 
WB ESS 10) 

☒ sim    

 

Continuar a desenvolver o GRM em conformidade com as recomendações fornecidas no 
âmbito da ESA 

Princípio 10: Direitos Humanos (relacionado 
com as directrizes da BMZ sobre Direitos 
Humanos)   

☒ sim    

☐ não     

SUBSTANCIAL 

Assegurar a atenuação adequada dos riscos relacionados com HWC, aplicação da lei, meios 
de subsistência e restrições de acesso, grupos desfavorecidos e vulneráveis e direitos 
laborais. Comunicar de forma eficaz os esforços e resultados da mitigação. 

Outros  
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Quadro 7 - Medidas de gestão propostas  

Princípios Medidas de gestão propostas 

Instrument
o de 

salvaguard
a e estatuto 

Custo Horário 
 

Importância 
final do risco 

Princípio 1: Avaliação e 
Gestão Ambiental e Social 
dos Riscos e Impactos: Os 
projectos devem identificar 
e avaliar sistematicamente 
os riscos e impactos 
ambientais e sociais ao 
longo da concepção, 
concepção, concepção e 
implementação do 
projecto, incluindo, entre 
outros, os riscos e 
impactos directos, 
indirectos e cumulativos 
abrangidos por estes 
requisitos, e gerir o 
desempenho social e 
ambiental do projecto ao 
longo da sua execução. 

> Desenvolver uma estratégia clara para sistemas de fusão considerando a 
antecipação dos aspectos-chave e riscos associados >  
Assegurar mecanismos de acção correctiva e gerir a mudança  
> Assegurar o desenvolvimento de capacidades em todo o projecto, formação e 
actualização regular em áreas de risco para minimizar o desalinhamento e as 
inconsistências na comunicação com as partes interessadas >  
Protocolos de contingência e prevenção covid-19>  
Procedimento de gestão, supervisão e monitorização de empreiteiros>  
ESIA's para desenvolvimento de infra-estruturas>  
Planos de formação de empreiteiros>  
Procedimentos de M&E & relatórios de projectos>  
Assegurar o acompanhamento e aplicação de ESMS  
Ferramentas para os restantes princípios delineados no PMSE: 
> SEP>  
GRM>  
Quadro de Processo>  
Consentimento Informado (incluir nos contratos  
dos empreiteiros de infra-estruturas 
)> Memorando de Entendimento com as comunidades com ligações de património 
cultural à área do projecto>  
ESCOP para desenvolvimento de infra-estruturas>  
Aplicação da lei e patrulhamento de SOPs e formação>  
Política e Procedimentos de Saúde e Segurança>  
Quadro de Gestão Laboral (incluir informação sobre segurança sobre como 
executar as tarefas com segurança, incluindo a identificação de potenciais perigos 
e como lidar com emergências; Os trabalhadores "dinheiro por trabalho" devem 
ser induzidos e supervisionados - toda a comunicação com estes grupos deve 
incluir a língua local)  
> Política e Procedimentos COVID-19 (Os trabalhadores devem seguir protocolos 
específicos para evitar a propagação da COVID19 , tais como distanciamento, 
lavagem das mãos, uso de máscaras, e rastreio da temperatura dos trabalhadores 
)> Intervenções sobre meios de subsistência que envolvam produção familiar com 
membros da família devem incluir formação sobre aspectos de SST, incluindo 
disposições claras contra crianças que realizem trabalhos perigosos. Todas as 
comunicações de SST, incluindo os riscos a serem claramente transmitidos na 
língua local  
> Acrescentar sinalização em áreas críticas de restrição de acesso e áreas de uso 
especial  
> Formação regular (anual) sobre direitos humanos para TODO o pessoal activo 
dos serviços de aplicação da lei/segurança 

ESMP - 
Projecto 
Final [Fase 
da Proposta] 
submetido à 
BAF para 
consulta 
pública 

EUR 25,000: 
ESA  
 
+ 
 
Desenvolvim
ento, 
coordenaçã
o, e 
implementaç
ão do 
Sistema 
EMSS:  
EUR 
364,529  

Fase da Proposta 
:> Submeter o PEMS ao BAF para consulta 
pública (feito) 
 
Fase Inicial do Projecto - primeiros 3 meses 
:> Actualizar o PMSE após o estudo de base 
socioeconómico, de género e de grupos 
vulneráveis >  
Formar o pessoal de implementação do projecto 
nos requisitos do PMSE 
 
Implementação do Projecto - Anualmente 
:> Actualização anual do PMSE 

Baixo  
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Princípio 2: Envolvimento 
das partes interessadas: 
Os projectos devem 
identificar, analisar e 
envolver as pessoas 
afectadas pelo projecto e 
outras partes interessadas 
na área do projecto, a fim 
de assegurar relações 
fortes e reactivas 

> Rever o SEP para continuar a desenvolver o mecanismo de envolvimento das 
partes interessadas, alinhando-o com as directrizes do BAF e com as 
recomendações da ESA.  
> Integrar a implementação do SEP (incluindo o GRM) na proposta de actividades 
planeadas para que a gestão global do SEP e as actividades específicas do SEP 
tenham objectivos claros, resultados, indicadores, responsabilidades, e fundos 
atribuídos, assegurando assim uma boa implementação do SEP.  
> Implementação adequada do SEP, abordar questões de legado, aplicação da 
lei, HWC e questões de segurança alimentar associadas para fomentar a 
colaboração comunitária.  
> Assegurar a consideração e integração adequada com projectos anteriores e 
com o Plano de Acção Comunitário da Reserva. O processo de aprendizagem e 
acompanhamento da implementação de acções correctivas deve ter lugar 
enquanto se envolve com os grupos-alvo, para que os grupos compreendam e 
contribuam para o processo de melhoria. 

SEP - 
Projecto 
Final [Fase 
da Proposta] 
submetido à 
BAF para 
consulta 
pública 

Nenhum 
custo 
adicional do 
projecto 
relacionado 
com o 
desenvolvim
ento e 
implementaç
ão do SEP > 
integrado na 
metodologia 
de 
implementaç
ão da 
actividade 
do projecto 

Fase da Proposta 
:> Submeter o SEP actualizado ao BAF para 
consulta pública (feito) 
 
Fase Inicial do Projecto - primeiros 3 meses 
:>Finalizar o SEP após o estudo de base 
socioeconómico, de género e de grupo 
vulnerável>Train  
Project implementation staff in SEP requirements 
 
Implementação do projecto - Anualmente 
:>Atualizar o registo SEP e o documento SEP 
trimestralmente com base no envolvimento das 
partes interessadas 

Moderado  
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Princípio 3: Saúde, 
segurança e protecção 
das comunidades e do 
pessoal do projecto: Os 
projectos devem promover 
e garantir a segurança 
sanitária e a segurança 
das pessoas, 
comunidades e 
trabalhadores afectados 
pelo projecto 

> Embora não seja da responsabilidade directa do Projecto, o Projecto beneficiará 
de um Quadro Laboral para o Parque >  
Assegurar que os SLAs Empreiteiros cumprem os requisitos de ESMS, Parques 
de Paz, ADRA e legislação nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, 
incluindo  
1. Formação sobre as tarefas e métodos a serem utilizados por todos os 
trabalhadores associados às actividades de construção. Quando aplicável, 
assegurar que os empreiteiros forneçam equipamento de protecção pessoal (EPI);  
2. informação sobre segurança para incluir como executar as tarefas com 
segurança, incluindo a identificação de potenciais perigos e como lidar com 
emergências;  
3. os trabalhadores dos programas 'cash for work' e EbA devem ser induzidos e 
supervisionados para assegurar vestuário e calçado adequados quando trabalham 
- toda a comunicação com estes grupos deve incluir a língua local;  
4. Os trabalhadores devem seguir protocolos específicos para evitar a propagação 
da COVID19 , tais como distanciamento, lavagem das mãos, uso de máscaras, e 
rastreio da temperatura dos trabalhadores>  
Intervenções de meios de subsistência que envolvam produção familiar com 
membros da família devem incluir formação sobre aspectos de SST, incluindo 
disposições claras contra crianças que realizem trabalhos perigosos. Todas as 
comunicações OHS, incluindo os riscos a serem claramente transmitidos na língua 
local  
> Desenvolver e finalizar procedimentos operacionais padrão (SOPs) terrestres e 
marítimos de aplicação da lei e de patrulhamento com uma abordagem clara 
alinhada com o Código das Nações Unidas para Funcionários Responsáveis pela 
Aplicação da Lei, Princípios Básicos na Utilização da Força e de Armas de Fogo 
por Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, Princípios Voluntários 
sobre Direitos Humanos e Pessoal de Segurança.  
>Planeamento e implementação de formação anual externa e interna para todas 
as equipas de aplicação da lei em direitos humanos e resolução de conflitos por 
parte de uma instituição reputada  
Assegurar a colocação de sinalização marítima adequada em áreas críticas 
restritas para que as pessoas compreendam os limites das áreas 
interditas>Conduzir  
um exercício de lições aprendidas para que as iniciativas de aplicação da lei que 
provaram fornecer resultados positivos no MEPA possam ser ampliadas, 
particularmente centradas na área de expansão da ilha de Inhaca, onde se 
aplicarão novas actividades de aplicação da lei dos regulamentos de pesca>  
Promover culturas de alto valor e para comercialização culturas de segurança 
alimentar menos atractivas ou mesmo repelentes para elefantes, hipopótamos, 
macacos, porcos selvagens e outros animais conhecidos por devastarem as 
culturas>  
Pesquisar e implementar estratégias eficazes de gestão de HWC relacionadas 
com alimentos e meios de subsistência, tais como a combinação de programas de 
subsistência apícola com a produção de cercas à prova de pimenta/colmeia de 
abelhas capazes de desencorajar ataques de animais às explorações quando 
perturbam, conceber estrategicamente buracos de água longe das comunidades>  
Ampliar técnicas bem sucedidas e adaptá-las para melhor servir as famílias e a 
capacidade do indivíduo vulnerável de cultivar alimentos 

> Política e 
Procediment
os de SST - 
em 
desenvolvim
ento  
 
> Política e 
Procediment
os de 
Aplicação da 
Lei - em 
desenvolvim
ento 
 
> 
Actualização 
de SLAs 
para incluir 
requisitos de 
SST - em 
desenvolvim
ento 
 
> Quadro 
Interno de 
Trabalho/ 
Procediment
os - em 
desenvolvim
ento 
 
> Plano de 
Gestão do 
MNP - em 
rascunho 

Não são 
necessários 
custos 
adicionais 
de projecto 
para esta 
salvaguarda 
- isto será 
tratado 
internament
e através de 
processos 
de Parque e 
Acordos de 
Nível de 
Serviço de 
Empreiteiro 
(SLAs) 

Fase Inicial do Projecto - primeiros 3 meses 
:> Actualizar o modelo de Acordo de Nível de 
Serviço para reflectir o padrão de SST e os 
requisitos de formação>  
Formar pessoal de campo em requisitos de SST  
> Assegurar que os materiais de formação do 
projecto de subsistência incluam elementos 
adequados de SST 
 
Implementação do Projecto - Y1 
:> Finalizar a política e procedimentos prioritários 
de Saúde e Segurança no Trabalho  
> Desenvolver e implementar POP's prioritários de 
Aplicação da Lei e Patrulhamento  
> Finalizar e implementar o Plano e sub-planos de 
Gestão do PNM (Plano de Gestão Operacional) 

Baixo  
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Princípio 4: Eficiência dos 
recursos e biodiversidade: 
Os projectos devem 
promover a protecção, 
conservação e gestão 
sustentável do ambiente, 
da biodiversidade e dos 
serviços ecossistémicos, e 
promover a utilização 
eficiente e sustentável dos 
recursos 

> Melhorar os projectos de aquacultura com maior sensibilização para a 
minimização e reciclagem de resíduos >  
Efectuar monitorização ambiental das actividades que estão actualmente em 
funcionamento para incluir a qualidade da água, introdução de espécies exóticas, 
doenças e parasitas > Efectuar o  
rastreio do processo de maladaptação para fazer parte da monitorização da 
escala >  
Aumentar gradualmente a  
escala  
para permitir um 'processo de aprendizagem de lições' e uma melhoria consistente 
com riscos mínimos para a biodiversidade e a saúde humana 

Formação e 
monitorizaçã
o da gestão 
dos resíduos 
da 
aquicultura e 
da 
biodiversida
de - parte da 
implementaç
ão do 
projecto 

12.000 
EUROS 

Início do Projecto:  
> Formar o pessoal de campo do projecto em 
práticas melhoradas de gestão e monitorização de 
resíduos 
 
Implementação do projecto: 
> Monitorizar os riscos/impactos relacionados com 
a qualidade da água da aquacultura, introdução de 
espécies exóticas, doenças e parasitas 

Baixo  

Princípio 5: Meios de vida 
e restrições de acesso: Os 
projectos devem promover 
e apoiar meios de 
subsistência sustentáveis 
e, nos casos em que 
existam restrições 
involuntárias à utilização 
da terra, dos recursos 
marinhos e naturais e 
outros serviços 
ecossistémicos essenciais 
com impactos potenciais 
na subsistência das 
populações, melhorar ou, 
pelo menos, restabelecer 
os padrões de vida e de 
subsistência das 
populações 

> Conduzir uma linha de base socio-económica robusta que identifique claramente 
todas as Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAPs) incluindo grupos vulneráveis 
com dados desagregados de género.  
> Utilizar a linha de base para informar e avaliar as actividades de meios de 
subsistência propostas e os requisitos de acesso.  
> Desenvolver e actualizar o Quadro de Processo.  
> Assegurar que as intervenções atendam ao envolvimento de todos os indivíduos 
afectados, tendo em consideração as suas vulnerabilidades e limitações de 
envolvimento.  
> Assegurar a concepção de intervenções que compensem as restrições de 
acesso e os impactos sobre os meios de subsistência.  Estas devem ser 
planeadas e implementadas com divulgação adequada de informação, consulta 
significativa, e participação informada.  
> O M&E dos resultados socioeconómicos das intervenções que compensam as 
restrições de acesso e os impactos sobre os meios de subsistência deve ser 
concebido de modo a que as acções correctivas possam ser incorporadas 
conforme necessário, permitindo uma gestão adaptativa contínua e assegurando 
uma compensação adequada e a restauração dos impactos dos meios de 
subsistência e das restrições de acesso.  
> Auditoria dos impactos em termos de compensação das perdas.  
> Implementação sólida do envolvimento das partes interessadas com as 
comunidades para promover a adopção generalizada de programas de meios de 
subsistência.  
> Assegurar o planeamento de uma estratégia clara de saída para cada sub-
projecto, desde a sua fase de concepção - incluindo estratégias que transmitam, 
desde as fases iniciais de implementação do projecto, a decisão, a 
responsabilidade financeira e organizacional aos beneficiários (que só poderá ser 
seguida pela Reserva no âmbito do seu Plano de Acção Comunitário, por 
exemplo).  
> Desenvolver um memorando de entendimento (MdE) com a participação de 
todas as comunidades, tais como o clã Tembe, entre outras, para assegurar o seu 
acesso a áreas culturalmente relevantes e de subsistência, com procedimentos 
claros identificados, alinhados com a política de restrições de acesso.  
> Uma vez estabelecido o acordo, assegurar a ampla divulgação deste MdE e 
respectivo procedimento às comunidades locais.  
> A consulta às comunidades locais é essencial para determinar se existem sítios 
de ligação cultural, de culto ou outras questões de património cultural tangível e 
intangível. Estes podem ser integrados na concepção dos subprojectos e evitados 
os respectivos impactos. 

PF - 
Projecto 
final [Fase 
da Proposta] 
submetido à 
BAF para 
consulta 
pública 

Não são 
necessários 
custos 
adicionais 
do projecto 
relacionados 
com o 
desenvolvim
ento e 
implementaç
ão da PF - 
integrados 
na 
metodologia 
de 
implementaç
ão da 
actividade 
do projecto  

Fase da Proposta 
:> Submeter Quadro do Processo Preliminar - feito 
 
Fase Inicial do Projecto - primeiros 3 meses 
:> Finalizar o Quadro do Processo Interino>Treinar 
o  
pessoal de implementação do projecto nos 
requisitos do Quadro do Processo 
 
Implementação do Projecto - Y1 
:> Actualização do Quadro do Processo Final 
 
Implementação do Projecto - Y2 - 5: 
> Actualização anual do Quadro do Processo Pós-
Final 

Substancial  
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Princípio 6: Equidade de 
género e grupos 
vulneráveis: Os projectos 
devem promover a 
concepção de projectos 
inclusivos e equitativos a 
fim de prevenir impactos 
adversos relacionados 
com o género ou impactos 
nos grupos vulneráveis 

> Assegurar consideração e integração adequada com projectos anteriores e com 
os vários programas da Reserva para questões de género, saúde das mulheres e 
planeamento familiar - maximizar sinergias sempre que possível >  
Assegurar adequação cultural para abordar questões-chave específicas das 
comunidades alvo e garantir a representatividade das mulheres em aspectos 
relacionados com o envolvimento das partes interessadas  
> Assegurar que as intervenções são concebidas para acomodar as questões já 
identificadas como afectando os grupos vulneráveis dessas comunidades (falta de 
representatividade, falta de recursos, de acesso à educação e formação 
)> Assegurar a disponibilidade de uma linha de base socioeconómica 
desagregada  
> Assegurar a disponibilidade de uma análise da vulnerabilidade e do género 

Estudo e 
avaliação 
sócio-
económica, 
de género e 
de 
vulnerabilida
de - 
agendado 
para a fase 
de início do 
projecto 

25.000 
EUROS  

Fase de Iniciação do Projecto - primeiros 3 
meses 
:> Realizar uma avaliação pormenorizada sócio-
económica, de género e de vulnerabilidade  
> Actualizar a E&S Risk Rating>  
Actualizar o SEP> Actualizar o  
Quadro do Processo 

Moderado  

Princípio 7: Património 
cultural: Os projectos 
devem respeitar e 
proteger o património 
cultural, assegurar uma 
consulta significativa com 
as partes interessadas 
sobre o património cultural 
e promover a partilha 
equitativa dos benefícios 
da utilização do património 
cultural 

> Desenvolver um memorando de entendimento (MdE) com a participação de 
todas as comunidades, tais como o clã Tembe, entre outras, para assegurar o seu 
acesso a áreas culturalmente relevantes e de subsistência, com procedimentos 
claros identificados, alinhados com a política de restrições de acesso.  
> Uma vez estabelecido o acordo, assegurar a ampla divulgação deste MdE e 
respectivo procedimento às comunidades locais.  
> A consulta às comunidades locais é essencial para determinar se existem sítios 
de ligação cultural, de culto ou outras questões de património cultural tangível e 
intangível. Estes podem ser integrados na concepção dos subprojectos e 
respectivos impactos evitados.  
> Estar preparado para Procedimentos de Procura de Oportunidades 

Plano de 
Gestão do 
MNP - em 
rascunho 
 
Desenvolvim
ento de 
memorando
s de 
entendiment
o com as 
comunidade
s - durante a 
implementaç
ão do 
projecto 

Sem custos 
adicionais 
relacionados 
com o 
desenvolvim
ento e 
implementaç
ão de 
procediment
os 
relacionados 
com o 
património 
cultural/apro
vação do 
acaso > 
integrados 
nos 
procediment
os do Plano 
de Gestão 
do Parque 

Implementação do Projecto - Y1: 
> Desenvolver Memorando de Entendimento com 
as comunidades>  
Preparar para o procedimento de procura de 
oportunidades - se necessário>  
Actualizar e integrar o Plano de Gestão do PNM  

Baixo  

Princípio 8: Povos 
Indígenas: Os projectos 
devem respeitar e 
preservar a cultura, 
conhecimentos, práticas e 
direitos dos Povos 
Indígenas e das 
Comunidades Locais 
Tradicionais da África 
Subsaariana 
Historicamente Mal 
Servidas 

> A Área de Projecto não tem "Povos Indígenas" e, portanto, FPIC não é 
necessário. Independentemente disso, o consentimento informado deve constituir 
a forma de todas as estratégias de envolvimento e ser integrado no SEP e Quadro 
de Processo.  
> Os impactos sociais e culturais que o projecto pode trazer às comunidades 
locais devem ser abordados no Princípio 7 (Valores Culturais), na necessidade de 
estratégias de envolvimento culturalmente apropriadas abordadas no Princípio 2 
(Envolvimento das Partes Interessadas) e nas mudanças involuntárias aos meios 
de subsistência tradicionais e ao uso tradicional dos recursos naturais abordados 
no Princípio 5 (Meios de Subsistência e Restrições de Acesso). 

Mapeament
o 
paisagístico 
- Início e 
implementaç
ão do 
projecto 

N/A Fase Inicial do Projecto - primeiros 3 meses:  
> Desenvolver um mapa abrangente ilustrando os 
requisitos listados em 8.1.1 

Baixo  
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Princípio 9: Gestão de 
queixas: Os projectos 
devem receber e resolver 
as queixas das pessoas 
afectadas pelo projecto e 
de outras partes 
interessadas chave de 
uma forma atempada 

> Divulgar amplamente a GRM entre todas as partes interessadas, incluindo 
trabalhadores directos e indirectos do projecto.  
> Assegurar meios de recolha de queixas culturalmente apropriados entre as 
comunidades locais (assegurar a recolha de queixas por terceiros em caso de 
necessidade).  
> Adaptar a base de dados online de gestão de queixas propriedade do PPF 
(Projecto Parque Nacional do Limpopo) para a gestão de queixas e M&E.  
> Assegurar RH, financiamento e recursos suficientes para a GRM, incluindo 
necessidades de entrada de mediações externas. > Assegurar a  
mediação independente adequada de terceiros nos casos necessários.  
> Assegurar uma implementação sólida de desenvolvimento e melhoria contínua 
do sistema de queixas.  
> Divulgar amplamente a existência, confidencialidade e funcionamento da GRM 
entre todos os intervenientes, incluindo os trabalhadores directos e indirectos do 
projecto.  
> Permitir refinamento e flexibilidade no sistema de GRM para garantir a sua 
utilização pela comunidade. Considerar sugestões de melhoria por parte das 
comunidades alvo. 

Mecanismo 
de queixa - 
Projecto 
final [Fase 
da Proposta] 
submetido à 
BAF para 
consulta 
pública 

EUR 6,500 Fase da Proposta: 
> Submeter o mecanismo de reclamação e registo 
actualizado ao BAF para consulta pública (feito) 
 
Fase Inicial do Projecto - primeiros 3 meses: 
>Finalizar o Mecanismo de Gestão de Grievance e 
Registo  
>Finalizar o Mecanismo de Gestão de Grievance e 
Registo  
>Ensino do pessoal de implementação do projecto 
nos requisitos do Mecanismo de Gestão de 
Grievance  
>Desenvolver e fazer circular os TdR's para o 
Comité de Direcção do Projecto; Comité 
Consultivo do Projecto; Comité de 
Conformidade/Risco do Projecto >  
Nomear Membros para os Comités  
> Desenvolver material informativo e sinalização + 
estabelecer ferramentas do Mecanismo de Gestão 
de Grievance  
 
Implementação do Projecto - Anualmente: 
>Actualização do mecanismo de queixa e registo>  
Formação contínua e sensibilização 

Baixo  

Princípio 10: Direitos 
Humanos: Os projectos 
devem assegurar que os 
direitos humanos sejam 
respeitados, promovendo 
abordagens baseadas nos 
direitos e evitando 
actividades com potencial 
para contribuir para 
violações dos direitos 
humanos. 

Todas as medidas acima listadas são medidas para: Aplicação da lei, Conflito 
entre Homem e Vida Selvagem, Deslocamento económico involuntário, grupos 
desfavorecidos e vulneráveis e direitos laborais. 

Formação 
em Direitos 
Humanos - 
programada 
para a 
implementaç
ão do 
projecto 

20.000 
EUROS 

Implementação do Projecto - Y1 - 5: 
> Formação em direitos humanos para todo o 
pessoal do projecto >  
Formação anual em direitos humanos e resolução 
de conflitos para o pessoal dos serviços 
responsáveis pela aplicação da lei 

Moderado  
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5 ESMP Monitorização e Supervisão  

5.1 Papéis e responsabilidades 

A Fundação Peace Parks é o parceiro principal de implementação deste projecto, e reportará 
directamente à BAF, a agência de execução. A BAF recebe fundos dos parceiros de financiamento do 
Governo - Alemanha, através do Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e 
Desenvolvimento (BMZ) em cooperação com o KfW Development Bank; Suécia, através do Ministério 
Sueco dos Negócios Estrangeiros; França, através da Agence Française de Développement (AFD); e 
o Green Climate Fund (GCF).  

A Peace Parks tem apoiado o Governo de Moçambique através da ANAC, sob os auspícios do MITA 
para desenvolver, assegurar e proteger esta área desde 2006 e assinou um acordo de parceria de co-
gestão por 15 anos em 2018 com a ANAC para assegurar o seu desenvolvimento sustentável. O 
projecto será implementado em colaboração com a ANAC e com a ADRA Deutschland e.V. como sub-
recipiente (referida como parceiro principal do consórcio abaixo) cujos serviços são executados em 
colaboração com a ADRA Moçambique, Associação para a Preservação e Defesa do Meio Ambiente 
(Livaningo), Associação do Meio Ambiente (AMA) e Universidade Eduardo Mondlane, Departamento 
de Biologia.  

• Fundação Peace Parks Foundation (Grantee and Lead Organisation): Responsável global e 
responsável pela gestão do programa e relatórios. Responsabilidade principal pela 
implementação de actividades relacionadas com a conservação e infra-estruturas. A Sede 
(Stellenbosch - África do Sul) será responsável pelas Finanças, Administração e Recursos 
Humanos em geral; Relações com doadores e relatórios; Concepção, Cumprimento, 
Monitorização e Avaliação de Projectos; e Estratégia de Relações Públicas. O escritório 
regional do PPF Maputo terá a responsabilidade de gestão da linha de implementação 
através do cargo de Gestor Sénior de Projectos e prestará apoio financeiro, administrativo e 
de Relações Públicas ao programa. As estruturas PPF existentes na Reserva incluem Gestão 
de Projectos, duas posições de Assessoria Técnica e certas posições departamentais, 
incluindo o coordenador do Departamento Comunitário, que prestará apoio adicional e 
responsabilidade de gestão de linha para a implementação. A PPF será apoiada pelas duas 
seguintes instituições principais na implementação do programa: 

o Centro Terra Viva (CTV): Parceiro de Investigação e Monitorização. O CTV e a Peace 
Parks Foundation assinaram um acordo em Março de 2020 para reforçar e consolidar 
programas prioritários de investigação e monitorização em conformidade com o plano 
de gestão da utilização de recursos extractivos na costa ocidental da Reserva 
Marinha Parcial de Ponta do Ouro. Este acordo inicial centra-se no programa de 
monitorização e investigação da pesca de subsistência e artesanal para responder 
às preocupações mais imediatas da reserva relativamente à utilização e exploração 
dos recursos pesqueiros e às medidas de gestão e protecção dos recursos 
pesqueiros. O programa de monitorização da pesca de subsistência e artesanal 
começou em Agosto de 2016 abrangendo os centros de pesca de Tromene, Ponta 
Rasa, e Muchina, que pertencem ao estrato da Ilha da Inhaca, e os centros de pesca 
de Santa Maria, Nhonguane, Mabuluco e Agostinho, que pertencem ao estrato da 
Península de Machangulo.  Existe assim uma forte relação de trabalho a desenvolver 
para a monitorização de espécies e ecossistemas da área do projecto.  Por favor, ver 
ToR - Anexo 7.1. 

o África Primária: EbA e parceiro consultivo em matéria de alterações climáticas. Prime 
Africa empreendeu a Avaliação dos Riscos Climáticos e a Avaliação EbA da 
paisagem; e aconselhará sobre o clima e as medidas de risco a serem incorporadas 
nos Planos de Gestão; bem como: 

▪ Realizar uma avaliação de todas as actividades de projecto propostas para 
identificar e agrupar resultados específicos do EbA a publicar num relatório 
com recomendações para alinhar a concepção do projecto e melhorar a 
implementação para alcançar os resultados desejados. 
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▪ Produtos de conhecimento EbA, nomeadamente, 
publicações/artigos/relatórios técnicos sobre EbA no MEPA; e brochura(s) 
que descreve(m) os benefícios, abordagens e ferramentas para a 
implementação do EbA numa área marinha protegida (reflectindo a 
abordagem deste projecto e as lições aprendidas). 

▪ Fornecer contributos para o desenvolvimento de materiais e apoiar a 
formação, o desenvolvimento de capacidades e a sensibilização sobre o EbA 
para melhorar a capacidade institucional, e as revisões de estratégias, 
políticas e regulamentos nacionais.  
 

• ADRA Alemanha e.V. (Sub-Grantee e Organização Parceira): Sub-Grande para a Fundação 
Peace Parks e, portanto, assegura o cumprimento e a gestão financeira da subvenção para 
todas as actividades da ADRA Moçambique e dos seus parceiros de implementação. Além 
disso, a ADRA Alemanha irá monitorizar a implementação do projecto (componentes dos 
meios de subsistência) e ligar o projecto à perícia internacional. As avaliações externas 
ficarão sob a supervisão da ADRA Alemanha. Os seguintes parceiros de implementação irão 
apoiar a ADRA Alemanha e.V. na implementação do projecto:  

o ADRA Moçambique: Implementação da componente de meios de subsistência com 
enfoque na melhoria da resiliência das comunidades através da diversificação dos 
meios de subsistência e da Redução do Risco de Catástrofes (DRR); aumento da 
disponibilidade de serviços de água e saneamento, bem como adopção dos 
principais comportamentos de WASH e nutrição, programa de alimentação escolar e 
assistência de emergência em todos os distritos da Província de Maputo. Este 
parceiro local tem profunda experiência em meios de subsistência e escolas de 
mercado de agricultores e será responsável pelos programas de meios de 
subsistência e supervisão das interligações das diferentes componentes do projecto. 
Como organização sem fins lucrativos registada localmente, ADRA Moçambique 
será:  

▪ ser a contraparte da ADRA Alemanha e.V. em Moçambique, responsável 
pela implementação de projectos locais e estará em acordo directo de 
implementação de projectos com a ADRA Alemanha.  

▪ orientar e consultar as outras OSC locais na implementação do projecto. 
▪ relatório sobre as despesas financeiras de implementação do projecto 

(incluindo as dos parceiros subcontratados/prestadores de serviços). 
▪ relatório sobre a implementação do projecto incluindo actualizações 

regulares sobre os desafios para a ADRA Alemanha. 
ADRA Moçambique sub-contratará os seguintes parceiros de implementação de 
projectos: 

▪ AMA: As experiências e perícia deste parceiro local incluem a aquicultura 
multi-troférica integrada, gestão das pescas, gestão dos recursos naturais e 
apicultura. Guiarão, assistirão e supervisionarão a formação e os 
componentes do projecto de subsistência relacionados com isto. 

▪ Livaningo: Este parceiro local já tem relações estabelecidas com vários 
intervenientes-chave do projecto, incluindo a ANAC. Por conseguinte, serão 
responsáveis pela implementação de componentes do projecto relacionados 
com a Gestão de Recursos Naturais; promoção da boa governação; e 
construção da resistência às alterações climáticas. Livaningo irá trabalhar 
como consultor para todas as componentes de género do projecto. Devido à 
sua experiência anterior, trabalharão com a AMA, a reserva e os Peace Parks 
numa abordagem baseada na comunidade para a reabilitação e utilização 
sustentável dos mangais de ervas marinhas. 

▪ Universidade Eduardo Mondlane: Sócio científico e conselheiro.  São uma 
autoridade reconhecida em biologia marinha na região com uma base de 
investigação na Ilha da Inhaca. 

5.2 A Estrutura Organizativa  
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A estrutura organizacional do Projecto durante a implementação é apresentada na Figura abaixo, 
incluindo todos os parceiros implementadores e parceiros colaboradores. Nesta fase de concepção e 
desenvolvimento do projecto, a estrutura organizacional e o organograma são ainda de natureza 
preliminar e serão finalizados durante a fase inicial do Projecto. Esta secção será continuamente 
actualizada à medida que forem feitas alterações à estrutura organizacional. 

Durante a fase inicial do projecto, e no âmbito do sector da conservação e legislações relativas, o 
consórcio estabelecerá um Comité de Direcção que será apoiado por um Comité Consultivo. O Comité 
de Pilotagem assegurará a liderança estratégica e a supervisão da governação e não estará envolvido 
na gestão diária das operações. A função do Comité Directivo é assumir a responsabilidade pelas 
questões estratégicas associadas às várias fases do projecto. O Comité de Pilotagem é responsável 
pela aprovação de orçamentos, aprovação de alterações de âmbito e calendário, e controlo de riscos, 
qualidade e pontualidade. Espera-se também que o Comité de Pilotagem do Projecto tome decisões 
políticas fundamentais e assegure uma supervisão eficaz através da recepção de relatórios regulares 
e da revisão dos resultados da monitorização e das avaliações do projecto.  

O Comité Directivo terá reuniões trimestrais para discutir o progresso do projecto. Mais 
especificamente, o Comité de Pilotagem terá: 

• Assegurar que todas as intervenções no âmbito do projecto estejam em conformidade com 
os objectivos do projecto.  

• Discutir quaisquer questões inesperadas que surjam na devida altura da implementação do 
projecto e que não tenham sido acordadas à partida. 

• Monitorizar a implementação do projecto, assegurando que quaisquer mudanças 
estratégicas são empreendidas atempadamente para que o projecto atinja os seus objectivos. 

• Identificar e prestar aconselhamento sobre oportunidades para aumentar a escala de 
intervenções e colaborações. 

• Apoiar a visibilidade do projecto. 

• Decidir sobre todas as questões relativas à comunicação sobre o projecto, incluindo queixas 
de nível 3, e a publicação de dados em relatórios, declarações, publicações, e outros 
materiais. 

 

Figura 3 - Estrutura organizativa do projecto 

A função do Comité Consultivo do Projecto é assistir a equipa do projecto e o Comité de Pilotagem 
na implementação do projecto. O Comité Consultivo de Projecto tratará de questões operacionais, 
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incluindo queixas de Nível 1. O Comité Consultivo será idealmente composto por representantes das 
seguintes partes interessadas: 

• Representante do Parque ANAC 

• Representante da Fundação Peace Parks  

• Representante da ADRA 

• Gestor de Projectos BAF 

• Responsável do Projecto BAF M&E/Compliance 

• Representantes de parceiros de implementação de consórcios:  
o Livaningo  
o AMA  
o CTV  
o UEM  

• 4 representantes comunitários dos quatro postos administrativos a indicar pelas próprias 
comunidades (Machangulo, Zitundo, Messevene e Inhaca) 

• Representantes do governo distrital local 

• Representante da EPA  
 

Os Termos de Referência detalhados para o Comité Director e Comités Consultivos serão redigidos 
durante a fase inicial, incluindo os instrumentos de orientação a utilizar durante as reuniões, processos 
de tomada de decisão, etc.  

Um Comité de Cumprimento/Risco supervisionará todos os riscos/impactos relacionados com o 
ESMS e, subsequentemente, com o Mecanismo de Avaliação de Riscos e/ou Quadro de Processos, 
tal como identificados através da ESA e mitigados através do ESMP. Este comité é composto por 
quadros superiores de Parceiros de Implementação que são independentes da implementação directa 
do projecto e serão orientados pelas normas internacionais de gestão de risco das melhores práticas. 

 

Figura 4 - Comité de Cumprimento/Risco 

 

.  
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Figura 5 - Organograma do Projecto v. 20211121 
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5.3 Formação e sensibilização 

PPF e ADRA desenvolverão um programa de formação, capacitação e sensibilização para todos os 
empregados e empreiteiros sobre como implementar o BAF ESMS, o projecto ESMP e outros 
instrumentos de salvaguarda anexados a este ESMP. Além disso, todos os novos empregados e 
empreiteiros participarão numa sessão de indução obrigatória que incluirá saúde e segurança, 
sensibilização ambiental e comunitária, entre outros tópicos. Serão também utilizados métodos de 
comunicação escritos (boletim informativo/ cartazes) e verbais (como parte de briefings de rotina) para 
aumentar a sensibilização sobre uma série de questões de saúde ocupacional e comunitária, 
segurança e protecção. A formação anual e formal em Direitos Humanos será realizada com o pessoal 
dos serviços responsáveis pela aplicação da lei, bem como incluída no programa de indução da Área 
Protegida. 

5.4 Monitorização, avaliação e relatórios 

Para determinar a eficácia do PMSE e assegurar que as medidas de gestão nele contidas estão a ser 
implementadas, serão realizados exercícios de monitorização e avaliação internos e externos. As 
avaliações internas serão realizadas pelo PPF e ADRA numa base anual e basear-se-ão no Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. modelo. Este quadro será preenchido em conjunto 
com a equipa do projecto, incluindo o Oficial de M&A, o Assessor de Conformidade de E&S, os 
Coordenadores de Projecto e o Gestor de Projecto. 

Os relatórios da ESMS serão feitos como parte do Relatório Anual. O Modelo de Relatório Anual 
contém uma secção específica para este fim. Para cada medida de gestão, será assinalado se a 
implementação está dentro do calendário (ou adiantada ou concluída), ligeiramente atrasada ou 
atrasada - utilizando o código de cores sugerido. Quando se verificarem atrasos, os motivos serão 
explicados, e as soluções sugeridas. Para além do progresso, a eficácia das medidas de gestão será 
também monitorizada e comunicada em Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. O 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. também pode ser utilizado para avaliações 
externas do PMSE. A monitorização anual ajudará a identificar quaisquer riscos ambientais ou sociais 
adicionais que possam ter surgido desde o início do Projecto e ajudará a estabelecer medidas de 
mitigação adequadas para quaisquer novos riscos significativos. PPF e ADRAm adicionarão estes 
riscos adicionais e as suas medidas de mitigação ao PMS (Quadro 5 e Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.) e apresentará um relatório sobre eles como parte do futuro controlo anual 
(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  

O PPF e a ADRA utilizarão observações e consultas das partes interessadas (em particular com os 
PAPs) a fim de julgar a eficácia das medidas. Procurarão também sinergias com o plano de 
monitorização e avaliação (M&E) do Projecto, que poderão incluir indicadores que possam ser 
utilizados para julgar a eficácia das medidas de gestão (por exemplo, indicadores de meios de 
subsistência dos PAPs).  

5.5 Gestão de mudanças 

O PEMS será regularmente actualizado à medida que o projecto avança, incluindo uma revisão anual 
dos progressos e a apresentação de relatórios ao BAF.  

No caso de quaisquer circunstâncias imprevistas ou alterações previstas no âmbito, concepção, 
implementação ou funcionamento do projecto que possam causar uma mudança adversa nos riscos 
ou impactos ambientais ou sociais do projecto, o PMSE será submetido a uma revisão imediata. Isto 
pode incluir, no caso de alterações nos parceiros do projecto, actividades, âmbito, e contexto.  

A revisão e o processo incluirão os seguintes passos:   
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o O Comité de Conformidade/Risco do Projecto apoia o Consultor de Conformidade E&S 
do Projecto, em colaboração com o Gestor do Projecto e os Coordenadores para rever 
possíveis implicações das mudanças, incluindo a facilitação da consulta com as Pessoas 
Afectadas pelo Projecto e quaisquer outras partes interessadas relevantes.  

o O Comité de Conformidade/Risco do Projecto deverá providenciar a realização de 
qualquer avaliação adicional de E&S e envolvimento das partes interessadas e o 
Assessor de Conformidade de E&S para a estratégia de gestão de risco acima referida. 

o Actualização/alterações a quaisquer outros instrumentos de salvaguarda relevantes 
associados a este PMSF. 

o Revisão interna e aprovação pelo Comité de Cumprimento/Risco. 
o Submissão à BAF para aprovação. 
o Após aprovação, divulgar, implementar, e monitorizar o PMS revisto. 
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Anexo A.1 - Actividades de Projecto 

Fonte: Proposta de Projecto - v. 2021.11.29 

RESULTADO 1: MELHORES RECURSOS, INSTRUMENTOS E CAPACIDADES PARA A 
GESTÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE MPA  

Indicador 1.1: Planos novos ou revistos de gestão de MPA e de gestão financeira que 
incorporam a mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

o Actividade 1.1.1: Apoiar o desenvolvimento e adopção de documentos de gestão e gestão financeira de 
MPA que incluam a mitigação e adaptação às alterações climáticas: 

1.1.1.1. Facilitar e apoiar o processo de actualização do(s) novo(s) Plano(s) de Gestão de 

MPA e Planos de Gestão Operacional 

1.1.1.2. Actualizar e implementar o plano de Gestão dos Recursos Costeiros 

1.1.1.3. Apoiar e contribuir para o Plano de Desenvolvimento Integrado da APE, Planos de 

Negócios e Planos de Gestão 

1.1.1.4. Facilitar o processo e apoiar o desenvolvimento da actualização e incorporação de 

subadendos relevantes (Gestão da Utilização dos Recursos Naturais Marinhos, EbA, 

Clima e Gestão do Risco de Catástrofes) 

1.1.1.5. Mapear políticas e programas chave e identificar lacunas do EbA e aconselhar a 

incorporação das lacunas do EbA na gestão do Parque e no planeamento operacional 

(item de orçamento 1) (c.f. Prime Africa Deliverable 1) 

Sub-saída 1.1.1: Documentos de gestão de MPA actualizados e revistos que incluem a mitigação e adaptação 
às alterações climáticas 

Indicador 1.2: % de medidas em planos de gestão actualizados que tenham sido 
implementadas.  

o Actividade 1.2.1: Apoiar a MPA na implementação de planos operacionais e de gestão actualizados: 

1.2.1.1.   Prestar assistência técnica, gestão de projectos, mentoria e apoio de supervisão  

1.2.1.2.  Facilitar as reuniões do Parque e do Comité Directivo (ordens de trabalhos, presenças, 

actas, acções 

1.2.1.3.  Prestação de Formação:  

▪ aos Marine Rangers, incluindo formação de reciclagem. 1 dia por ano (Rubrica orçamental 
2) 

▪ Formação em Direitos Humanos - Formador do Southern African Wildlife College - 2 dias 
de formação por sessão para 30 pessoas com 4 sessões por ano para todo o pessoal e 
guardas-florestais = 8 dias de formação por ano (rubricas orçamentais 3-4) 

1.2.1.4.  Facilitar o Envolvimento Comunitário - tópicos relacionados com MPA  

Sub-saída 1.2.1: Planos de gestão implementados através de MPA 

Indicador 1.3: Presença de documentos de demarcação legais relevantes para áreas 
protegidas.  

o Actividade 1.3.1:  Apoiar a MPA na demarcação e documentação legal de fronteiras e zonas 
actualizadas: 

1.3.1.1.  Actualizar e manter os limites de reserva  

1.3.1.2.  Aquisição e entrega de materiais de Demarcação (sinalização, bóias) para 

zoneamento e limites. (Instalação excluída e para fazer parte dos custos 

operacionais). Âmbito (por exemplo # e concepção de bóias e sinalização) só pode 
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ser definido durante a implementação para determinar um orçamento mais preciso. 

(Rubrica orçamental 5) 

1.3.1.3.  Desenvolver mapas actualizados dos limites das áreas protegidas e zoneamento 

1.3.1.4.  Apoiar o cumprimento de processos legais relevantes relacionados com os limites e 

zoneamento da EPA de Maputo 

Sub-saída 1.3.1: Documento legal Gazetted para demarcação e actualização de fronteiras e zonas através de 
MPA 

Indicador 1.4: Técnicas rentáveis de monitorização, controlo e execução para prevenir a pesca 
ilegal / utilização de práticas insustentáveis são adoptadas com sucesso pela MPA. 

o Actividade 1.4.1: Apoiar a MPA na implementação de técnicas de monitorização, controlo e aplicação 
rentável para prevenir a pesca ilegal/práticas insustentáveis: 

1.4.1.1. Prestar  assistência técnica, orientação, supervisão, monitorização e relatórios (incl. 

estatísticas) sobre operações de aplicação da lei  

1.4.1.2.  Investigação de base, análise e relatório sobre espécies indicadoras (rubrica 

orçamental 6) 

1.4.1.3.  Avaliação e relatório da linha de base dos recifes de coral com recomendações, 

comunicações e sensibilização para medidas regulamentares e de controlo para os 

recifes de coral (rubricas orçamentais 7-16) (CTV; e c.f.UEM Deliverable #1)  

1.4.1.4.  Monitorização e análise de costas rochosas, actividades recreativas e pesca 

desportiva e recreativa (rubrica orçamental17-20) 

1.4.1.5.  Gestão operacional da pesca artesanal e de subsistência da Baía de Maputo, recolha 

de dados, análise e relatórios com recomendações (rubricas orçamentais 21-27) 

1.4.1.6.  Fornecer apoio técnico e financeiro às operações dos guardas-florestais marítimos, 

incluindo através de patrulhamento  aéreo, marítimo e em terra (rubricas orçamentais 

28-31) 

Sub-saída 1.4.1: Plano de aplicação da lei e de protecção e controlos do ecossistema marítimo e 
gestão sustentável da pesca 
 
o Actividade 1.4.2: Capacitar os PCC para a aplicação da lei, protecção dos ecossistemas marítimos, e 

gestão sustentável da pesca - capacitando os PCC: (Rubrica orçamental 32) 

1.4.2.1.  Avaliação diagnóstica e plano de reforço para 4 PCC, (composto por 25 membros) 

(Rubricas orçamentais 33-35) 

1.4.2.2.   Apoiar o desenvolvimento de quatro planos de co-gestão das pescas para cada PCC 

com base em práticas de pesca sustentável e nos resultados das actividades de 

controlo (rubricas orçamentais 36-38)  

1.4.2.3.  Publicar formalmente dois novos PCC no Boletim da República (jornal oficial do 

governo) e actualizar os outros dois existentes, como regulamentos dos planos acima 

mencionados (item 39 do orçamento). 

1.4.2.4.  Legislação e Execução (21 reuniões de comunidades para divulgar o conteúdo jurídico 

do EbA) (e prestar assistência técnica aos CCP para definir e pôr em prática as suas 

funções e responsabilidades em relação à gestão das pescas. (Rubricas orçamentais 

40-41) 

1.4.2.5. Mais Capacitação: Formar 100 membros CCP (25 em cada grupo de 4) sobre como 

conduzir uma consulta comunitária, e técnicas de comunicação e divulgação e em 

competências de gestão incluindo (resolução de conflitos, gestão de actividades, 

relatórios financeiros, práticas de pesca sustentável, e monitorização da pesca) e 

gerar conhecimentos sobre resolução de conflitos, boas práticas sobre direitos de 
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posse e gestão de recursos naturais para as Zonas de Não-Tempo (rubricas 

orçamentais 42-44) 

1.4.2.6.  Prestar assistência técnica aos CCP para registo e legalização de pescadores que 

permitam o acesso às Zonas de Não-Take; e fornecer cartões de identificação 

(rubricas orçamentais 45-52) 

▪ Acções de advocacia para a gestão sustentável dos recursos marinhos com base em 
resultados de monitorização e artigos científicos  

▪ Sensibilização e partilha de informação sobre ecossistemas e gestão sustentável da pesca 
dirigida às comunidades das ilhas da Inhaca e aos funcionários do governo local 

Sub-saída 1.4.2: Gestão sustentável da pesca 

Indicador 1.5: N.º de instrumentos de financiamento sustentável da MPA que são 
desenvolvidos e a sua implementação iniciada. 

o Actividade 1.5.1:  Apoiar a MPA a desenvolver estratégias realistas para um financiamento sustentável: 

1.5.1.1.  Apoiar a actualização e implementação do Plano de Desenvolvimento do Turismo e 

do Plano Estratégico de Negócios (rubrica orçamental 53) 

1.5.1.2.  Realizar um Plano de  Viabilidade do Carbono Azul (Rubrica orçamental 54)(c.f. Blue 

Finance Deliverable #1) 

1.5.1.3.  Nomeação de um promotor de negócios através da colaboração da Blue Finance e 

investigação e implementação (sempre que possível) de um sistema de pagamento 

do utilizador para recursos marinhos protegidos ligados principalmente ao turismo e 

utilização de recursos naturais (por exemplo, pesca recreativa e desportiva), bem 

como a viabilidade de centros interpretativos como meio de gerar receitas (Rubrica 

orçamental 55) 

Sub-saída 1.5.1:  Instrumentos de financiamento sustentável finalizados  

Indicador 1.6: Número de melhorias de infra-estruturas chave efectuadas na zona marinha. 

o Actividade 1.6.1: Construir, melhorar a infra-estrutura existente e manter a infra-estrutura chave da zona 
marinha: 

1.6.1.1.  Modernização de duas instalações Marine Ranger na Ilha da Inhaca (Melhoria e 

instalação de alojamento, cozinha e instalações de ablução e compra de mobiliário 

básico de vida, incluindo camas, fogão a gás, iluminação solar e utensílios de cozinha) 

(Rubrica orçamental 56) 

1.6.1.2.   Construção de quatro unidades básicas de alojamento em MSR para Monitores de 

Tartarugas. (reserva principal) (Rubrica orçamental 57) 

1.6.1.3.  Construir e manter quatro postos de observação marinha (torres de controlo de pontos 

altos) (Rubrica orçamental 58) 

1.6.1.4.  Construir e manter uma instalação para recepção de turistas na Ilha da Inhaca e para 

que os guardas-florestais marinhos possam monitorizar a actividade turística em 

Ponta Torres (rubricas orçamentais 59-60) 

1.6.1.5.  Construir uma Estrutura de Reunião CCP (Ilha de Inhaca) (Rubrica orçamental 61) 

1.6.1.6.  Conceber e instalar sinalização interpretativa quando apropriado (rubricas 

orçamentais 62-63) 

1.6.1.7.  instalar torre de rádio adicional para cobrir a área marítima da Inhaca e Machangulo 

(rubricas orçamentais 64-66) 

Sub-saída 1.6.1: Melhoria das infra-estruturas chave existentes na zona marinha 

Indicador 1.7: Número de bens adquiridos para apoiar operações marítimas. 
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o Actividade 1.7.1:  Adquirir bens para apoiar as operações marítimas e suportar os seus custos de operação 
e manutenção. 

1.7.1.1.   Obter, licenciar e segurar 1 veículo para operações de patrulha (rubrica orçamental 67 

) 

1.7.1.2.   Aquisição, licença e seguro de 1 jet ski para patrulhamento na ilha da Inhaca (item de 

orçamento 68) 

1.7.1.3.   Aquisição de 2 caiaques para patrulhamento na Ilha da Inhaca (Rubrica orçamental 

69) 

Sub-saída 1.7.1:  Bens de operações marítimas adquiridos e apoiados 

Indicador 1.8: Número de compromissos comunitários com Comités de Gestão de Recursos 
Naturais (NRMCs) 

o Actividade 1.8.1: Criar ou revitalizar 21 CBNRMCs nas comunidades alvo do projecto: 

1.8.1.1.  Realizar um levantamento do estado dos Comités de Gestão de Recursos Naturais 

(CBNRMC) existentes nos sítios do projecto.  (Rubricas orçamentais 70-72) 

1.8.1.2.  Desenvolver um pacote de formação abrangendo governação ética, género, direitos 

de posse da terra, resolução de conflitos, gestão financeira e plano de acção para 

gerir os recursos  naturais a fim de reduzir a exposição aos riscos climáticos e 

atingir o CBNRMC. (Rubrica orçamental 73) 

1.8.1.3.   Conduzir formação sensível ao género na gestão dos recursos naturais comunitários 

(utilizando a caixa de ferramentas) e assegurar que pelo menos 40% dos membros e 

líderes do CBNRMC são mulheres. (Rubricas orçamentais 74-75) 

1.8.1.4.  Moderar o desenvolvimento do plano de acção com os CBNRMC (21 comités x 20 

pessoas x 1 dia *4 ano) (Rubrica orçamental 76) 

1.8.1.5.  Apoiar os CBNRMs a operacionalizar a abordagem de gestão sustentável dos 

recursos naturais através do seu registo legal em Maputo. (Rubrica orçamental 77) 

1.8.1.6.  Conduzir campanha de sensibilização e envolver a rádio comunitária local e as 

escolas secundárias em debates, actividades olímpicas, teatro, e limpeza de praias 

em sessões de sensibilização para práticas amigas do ambiente e protecção dos 

ecossistemas naturais. (Rubricas orçamentais 78-82) 

Sub-saída 1.8.1: Comités de Gestão de Recursos Naturais (CBNRMC) estabelecidos e capacitados para a 
protecção da biodiversidade marinha 
o Actividade 1.8.2:  Conduzir uma avaliação de base, e depois monitorizar e relatar as percepções e atitudes 

em relação à protecção da biodiversidade marinha.  
 

Sub-Output 1.8.2: Avaliação de base e monitorização contínua da percepção da biodiversidade marinha e 
protecção  

PRODUÇÃO 2: MAIOR RESILIÊNCIA DAS INFRA-ESTRUTURAS E DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

Indicador 2.1: Número de activos físicos das áreas marinhas protegidas mais resistentes à 
variabilidade e às alterações climáticas 

o Actividade 2.1.1:  Apoiar o MPA para aumentar a resiliência das infra-estruturas chave contra os impactos 
das alterações climáticas: 

2.1.1.1  Melhorar o acesso às dunas através da construção de calçadões em áreas chave das 

Dunas Primárias (rubrica orçamental 84) 
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2.1.1.2 Avaliar, regular, delimitar e melhorar as áreas de amarração de barcos, incluindo a 

utilização de sinalização para controlo regulamentar (por exemplo, velocidades de 

barco) (Rubrica orçamental 85-86) 

Sub-saída 2.1.1: Aumento da resiliência climática das áreas marinhas protegidas (calçadão, infra-estruturas 
de acesso, controlos regulamentares em zonas sensíveis) 

PRODUÇÃO 3: REFORÇO DA CAPACIDADE ADAPTATIVA E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS 
RISCOS CLIMÁTICOS 

Indicador 3.1: Número de comunidades atingidas por um sistema de alerta precoce 
relacionado com o clima. 

o Actividade 3.1.1:  Desenvolvimento de estruturas e planos de avaliação da vulnerabilidade e capacidade 
e implementação 

3.1.1.1.  Conduzir uma avaliação de vulnerabilidade e capacidade (VCA) das 23 comunidades 

alvo, utilizando a caixa de ferramentas VCA da IFRC para identificar e priorizar a 

preparação para catástrofes e opções de adaptação que envolvam grupos e 

comunidades vulneráveis no diagnóstico de problemas e na concepção e 

implementação de acções (rubricas orçamentais 87-88) 

3.1.1.2.  Apoiar 22 Comités de Redução e Gestão do Risco de Catástrofes (CBDRMCs) de 

base comunitária, entre os quais 2 comités existentes criados ao abrigo das directrizes 

do INGD para elaborar e implementar acções de redução do clima e do risco de 

catástrofes para abordar as vulnerabilidades identificadas (rubricas orçamentais 89-

91)  

3.1.1.3.   Apoiar a realização do intercâmbio local de experiências sobre redução do risco de 

desastres, boas práticas ambientais e acções de adaptação entre as comunidades 

 CBDRM (rubrica orçamental 92) 

Sub-Output 3.1.1: Planos de Acção implementados pela Comunidade com base em Avaliações de 
Vulnerabilidade e Capacidade (incluindo funções e responsabilidades e pontos focais nos comités de Gestão 
de Riscos de Catástrofes com Base Comunitária). 
o Actividade 3.1.2:  Com base em 3.1.1 apoiar a criação de 22 novos Comités de Gestão de Riscos de 

Catástrofes (CBDRMCs) com base na Comunidade:  

3.1.2.1.   Mobilar os CBDRMCs recentemente criados com kits de emergência (22 kits de 

coletes e ferramentas para tornar o CBDRM operacional) em alinhamento com o plano 

de contingência da comunidade, plano de acção de redução do risco de desastres, 

SOP. (Rubrica orçamental 93) 

3.1.2.2.  Realizar exercícios regulares de simulação (antes das épocas de chuva e ciclone) com 

um máximo de 4 comunidades por ano, com a participação de representantes de 

outras comunidades no seguimento do SOP desenvolvido em colaboração com o 

INGD; treinar a estrutura local (CBDRMCs), clubes ambientais, escolas, e grupos 

religiosos existentes) sobre a utilização do sistema móvel de alerta precoce e dos 

sistemas INGD 321 - o sistema de informação a pedido para a sua contínua 

preparação. (Rubricas orçamentais 94-96) 

3.1.2.3.   Apoiar a participação de estruturas  locais incluindo o governo distrital, SDAE, 

CBDRMCs, clubes ambientais, como um processo de aprendizagem para que estes 

participem activamente no exercício de simulação de desastres, incluindo a resposta 

a emergências. (Rubrica orçamental 97) 

Sub-saída 3.1.2: Planos de Mitigação e Contingência Preparados/Planos de Contingência em colaboração com 
CBDRMCs com o INGC Data Winner Early Warning System. 
o Actividade 3.1.3: Capacitar os respondentes locais em resposta a catástrofes: 
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3.1.3.1.   Em caso de catástrofe que afecte a comunidade no local do projecto, realizar uma 

rápida avaliação humanitária para determinar as necessidades imediatas. (Rubricas 

orçamentais 98-99) 

3.1.3.2.  Prestar  assistência imediata (com alimentos e artigos não alimentares) com limite até 

40.000 euros para ajudar as pessoas a viver até que se possam encontrar soluções 

mais permanentes e sustentáveis. (Rubrica orçamental 100) 

3.1.3.3.  Conduzir uma avaliação pós-desastre até que ponto as diferentes práticas de 

preparação foram executadas adequadamente. (Rubricas orçamentais 101-102) 

Sub-Output 3.1.3: Respondedores locais capacitados na sua resposta a catástrofes. 

Indicador 3.2: Percentagem da população alvo que informa sobre a preparação para se 
adaptar/responder a choques climáticos (ciclones, secas prolongadas, temperaturas 
extremas, cheias repentinas, ventos excessivos) 

o Actividade 3.2.1:  Implementar a campanha de consciencialização comunitária para a preparação para 
catástrofes: 

3.2.1.1  Com base em diferentes instrumentos de preparação da comunidade, (plano de 

contingência comunitária, plano de acção de redução do risco de desastres, SOP) 

produzem diferentes materiais de comunicação audiovisuais para a campanha de 

sensibilização da comunidade. (Rubrica orçamental 103) 

3.2.1.2 Realizar uma campanha regular de sensibilização (8 eventos ao longo de 3 anos) para 

a preparação da comunidade utilizando diferentes meios para chegar aos agricultores, 

pescadores, mulheres, grupos de rapazes e raparigas e CBDRM (rubrica orçamental 

104) 

Sub-saída 3.2.1: Campanha de Sensibilização da Comunidade para a implementação da preparação para 
catástrofes  

PRODUÇÃO 4: ECOSSISTEMAS COSTEIROS DEGRADADOS, PARTICULARMENTE 
RELEVANTES PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, REABILITADOS 

Indicador 4.1: Dimensão dos ecossistemas de mangais reabilitados/restaurados 

o Actividade 4.1.1:  Monitorizar e Restaurar Florestas de Manguezais no MPA: 

4.1.1.1.  Conduzir avaliações periódicas de monitorização para determinar linhas de base, 

alcance e condição das Florestas de Manguezal no MPA com análise e relatórios 

(itens orçamentais 105 - 109) 

4.1.1.2.  Apoiar o desenvolvimento de um plano de gestão e reabilitação de mangais através 

de seminários e apoio técnico consultivo da UEM (rubricas orçamentais 110-111) (c.f. 

UEM Deliverable #2) 

4.1.1.3.  Reabilitar as florestas de mangais MPA através da implementação do plano de 

reabilitação através da recuperação in situ de sementes de mangais e plantação 

empreendida pelo Eden (c.f. Eden Deliverable # (não se espera implementação de 

viveiros com base na análise inicial), incluindo com supervisão técnica e apoio da UEM 

(c.f. UEM Deliverable #3) até: (Linhas Orçamentais 112- 113) 

▪ Apoio aos estudantes para a concepção e supervisão da reabilitação e avaliações 
do sucesso da reabilitação, com recomendações associadas sobre a continuação 
da reabilitação 

▪ Formação e desenvolvimento de capacidades em reabilitação de mangais 
(Fornecimento de formadores e materiais de base e transporte associado, 
alojamento para desenvolvimento de capacidades) 
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Sub-Output 4.1.1: Implementação de planos de monitorização, reabilitação e gestão para reabilitação e 
protecção de florestas de mangais MPA 

Indicador 4.2: Tamanho da relva marinha reabilitada/restaurada 

o Actividade 4.2.1:  Restaurar os leitos de ervas marinhas na MPA: 

4.2.1.1  Conduzir avaliações periódicas de monitorização para determinar linhas de base, 

alcance e condição para as ervas marinhas no MPA com análises e relatórios (itens 

de orçamento 114 - 118) 

4.2.1.2  Rever o programa em curso de reabilitação de ervas marinhas do Manual da UEM 

com apoio técnico consultivo da UEM sobre ervas marinhas e apoio a um seminário 

para permitir o desenvolvimento de um plano de gestão e reabilitação de ervas 

marinhas. (Rubrica orçamental 119-120) (c.f. UEM Deliverable #4) 

4.2.1.3   Conduzir sensibilização e comunicação sobre regulamentos e medidas de controlo 

em matéria de ervas marinhas (rubrica 121 do orçamento) 

4.2.1.4   Reabilitação de ervas marinhas, incluindo com o apoio da comunidade, juntamente 

com o apoio da UEM: (rubricas orçamentais 122-125) (c.f. UEM Deliverable #5) 

▪ Apoio aos estudantes para a concepção e supervisão da reabilitação e avaliações 
do sucesso da reabilitação, com recomendações associadas sobre a continuação 
da reabilitação 

▪ Formação e desenvolvimento de capacidades em reabilitação de ervas marinhas 
(Fornecimento de formadores e materiais de base e transporte associado, 
alojamento para proporcionar o desenvolvimento de capacidades) 

Sub-Output 4.2.1: Planos de monitorização, reabilitação e gestão implementados para a reabilitação e a 
protecção de ervas marinhas MPA 

Indicador 4.3: Tamanho das áreas com vegetação de praia reabilitada (dunas primárias) 

o Actividade 4.3.1:  Restaurar as dunas primárias na EPA de Maputo: 

4.3.1.1.  Conduzir avaliações periódicas de monitorização para determinar linhas de base, 

alcance e condição das dunas na MPA com análise e relatório (itens do orçamento 

126-127) 

4.3.1.2.  Apoiar o desenvolvimento de um plano de gestão e reabilitação das dunas costeiras 

através de workshops e apoio técnico consultivo da UEM (rubricas orçamentais 128-

129) (c.f. UEM Deliverable #6) 

4.3.1.3.  Interacção com as estruturas do APE de Maputo para 

▪ Apoiar a investigação de potencial incumprimento da AIA através das estruturas da 
EPA de Maputo.  

▪ Fornecer recomendações à EPA de Maputo sobre políticas, regulamentos, controlo 
e medidas de gestão para a gestão da área de dunas primárias. 

4.3.1.4.  Apoiar a reabilitação e protecção das dunas primárias do APE de Maputo através da 

implementação do plano de reabilitação:  (Rubricas orçamentais 130-131) 

▪ Implementar medidas de reabilitação das dunas (remover vegetação exótica, 
estabilizar e cobrir/proteger declives, replantar vegetação dunar natural) 

▪ Construir infra-estruturas relevantes, incluindo demarcação e degraus de acesso à 
praia (ver 2.1.1) 

Sub-saída 4.3.1: Implementação de planos de monitorização, reabilitação e gestão para reabilitação e dunas 
protegidas de MPA 

Indicador 4.4:  Número de pessoas capacitadas para empreender actividades de restauração  
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o Actividade 4.4.1: Facilitar a Universidade de Eduardo Mondlane na formação do pessoal do projecto e das 
comunidades:  

4.4.1.1  Aconselhamento técnico em mangueiras, desenvolvimento de capacidades e apoio 

de monitorização. (Rubrica orçamental 132) (c.f. UEM Deliverable #7) 

4.4.1.2  Aconselhamento técnico, desenvolvimento de capacidades e apoio de monitorização 

de ervas marinhas. (Rubrica orçamental 133) (c.f. UEM Deliverable #8) 

4.4.1.3  Assessoria técnica, desenvolvimento de capacidades e apoio à monitorização das 

dunas costeiras e dos recifes de coral. (Rubrica orçamental 134) (c.f. UEM Deliverable 

#9) 

Sub-Output 4.4.1: Comunidades cativadas e ONGs em técnicas de mangue, ervas marinhas, reabilitação de 
dunas 

PRODUÇÃO 5: PROMOÇÃO DE MEIOS DE SUBSISTÊNCIA RESISTENTES AO CLIMA E 
SUSTENTÁVEIS 

Indicador 5.1: Número de iniciativas para criar oportunidades de emprego sustentável. 

o Actividade 5.1.1:  Conduzir avaliações do estado de subsistência da comunidade alvo (abrangendo áreas 
como a agricultura, cultivo de vegetais, pecuária, oportunidades empresariais, pescas, oportunidades 
diversificadas de geração de rendimentos, sistema de mercado e sua funcionalidade, papel do género no 
nível de tomada de decisões e oportunidades para a Igualdade de Género e Inclusão Social (GESI):  

5.1.1.1.   Uma linha de base (para ter o estatuto existente dos indicadores do projecto que serão 

um marco de referência para medir o progresso do projecto (resultados e realizações)) 

incl. análise de mercado = 25 dias & 3 avaliação intercalar X 18 dias = 54 dias 1 

avaliação final = 31 dias (rubrica orçamental 135) 

Sub-Output 5.1.1: Linha de base / estudos das actividades de subsistência  

Indicador 5.2: Número de iniciativas para aumentar o valor acrescentado nas cadeias de 
abastecimento em todos os meios de subsistência (por exemplo, certificação) 

o Actividade 5.2.1: Avaliações de mercado das cadeias de abastecimento / micro-cadeia de valor (avaliação 
formal e informal de competências) (rubricas orçamentais 136-139) 

5.2.1.1.  Evento para discutir os resultados do estudo de mercado centrado na cadeia de micro-

valor mais promissora, incluindo mercados agrícolas, competências e serviços 

necessários, mapeamento de cada cadeia de valor industrial e oportunidades de 

emprego disponíveis e relevantes para a AGYM, ABYM para a área alvo;) - comparar 

com 5.1.1.1 - e utilizar a informação do estudo de mercado acima referido em 5.2.1. 

para informar a operacionalização da abordagem da escola de mercado do agricultor 

(rubrica orçamental 140) 

5.2.1.2.  Formar 80 FMS Facilitador (que irá fazer a formação em cascata para outros grupos 

na sua comunidade) sobre agregação, preços, contratos, requisitos de qualidade dos 

produtos, etc. (Rubricas orçamentais 141 - 143)  

5.2.1.3.   Ajuda estrutura da comunidade organizada em grupos para desenvolver e 

operacionalizar planos de negócios (rubricas orçamentais 144) 

5.2.1.4  Promover as ligações comerciais entre os grupos de subsistência e os compradores: 

(Rubricas orçamentais 145-146) 

▪ Operacionalizar as ligações de mercado através de uma abordagem de agregação 
para gerar economia de escala e aumentar o poder de negociação para os grupos-
alvo (incluído em 5.2.1.4) 
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▪ Promover uma abordagem de desenvolvimento da cadeia de valor de produtos não 
agrícolas para diversificar as oportunidades de emprego e os rendimentos dos 
principais interessados (incluído em 5.2.1.4) 

▪ Facilitar contratos formais entre pequenos agricultores, piscicultores, produtores de 
mel, etc. e PMEs para assegurar preços oficiais e criar confiança entre os principais 
intervenientes na cadeia de valor (incluído em 5.2.1.4) 

5.2.1.5.  Promover feiras comunitárias (pelo menos 1 por ano em Inhaca, Machangulo e 

Zitundo) para melhorar o acesso aos factores de produção e colocar mercados em 

todo o país, particularmente no início e no fim de cada época agrícola. (Rubricas 

orçamentais 147-149) 

Sub-Output 5.2.1. Ligação dos mercados aos produtores através de escolas de mercado / desenvolvimento de 
planos de negócios 

Indicador 5.3: Aumento da proporção de mulheres em posições de liderança na gestão das 
pescas ou MPA  

o Actividade 5.3.1: Aumento do número/proporção de mulheres em posições de liderança de organizações 
relacionadas com a pesca ou MPA: (Rubricas orçamentais 150-152): 

5.3.1.1.   Utilizando os resultados do estudo socioeconómico e de género para informar um 

Plano de Acção de Género, desenvolver e ministrar formação em liderança 

abrangendo competências de vida e profissionais femininas (trabalho de equipa, 

liderança, formação em VBG, e sistemas de alerta precoce, desenvolvimento de 

relações e ética profissional) nos sectores das pescas em todos os grupos 

comunitários (CCPs, CBDRMCs, CBNRMCs, VSLAs). (Rubricas orçamentais 153-

155) 

5.3.1.2. Realizar formação de acompanhamento sobre capacitação económica feminina 

(rubricas orçamentais 156-157) 

5.3.1.3.   Estabelecer Organizações Comunitárias (OBC) / Empresas (rubricas orçamentais 

158-159) sensíveis ao género 

5.3.1.4. Organizar uma semana de envolvimento político (rubricas orçamentais 160-162) 

Sub-Output 5.3.1: Mulheres na liderança em organizações relacionadas com a pesca ou MPA 

Indicador 5.4. Número de pessoas que se dedicam à apicultura  

o Actividade 5.4.1:  Melhorar a apicultura nas proximidades de florestas de mangais: - Projecto-piloto 
 

5.4.1.1.   Realizar uma avaliação de viabilidade da apicultura para determinar o tipo de apoio a 

ser posto em prática (rubrica orçamental 163)  

5.4.1.2.  Realizar formação para assegurar que a associação comunitária apoiada aprenda 

rapidamente com as associações de pares (técnicas de apicultura que incluem como 

trabalhar com abelhas, como manter a qualidade do mel, como separar o mel da cera 

de abelhas, como tornar a cera de abelhas, como fabricar produtos secundários e 

como fazer vestuário e equipamento de apicultura e gestão pós-colheita) (Rubrica 

orçamental 164-165)    

5.4.1.3.  Fornecer aos grupos de apicultores (constituídos por 15 membros por grupo) kits de 

arranque (rubrica orçamental 166)  

5.4.1.4.   Apoio à gestão pós-colheita de produtos apícolas e integração no mercado (produtos 

para o ecoturismo) (rubrica orçamental 167)  

Sub-Output 5.4.1: Rendimento alternativo através da melhoria da apicultura nas florestas de mangue, incluindo 
pós-colheita 
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Indicador 5.5: Número de pessoas envolvidas em aquacultura/pesca 

o Actividade 5.5.1:  Conduzir uma avaliação do estado da cadeia de abastecimento da tilápia e das práticas 
actuais (rubricas orçamentais 168-171) 

5.5.1.1. Desenvolver e ministrar um pacote de formação sobre a cadeia de valor da tilápia, 

visando quatro PCC e associações de mulheres pescadoras para facilitar a 

aprendizagem eficaz em grupo, incluindo demonstrações no terreno com agricultores 

de referência; serviços formais de extensão; visitas de intercâmbio; e seminários, etc.) 

(Rubricas orçamentais 172 - 175) 

5.5.1.2.  Envolver especialistas em aquacultura para desenvolver o plano de aquacultura (por 

exemplo, Pond Layout, incluindo portões de lago, instalações de construção e obras 

auxiliares) e operacionalizar 2-4 lagos (rubricas orçamentais 176 - 180) 

5.5.1.3.  Apoiar a organização de pequenos produtores em clusters (rubricas orçamentais 181 

- 185) 

5.5.1.4. Prestar apoio abrangente aos pequenos beneficiários que satisfaçam critérios pré-

estabelecidos de acordo com as suas necessidades (rubricas orçamentais 186-189) 

5.5.1.5.  Facilitar o desenvolvimento do plano de negócios da aquacultura (4 planos) para 

fomentar a capacidade empreendedora dos agricultores e promover um ambiente 

propício ao desenvolvimento da aquacultura como empresa com ligação ao mercado 

(Rubricas orçamentais 190 - 192) 

5.5.1.6.  Produzir pós-larvas no laboratório para fornecer as sementes para a aquacultura em 

tanques (rubricas orçamentais 193 - 194) 

5.5.1.7.  Apoiar cadeias de valor, gestão pós-colheita e comércio na pesca em pequena escala 

(rubricas orçamentais 195 - 198) 

5.5.1.8.  Acompanhamento realizado com o envolvimento da comunidade (rubricas 

orçamentais 199 - 200) 

Sub-Output 5.5.1: Rendimento alternativo através da melhoria da tilápia e do desenvolvimento da cadeia de 
abastecimento da agricultura bivalve  
o Actividade 5.5.2: Integrar comunidades com o Instituto de Desenvolvimento das Pescas e Aquicultura, os 

CCP e as autoridades locais para criar actividades de aquacultura: 

5.5.2.1.  Mapas de locais com potencial para expansão das actividades (por exemplo, 

disponibilidade de água, bons solos, e presença de espécies de peixes nativos e 

exóticos para cultivo e outros insumos) existentes Conselhos Comunitários de Pesca 

(CCPs), associações de mulheres e o seu estatuto operacional, incluindo os insumos 

de aquacultura (rubrica orçamental 201) 

5.5.2.2.  Colaborar com o Instituto de Desenvolvimento das Pescas e Aquicultura, os CCP e as 

autoridades locais para garantir terras para actividades de aquacultura. (Rubricas 

orçamentais 202 - 204) 

Sub-Output 5.5.2: Integração das comunidades com o Instituto de Desenvolvimento das Pescas e Aquicultura, 
o PCC e as autoridades locais para a criação de actividades de aquacultura  

Indicador 5.6: Número de pessoas envolvidas na agricultura inteligente do clima 

o Actividade 5.6.1: Melhorar a agricultura climática inteligente: 

5.6.1.1.  Desenvolver e ministrar um pacote de formação sobre a Climate Farmer's Field School 

(FFS) centrado na demonstração de práticas agrícolas resilientes ao clima, 

tecnologias de adaptação ao clima para melhorar os conhecimentos, capacidade e 

competências relacionadas dos membros das OSC, incluindo agricultura de 

conservação, sistemas de irrigação e produção hortícola (rubricas orçamentais 205 - 

208) 
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5.6.1.2.   Estrutura, apoio e trabalho com 80 grupos de agricultores, cada um com 25 membros 

equilibrados em termos de género (Orçamento=kit anual mais visitas regulares (cf. 

combustível no sub-produto Z.1) (Rubrica orçamental 209) 

5.6.1.3.   Apoiar as partes interessadas a adoptar e utilizar previsões meteorológicas para 

melhorar os resultados da agricultura, ligando-as aos serviços meteorológicos locais 

e aproveitar o vencedor dos dados do INGC para continuar a fornecer informação 

localizada aos grupos (itens do orçamento 210 - 213) 

Sub-Output 5.6.1: Rendimento alternativo através da melhoria da agricultura inteligente do clima através do 
estabelecimento de escolas de agricultura de campo / Escolas de agricultura de campo do clima na agricultura 
de conservação, incluindo as previsões meteorológicas. 
o Actividade 5.6.2: Melhorar a gestão e tecnologia/inovação pós-colheita: 

5.6.2.1.  Formação de 21 grupos de agricultores sobre agregação de produtos, PHH, e técnicas 

de armazenamento (métodos de agregação, processo de armazenamento, controlo 

de pragas e qualidade, contabilidade, transacções necessárias e sobre produção de 

cereais), incluindo: 

▪ - tecnologias de pós-colheita à distância acessíveis, tais como sacos de 
armazenamento herméticos orgânicos e gestão de insectos; e  

▪ - contratar a patenteada GrainPro Super Grainbag Farm (SGB Farm), para fornecer 
uma solução de revestimento de sacos Ultra Hermética de baixo custo, 
desenvolvida principalmente para pequenos agricultores. (Rubricas orçamentais 
214 - 215) 

Sub-Output 5.6.2: Melhor gestão e tecnologia/inovação pós-colheita 
o Actividade 5.6.3: Formação de agricultores sobre a nova tecnologia agrícola, incluindo sobre a concepção 

que deve ser resistente aos impactos do ciclone:  

5.6.3.1.   Fornecer aos agricultores formados 35 kits de mini túneis (ocupa 20m2) para melhorar 

as suas práticas/técnicas agrícolas (rubrica orçamental 216) 

5.6.3.2.  Apoiar a produção contínua de vegetais seguindo práticas amigas do ambiente 

(rubricas orçamentais 217 - 218) 

Sub-Output 5.6.3: Estabeleceu pequenos esquemas de irrigação utilizando mini túneis para horticultura 

Indicador 5.7: Número de pessoas que se dedicam à criação de aves 

o Actividade 5.7.1:  Melhorar a produção avícola 

5.7.1.1.   Formação em gestão de aves de capoeira (empresas de produção, gestão de pragas 

e higiene) e ligação aos sistemas veterinários existentes (rubricas orçamentais 219 - 

222) 

5.7.1.2.   Fornecer kits de criação de aves de capoeira para grupos de agricultores de Ponta 

Douro, Zitundo, Machangulo e Inhaca (rubrica orçamental 223) 

5.7.1.3.   Apoiar as comunidades na construção de 3 galinheiros ou pavilhões de exploração e 

ligar os produtores ao mercado, particularmente ao sector do turismo (rubrica 

orçamental 224)  

Sub-produto 5.7.1: Rendimento alternativo através da melhoria da produção avícola 

Indicador 5.8: Sensibilização e criação de uma produção localizada de fogões de cozinha 

o Actividade 5.8.1:  Envolver os líderes locais e sensibilizar para as vantagens da utilização de fogões de 
cozinha melhorados: 
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5.8.1.1.  Formar um número específico ou limitado de membros da comunidade (550 pessoas) 

sobre como produzir ambos os tipos de fogões de cozinha melhorados (rubricas 

orçamentais 226 - 227) 

5.8.1.2.  Abastecer o mercado local com fogões de cozinha (rubricas orçamentais 228 - 230) 

5.8.1.3.  Avaliar os utilizadores para medir o nível de satisfação e as alterações que ocorreram 

com a utilização de combustível de madeira (rubrica orçamental 231) 

Sub-Output 5.8.1: Sensibilização e criação de uma produção localizada de fogões de cozinha 

Indicador 5.9: Número de pessoas envolvidas na formação profissional e de competências  

o Actividade 5.9.1.  Apoiar a formação profissional e de competências: 

5.9.1.1. Formação centrada nas competências em língua inglesa para o sector do turismo - 4 

semanas de formação (rubrica orçamental 232) 

5.9.1.2. Aproveitar a parceria existente entre a PPF e a TVTE (IFPELAC) para fornecer 

formação física e remota para operacionalizar a formação profissional ministrada. 

(Rubricas orçamentais 233 - 234) 

5.9.1.3. Apoiar os estagiários no seu programa como guias / skippers / instrutores de mergulho 

/ hospitalidade / ligando-os à indústria do turismo (rubricas orçamentais 235 - 239) 

Sub-Output 5.9.1: Graduados de actividades de ecoturismo / pequeno comércio paralelo / formação comercial 
em pequena escala 
o Actividade 5.9.2: Rede para estágios e mercado de trabalho: 

5.9.2.1. Estabelecer ligações com empresas para estágios e empregos formais na cadeia de 

micro-valor identificada, tais como o crescente sector do turismo em Matutuine e 

Inhaca (rubricas orçamentais 240 - 243) 

5.9.2.2. Apoiar os beneficiários com kits de arranque para iniciar negócios que ajudem a 

reduzir a pressão sobre os recursos naturais (rubrica orçamental 244) 

Sub-Output 5.9.2: Rede para estágios e mercado de trabalho 

Indicador 5.10: Número de pessoas envolvidas em grupos VSL e formação em literacia 
financeira 

o Actividade 5.10.1: Apoiar actividades de micro finanças e formação em literacia financeira: 

5.10.1.1.   Apoiar a organização e estruturação de 21 grupos VSLA (compostos por 30 homens 

e mulheres vulneráveis da comunidade), fornecer um pacote de formação 

(abrangendo metodologias que giram em torno da poupança, sistema de crédito, 

composição do grupo, usos da poupança) para grupos VSLA estruturados e criar um 

sistema de classificação para apoiar os grupos VSLA (rubricas orçamentais 245 - 247) 

5.10.1.2  Apoiar o grupo VSLA a abrir um fundo de empréstimos onde cada membro do grupo 

terá a oportunidade de aceder ao crédito para abrir pequenas empresas ou outras 

actividades comerciais (rubricas orçamentais 248 - 249) 

Sub-Output 5.10.1: Actividades de micro-finanças. 
o Actividade 5.10.2: Dar formação e capacitar as mulheres nos negócios 

5.10.2.1.   Pacote de formação em concepção de plano de gestão de pequenas empresas, 

alfabetização financeira, orçamento familiar e planeamento familiar (rubrica 

orçamental 250) 

5.10.2.2.  Realizar formação sobre plano de gestão de pequenas empresas, alfabetização 

financeira, orçamento familiar e planeamento familiar (rubricas orçamentais 251 - 254) 

5.10.2.3.  Fornecer kits de arranque a mulheres em actividade (rubricas orçamentais 255 - 256) 
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Sub-Output 5.10.2 Mulheres capacitadas nos negócios / pequenas empresas, direitos legais. 

Indicador 5.11: Número de pessoas que participam na criação de empregos verdes, incluindo 
Ecorangers (através da Componente "Herding for Health") 

o Actividade 5.11.1:  Apoiar a Componente "Pastoreio para a Saúde": (Rubricas orçamentais 257 - 268) 

▪ Organizar visitas de intercâmbio para líderes comunitários 
▪ Esboços de contratos para emprego de chefe de equipa 
▪ Recrutar chefes de equipa competentes 
▪ Mobilização (envolvimento) de grupos de agricultores (aldeia ou agrupamentos de aldeias) 

na avaliação da viabilidade das acções de conservação desejadas 
▪ Identificar, mobilizar, e mapear a Área de Pastagem (AG) 
▪ Criação e formação de Comités de Áreas de Pastagem 
▪ Envolvimento da comunidade no desenvolvimento de planos de uso do solo e gestão de 

áreas de pastagem 
▪ Recrutamento e formação de Ecorangers  
▪ Capacitação dos Comités de AG sobre governação 
▪ Planeamento do uso do solo  
▪ Formação de AA em Pastoreio Planeado e Pastoreio Combinado (PGCH) 
▪ Abastecimento de água para apoiar o PGCH 
▪ Implementação do PGCH 
▪ Abastecimento de água e/ou reticulação em rangelands identificados 
▪ Pastoreio de gado por Ecorangers durante o dia e kraaling durante a noite 
▪ Os Ecorangers monitorizam e removem o gado vadio do pastoreio aleatório dentro e fora 

das áreas protegidas 
▪ Aquisição de materiais móveis e duradouros de kraaling temporário 
▪ Raspagem temporal e rotativa do gado no campo de cultivo à noite durante a estação seca 
▪ Levantamento diário do gado no momento do kraaling para garantir a entrada nos campos 

de cultivo 
▪ Fornecimento de vacinas e medicamentos para o gado a taxas subsidiadas a nível da AG 
▪ Procedimentos de criação animal realizados (castração, descorna, vacinação, etc.) 
▪ Dados da linha de base dos dados demográficos dos rebanhos GA  
▪ Avaliação da produção e reprodução do rebanho  
▪ Envolver os agricultores na AG na decisão sobre os padrões de melhoramento do rebanho  
▪ Abate de animais não produtivos (estratégia de desarmazenamento desenvolvida) 
▪ Aquisição de touros, carneiros e corços (ou sémen) 
▪ Estabelecimento de leilões de gado com base em AG 
▪ Apoio ao desenvolvimento das infra-estruturas dos matadouros (apoio à cadeia de frio - 

fontes alternativas de fornecimento de energia 
Sub-Output 5.11.1: Criação de empregos verdes através da restauração da serra e da gestão sustentável da 
terra   

Indicador 5.12: Número de pessoas na Componente de Saúde Reprodutiva 

o Actividade 5.12.1: Enriquecer e expandir o Programa de Saúde Reprodutiva:  (Rubricas orçamentais 269 
- 271) 

5.12.1.1.  Recrutar, formar (e reciclar) e destacar activistas para prestar primeiros socorros 

psicológicos, encaminhar pessoas com problemas psicossociais para os recursos e 

serviços de saúde pública existentes (rubricas orçamentais 272 - 277) 

5.12.1.2.  Realizar consultas, seminários sobre SDSR (rubricas orçamentais 278 - 282) 

5.12.1.3.  Distribuir testes de contracepção e gravidez (rubricas orçamentais 283)  

Sub-Output 5.12.1:  Comunidade apoiada através do Programa de Saúde Reprodutiva 
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Indicador 5.13: Número de jovens que recebem apoio psico-social através da sua adesão a 
um clube de rapazes e raparigas 

o Actividade 5.13.1:  Criar clubes de rapazes e raparigas: (Rubrica orçamental 284) 

5.13.1.1.  Criar clubes de raparigas e rapazes na comunidade e escolas para a promoção dos 

SDSR (rubrica orçamental 285) 

5.13.1.2.  Treinar 10 SDSR e 10 Mentores para apoiar rapazes e raparigas e ligá-los ao sistema 

de saúde local (serviços SDSR amigos dos jovens, tais como o SAAJ - Serviço Amigo 

do Adolescente e Jovem/Youth Corner in Clinic existente) (Rubricas orçamentais 286 

- 288)  

▪ Recrutar e treinar 10 mentores e 10 activistas da SDSR para facilitar o 
funcionamento dos clubes de rapazes e raparigas (incluído em 5.13.1.2) 

▪ Desenvolver e fornecer planeamento de serviços comunitários, recursos, 
implementação, e monitorização. (Incluído em 5.13.1.2) 

▪ Mobilizar apoio comunitário e de liderança para acções de rapazes e raparigas 
(incluído em 5.13.1.2) 

5.13.1.3.  Conduzir sessões de educação e sensibilização sobre SDSR dirigidas a clubes de 

rapazes e raparigas, centradas nos seus direitos e violência baseada no género, a 

serem realizadas em parceria com OBC, particularmente movimentos de mulheres, e 

formar raparigas em competências sociais ou de liderança (rubricas orçamentais 289 

- 291) 

5.13.1.4.  Fornecer, através de clubes de rapazes e raparigas, serviços amigos dos jovens, 

incluindo psicossociais, promoção de SDSR, aconselhamento de crianças e jovens, 

VIH/SIDA, em mentoria de pares, aconselhamento de pares, gestão de grupos, 

Sexualidade, Mentoria, VIH, Competências para a Vida. (Rubricas orçamentais 292 - 

295) 

Sub-Output 5.13.1:  Rapazes e raparigas habilitados a gerir as suas próprias decisões SHR  

RESULTADO 6: Melhor conhecimento, perícia e capacidade das agências relevantes para 
utilizar abordagens EbA para a gestão de zonas costeiras resistentes ao clima  

Indicador 6.1: Número de instituições locais, nacionais e internacionais com as quais as lições 
aprendidas foram divulgadas  

o Actividade 6.1.1: Monitorizar e informar sobre compromissos, formação, workshops e divulgação da 
documentação, comunicação e produtos de conhecimento do EbA 

6.1.1.1.  Através do apoio do desenvolvimento de recomendações de Prime Africa e de um 

documento de briefing sobre as lacunas de Eba e os potenciais incentivos às 

alterações climáticas, utilizando os ensinamentos obtidos e as provas do projecto para 

a preparação do conteúdo para as OSC e instituições governamentais (rubricas 

orçamentais 296 - 297) (c.f. Prime Africa Deliverable #2) 

6.1.1.2.  Realizar workshops com várias instituições para adoptar boas práticas do EbA e 

fornecer recomendações e lições aprendidas. (Rubricas orçamentais 298 - 300) 

6.1.1.3.  Representar o projecto em plataformas e em compromissos com ministros, doadores 

e parceiros, de acordo com a carteira de trabalho do Gestor Regional do PPF 

Sub-saída 6.1.1: Formação, workshops e divulgação da documentação, comunicação e produtos de 
conhecimento do EbA 
o Actividade 6.1.2: Monitorização e relatório sobre compromissos, formação, workshops e divulgação da 

documentação, comunicação e produtos de conhecimento do EbA (rubricas orçamentais 301 - 302) 
Sub-saída 6.1.2: Visitas transfronteiriças de intercâmbio MPA entre iSimangaliso e o projecto 
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Indicador 6.2: As lições aprendidas / melhores práticas são documentadas e publicadas em 
meios de comunicação social regionais e internacionais de renome 

o Actividade 6.2.1:  Desenvolvimento e distribuição de lições aprendidas/melhores práticas (realizado pela 
equipa do projecto - com apoio, quando necessário, de consultores associados nomeados para o projecto) 
(Rubrica orçamental 304) 

▪ Apoiar a compilação e publicação de três lições aprendidas/melhores artigos/documentos 
práticos sobre a adopção do EbA na EPA de Maputo 

▪ Publicar regularmente artigos noticiosos e publicações nas redes sociais a nível nacional e 
internacional sobre o EbA e o projecto 

▪ Acolher meios de comunicação locais e multiplicadores em visitas de campo 
▪ Submeter artigos de revistas e periódicos à plataforma WIOMSA 

Sub-saída 6.2.1: Compilação e publicação de documentos de lições aprendidas/melhores artigos/documentos 
práticos sobre a adopção do EbA na EPA de Maputo (WIOMSA, etc.) 

 

Indicador 6.3: Número de eventos sobre as abordagens do EbA à adaptação climática nos 
AMP 

o Actividade 6.3.1: Ligação em rede e envolvimento proactivo com parceiros, instituições e organizações 
conhecedoras de abordagens EbA em MPAs 

6.3.1.1.  Acolher um evento na Alemanha durante a vigência do projecto para falar sobre o 

projecto e convidar a liderança BMZ a fazer algumas observações de boas-vindas (ou 

qualquer outro tipo de evento que proporcione um palco para a liderança política, em 

particular BMZ). (Rubrica orçamental 305) 

6.3.1.2.  Reuniões provinciais com instituições governamentais e OSC sobre gestão de MPA. 

(Rubrica orçamental 306) 

6.3.1.3.  Seminários/formações de implementação com ANAC e FOSCAM sobre EbA, Gestão 

de MPA e Alterações Climáticas com o governo e actores da sociedade civil: 

Workshop sobre Adaptação Baseada no Ecossistema Nacional (EbA). (Rubrica 

orçamental 307 - 310) 

6.3.1.4.  Apoiar a EPA de Maputo a acolher pelo menos 5 workshops ao longo da vida do 

projecto para partilhar conhecimentos sobre a adaptação das abordagens do EbA a 

nível provincial. (Rubrica orçamental 311) 

6.3.1.5.  Workshops com Rangers, pessoal da ANAC, comunidade, etc. (Rubrica orçamental 

312) 

6.3.1.6.  Realizar visitas de intercâmbio de aprendizagem com parceiros - nacionais e 

regionais.  (Rubrica orçamental 313-314) 

6.3.1.7.  Junte-se à Gestão de Áreas Marinhas Protegidas do Oceano Índico Ocidental. Rede 

(WIOMPAN) - a ser lançada a 8 de Junho de 2021. Dia Mundial dos Oceanos - e 

acolher pelo menos uma conferência WIOMPAN ao longo do ciclo de vida do projecto. 

(Rubricas orçamentais 315 - 318) 

6.3.1.8.  Participar em actividades transfronteiriças de MPA com a área protegida vizinha da 

TFCA, iSimangaliso (África do Sul) (rubrica orçamental 319) 

Sub-saída 6.3.1: Proactivamente em rede e envolvimento com parceiros, instituições e organizações 
conhecedoras das abordagens EbA nos MPAs (WIOMPAN, duas conferências na Alemanha, etc.)  
o Actividade 6.3.2:  Capacitação para ANAC, IDEPA, CCPs, gov. local, estruturas TFCA, outras reservas 

marinhas em Moçambique (rubricas orçamentais 320 - 324) 
Sub-saída 6.3.2: Capacitação anual (ANAC, IDEPA, governo local, estrutura/parceiros da Lubombo TFCA, 
outras reservas marinhas em Moçambique, 4 x CCPs) 

https://www.wiomsa.org/
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Indicador 6.4: Número de gestores de MPA a nível nacional que adquiriram conhecimentos e 
competências sobre abordagens EbA.  

o Actividade 6.4.1:  Contribuir para que os gestores de MPA a nível nacional adquiram conhecimentos e 
competências sobre abordagens EbA: (Rubrica orçamental 325) 

▪ Registar todos os gestores da MPA a nível nacional envolvidos na Produção 6 
▪ Configurar um programa de consultoria online / telefónica 

Sub-saída 6.4.1. Mentoreamento de gestores de MPA a nível nacional 

Indicador 6.5: Número de participantes que adquiriram conhecimentos e competências no 
Programa de Liderança Jovem da OSC sobre abordagens EbA 

o Actividade 6.5.1:  Empreender um programa de mentoria sensível ao género para jovens líderes de OSC 
no EbA: 

6.5.1.1.  Conceber e implementar uma geração de líderes mais fortes um programa de 

liderança jovem (rubricas orçamentais 326 - 327) 

▪ Mapear os jovens líderes das OSC e encorajar os seus esforços para a protecção 
do ecossistema  

▪ Realizar formação e promover a igualdade de oportunidades de participação de 
ONG, OBC, movimento social sobre questões relacionadas com o EbA  

▪ Desenvolver e implementar um Programa de Mentoria sensível ao género para 
jovens líderes de organizações da Sociedade de Conservação no EbA  

Sub-saída 6.5.1. Programa de Mentoria sensível ao género para jovens líderes de organizações da sociedade 
civil no EbA 

Indicador 6.6: Iniciativas de comunicação para aumentar a sensibilização do público sobre o 
EbA para as alterações climáticas/conservação dos recursos marinhos 

o Actividade 6.6.1:  Empreender iniciativas de comunicação: 

6.6.1.1.   Elaborar um plano de comunicação social pelo departamento de comunicação dos 

Peace Parks e pelo Director de Relações Públicas de Moçambique para assegurar 

uma comunicação regular e ampla relacionada com o projecto através de 

comunicados de imprensa, entrevistas à imprensa e eventos (em Maputo e no MPA)  

6.6.1.2   Encomendar um filme mostrando a área, projectos e espécies emblemáticas como o 

Dugong e para permitir a defesa do projecto (rubricas orçamentais 328 - 329) 

6.6.1.3.   Acolhe evento na Reserva para apresentar o projecto aos Embaixadores da 

Alemanha, França, e Suécia, como parceiros de financiamento da BAF, para 

reconhecer marcos simbólicos e importantes do projecto e para reconhecer os 

seguintes dias internacionais ao longo do ciclo de vida do projecto com eventos 

realizados na Reserva e em escolas educativas, com subsequente partilha em 

plataformas de meios de comunicação social e no canal de televisão Peace Parks: 

(Rubricas orçamentais 330 - 335) 

▪ Dia Mundial dos Oceanos - 8 de Junho  
▪ Dia Internacional para a Conservação do Ecossistema do Manguezal - 26 de Julho 
▪ Dia Mundial da Pesca - 21 de Novembro 
▪ Dia Mundial da Baleia - 3° domingo em Fevereiro 
▪ Dia Mundial de Dugong - 28 de Maio 
▪ Dia Mundial da Consciencialização dos Recifes - 1 de Junho 
▪ Dia Mundial das Tartarugas Marinhas - 16 de Junho 

Sub-saída 6.6.1. Plano de comunicação social para assegurar uma comunicação regular e ampla relacionada 
com o projecto através de comunicados de imprensa, entrevistas à imprensa, e eventos 
o Actividade 6.6.2: Actividades de Relações Públicas: (Rubrica orçamental 336 - 342) 
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▪ Lançamento Oficial do Sítio do Património Mundial da UNESCO sujeito à aceitação de 
dossier. 

Sub-saída 6.6.2. Actividades de Relações Públicas (Património Mundial da UNESCO, Reserva, e defesa da 
educação escolar, etc.) 

RESULTADO 7: Sistemas institucionais e regulamentares reforçados para o planeamento e o 
desenvolvimento que respondem ao clima  

Indicador 7.1: Políticas, estratégias e regulamentos nacionais revistos, resultando numa 
maior importância das abordagens EbA para uma gestão resiliente do clima. 

o Actividade 7.1.1:  Contribuir e defender a revisão das políticas, estratégias e regulamentos nacionais: 

7.1.1.1.  Mapear políticas e programas chave com lacunas do EbA e implementação através 

da concepção, desenvolvimento de capacidades, recomendações e apoio à revisão 

de políticas, estratégias e regulamentos nacionais resultando numa maior importância 

das abordagens do EbA para a gestão resiliente do clima. (itens orçamentais 343 e 

344) (c.f. Prime Africa Deliverable #3) 

7.1.1.2.  Realizar um workshop para o desenvolvimento de capacidades na revisão das 

políticas, estratégias e regulamentos do EbA (rubricas orçamentais 345), que incluirá 

conselhos e recomendações sobre: 

▪ Plano de advocacia para actores da OSC e instituições governamentais. 
▪ Avaliação da capacidade existente no governo a nível central e local para trabalhar 

sobre o assunto. 
▪ Desenvolvimento de um mandato político para influenciar as principais partes 

interessadas na adopção do EbA na gestão da resiliência climática. 
▪ A formação e o desenvolvimento de capacidades devem ser ministrados a grupos-

alvo para abordar as leis/políticas mapeadas e a capacidade necessária do 
pessoal, incluindo a formação em indução (enfoque na abordagem do projecto e 
na forma como esta contribuirá para abordar as áreas fracas identificadas no 
governo/direitos/políticas.  

7.1.1.3.  Participar na Estratégia e Plano de Acção para a conservação 

7.1.1.4. Incluir actividades de projecto no mapeamento anual de planeamento com os 

ministérios relevantes durante todo o ciclo do projecto. 

7.1.1.5. Participação em grupos de trabalho técnicos a nível provincial com instituições 

governamentais e OSC. 

7.1.1.6.  Lobby para a incorporação da restauração como instrumento de gestão no contexto 

das políticas regionais e nacionais - obras e tomada de decisões. 

7.1.1.7.  Fornecer dados para: 1. Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo; 2. Plano de 

Ordenamento de Matutuine e Inhaca; 3. Implementação da Estratégia Nacional de 

Mangais a nível provincial. (Estratégia Nacional de Mangais) (rubricas orçamentais 

334 e 335) 

Sub-Output 7.1.1: Implementação do plano de advocacia (incluindo workshops, briefs estratégicos, etc.) com 
actores das OSC e instituições governamentais. 

Indicador 7.2: Sistemas institucionais e regulamentares que melhorem os incentivos à 
resiliência climática e a sua implementação efectiva. 

o Actividade 7.2.1:  Com base no estudo de pré-viabilidade (com base nos resultados da actividade 1.5.1) 
desenvolver potencialmente um programa e plano de carbono azul - para incluir incentivos do sistema 
regulador.  Se viável, implementar incentivos ligados ao Blue Carbon e à reabilitação de mangais (rubrica 
orçamental 346) (c.f. Blue Finance Deliverable #2) 
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Sub-Output 7.2.1: Com base no estudo de pré-viabilidade - potencialmente desenvolver um programa e plano 
de carbono azul - para incluir incentivos do sistema regulador 
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Anexo B.1 - Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 

Ver anexo separado 
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Anexo C.1 - Mecanismo de queixa 

Ver anexo separado 
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Anexo D.1 - Estrutura do processo 

Ver anexo separado 
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Anexo E.1 - Código de Conduta Ambiental e Social 

Nota: O ESCOP será concluído e anexado ao ESMP uma vez iniciada a contratação com fornecedores de 
serviços de desenvolvimento / construção de infra-estruturas durante a fase de início do projecto. Por 
conseguinte, este anexo não está disponível para anexação durante a versão preliminar do presente 
documento.  

 

 

 

 

 

 


