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Resumo Não-Técnico 

Este documento "vivo" é um Estrutura do Processo para a Adaptação às Alterações Climáticas baseada 
no Ecossistema em Maputo (Moçambique), projecto de Área Ambiental Protegida que foi desenvolvido 
para o Blue Action Fund (BAF) pela Fundação Peace Parks e ADRA Alemanha em estreita colaboração 
com a Administração Nacional de Áreas de Conservação de Moçambique (ANAC). Um Estrutura do  
Processo é uma medida de salvaguarda contra impactos/riscos ambientais e sociais específicos 
associados à restrição de acesso voluntário/involuntário nas áreas de conservação e nas suas imediações. 
Outra definição lê-se: 
 
"Um Estrutura do  Processo é um plano de gestão social adaptado (o 'Quadro') que identifica os impactos 
nas comunidades resultantes das restrições de acesso e orienta o planeamento e a implementação de 
medidas de mitigação para enfrentar esses impactos, com a participação activa das comunidades 
afectadas (o 'Processo'). ”  
 
Este projecto quinquenal de 5 milhões de euros (a ser lançado em 2022, dependendo do processo de 
aprovação do BAF) tem como objectivo:  
 

• Conservar e restaurar ecossistemas chave que apoiam as comunidades alvo: 
o Melhorar a compreensão do estado e condição dos principais ecossistemas. 
o Reforço da capacidade de gestão e protecção da área protegida.  
o Reabilitação de ecossistemas de resiliência-conferência - apoiada por investigação empírica para 

evitar que ecossistemas relevantes para o clima atravessem limiares em estados alternativos 
irreversíveis, e fundamentada em linhas de base científicas e Conhecimentos Ecológicos 
Tradicionais, aderindo ao mesmo tempo às melhores práticas dos Princípios e Normas 
Internacionais para a Prática da Restauração Ecológica.  

o Apoio à pesca gerida pela comunidade e às práticas de utilização sustentável. 
 

• Reduzir a vulnerabilidade das comunidades e aumentar a sua resiliência através do reforço da 
sua capacidade adaptativa: 
o Apoiar o desenvolvimento e a capacitação de organismos de Gestão de Recursos Naturais de 

base comunitária: 
- reforço das estruturas de governação existentes tais como os Conselhos Comunitários de 

Pesca (CCP) e os Comités Comunitários de Gestão dos Recursos Naturais (NRMC). 
o Sensibilização para os impactos das alterações climáticas: 

- monitorização das mudanças dentro dos recursos naturais e potenciais impactos através da 
monitorização participativa das capturas de peixe e da comunicação regular desta 
informação à comunidade. 

o Construção de competências necessárias para o planeamento, aprendizagem e reorganização 
através de uma abordagem participativa:  
- descoberta, procura de direcções e implementação de estratégias de adaptação.  
- criação de ambientes favoráveis e facilitados para a aprendizagem partilhada de estratégias 

de adaptação e desenvolvimento de planos. 
- proporcionando oportunidades facilitadas para os indivíduos desenvolverem competências 

empresariais e estratégicas e planos para vários cenários climáticos. 
o Aumentar o capital das comunidades através de meios de subsistência diversificados. 
o Expansão dos programas existentes em matéria de saúde, agricultura de conservação, 

apicultura, aquicultura, e cadeias de valor crescente. 
o Lançamento de Sistemas de Alerta Precoce a Nível Comunitário com contextualização da 

preparação para catástrofes, informação dirigida a mulheres, crianças, pessoas com deficiência 
e outros grupos com necessidades especiais. 

 

https://www.blueactionfund.org/
https://www.peaceparks.org/parks/maputo-special-reserve/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/en/member-organisations/adra-germany/
http://www.anac.gov.mz/en/
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O objectivo final do projecto é contribuir para o Objectivo do BAF, que é uma "rede de áreas protegidas 
costeiras e marinhas de importância mundial e as suas zonas de utilização sustentável são conservadas, 
melhorando os serviços dos ecossistemas que contribuem para reduzir os riscos das alterações climáticas 
para as comunidades vulneráveis". 
 
O Projecto baseia-se nas fortes relações históricas e existentes entre a comunidade e o Governo e na 
presença de Peace Parks nesta Área Marinha Protegida, e a sua sustentabilidade beneficiará ainda mais 
do apoio contínuo dos Peace Parks à Área Protegida Ambiental de Maputo (os Peace Parks assinaram 
um Acordo de Parceria de 15 anos com a ANAC em 2018) após a conclusão do projecto. Embora os Peace 
Parks tenham uma vasta experiência de gestão da conservação e continuem a implementar numerosos 
programas de meios de subsistência comunitários em terra e marinhos, o projecto é reforçado através de 
uma parceria com a ADRA Alemanha para liderar o elemento meios de subsistência, que será apoiado 
através da utilização de prestadores de serviços especializados locais de meios de subsistência 
comunitários (referidos como Parceiros de Consórcio). 
 
Numa área protegida como esta, e em torno dela, pode ser colocada uma série de restrições de acesso 
às comunidades locais - temporárias, sazonais, ou permanentes - para alcançar objectivos de 
conservação. Estas restrições podem limitar e/ou proibir o acesso a recursos tangíveis e intangíveis e 
podem resultar em impactos negativos nas comunidades em termos dos benefícios económicos, sociais, 
culturais e/ou ambientais que normalmente teriam obtido com o acesso a estas áreas. Quando os impactos 
destas restrições não são abordados, as próprias restrições podem tornar-se uma fonte de conflito. A 
extensão destas restrições determina a gravidade dos impactos sobre as pessoas/comunidades afectadas.  
 
Durante o desenvolvimento deste projecto, foi realizado um rastreio Ambiental e Social (E&S) (baseado 
no Sistema de Salvaguarda Ambiental e Social do Blue Action Fund) para determinar se as actividades 
planeadas do projecto poderiam potencialmente desencadear riscos sociais e ambientais específicos. O 
rastreio identificou que havia um potencial para desencadear o Princípio 5 da E&S, que se relaciona com 
as Restrições de Meios de Subsistência e Acesso. Subsequentemente, foi levada a cabo uma Avaliação 
E&S (ESA) por consultores independentes para determinar i) a probabilidade, ii) as consequências, e iii) a 
importância destes impactos/riscos. A ESA descobriu que a potencial deslocação económica e involuntária 
poderia ocorrer, e se o fizesse, as consequências seriam importantes e o significado substancial. Com 
base nestas conclusões, o Plano de Gestão de E&S (que prescreve medidas de mitigação dos riscos e 
impactos relacionados com a E&S com base nos i) ESMS BAF e ii) normas internacionais) recomendou 
que fosse desenvolvido um Estrutura do  Processo para este Projecto a fim de minimizar, mitigar e gerir 
os riscos e impactos que este Projecto pode encontrar/causar em termos de restrição de acesso.  
 
Existem versões prescritas e aceites deste documento, que incluem: 

• PF Preliminar - desenvolvido durante a fase de concepção do projecto 

• PF provisório - actualizado durante a fase inicial do projecto (primeiros três meses de lançamento 
do projecto) 

• PF final - actualizado durante o primeiro ano de implementação do projecto, quando todos os 
elementos de concepção do projecto tiverem sido finalizados e estiverem a ser implementados 

• Pós-PF - actualizado durante os anos subsequentes de implementação do projecto 
 
O principal objectivo do desenvolvimento e implementação de uma PF é o de:  

• Considerações Comunitárias Principais 

• Promover a Inclusão 

• Respeitar os Direitos Humanos 

• Assegurar a Participação e Consentimento 

• Estabelecer o Contexto 

• Avaliar, Evitar e Minimizar Impactos 

• Abordar todos os Impactos  

• Criar resultados Win-Win 

https://www.blueactionfund.org/wp-content/uploads/2019/05/01_ESMS_BlueAction.pdf
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Este Preliminary PF constitui a base para futuras iterações. A PF e todos os planos de gestão social 
associados são "documentos vivos" que serão actualizados à medida que o projecto avança. Este 
documento e os planos associados serão utilizados como instrumentos de gestão para orientar, dirigir e 
acompanhar a gestão das restrições de acesso e medidas de mitigação e não devem ser considerados 
como planos para fases desenvolvidas ou processos de aprovação. 
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1. Introdução 

Este Estrutura do  Processo (Preliminar) (PF) é concebido como uma componente integrada de uma 
proposta de projecto desenvolvida para o Blue Action Fund (BAF) pela Fundação Peace Parks e ADRA 
Alemanha em estreita colaboração com a Administração Nacional de Áreas de Conservação de 
Moçambique (ANAC) - doravante referida como "Lead Project Implementors". O seu objectivo é 
demonstrar como a Adaptação baseada no Ecossistema às alterações climáticas na Área de Protecção 
Ambiental de Maputo (MEPA): O projecto Conserving and Building Resilience (doravante referido como "o 
Projecto") elaborou um plano de gestão social (o "quadro") que identifica os impactos nas Pessoas 
Afectadas pelo Projecto decorrentes das restrições de acesso; e serve para orientar o planeamento e a 
implementação de medidas de mitigação para enfrentar estes impactos, com a participação activa das 
partes afectadas (o "processo").  
 
No desenvolvimento ou reforço de Áreas Protegidas/Áreas Marinhas Protegidas, que é o caso deste 
Projecto, pode ser colocada uma série de restrições de acesso às comunidades locais que vivem nestas 
áreas e nas suas imediações, a fim de alcançar os objectivos de conservação. Quando as restrições de 
acesso são aplicadas, as comunidades podem sofrer impactos negativos no que respeita aos benefícios 
económicos, sociais, culturais e/ou ambientais que tradicionalmente teriam obtido com esses 
recursos/áreas.  
 
Quando os impactos destas restrições não são abordados, as próprias restrições podem tornar-se uma 
fonte de conflito. A extensão destas restrições determina a gravidade dos impactos sobre as 
pessoas/comunidades afectadas.  
 

Tais "restrições" podem incluir: 
• acesso e/ou utilização de recursos naturais por comunidades, grupos ou indivíduos que vivem 

dentro ou fora de parques e áreas protegidas legalmente designadas (por exemplo, pesca, caça, 
extracção de madeira ou produtos florestais não lenhosos); 

• acesso físico a áreas de ocupação ou utilização; 

• acesso a serviços sociais como a educação ou os serviços de saúde, proibindo ou limitando o 
acesso físico aos locais onde esses serviços ocorrem; ou 

• alterações nos regimes de utilização e gestão dos recursos naturais. 
 

As restrições podem ser temporárias, sazonais, ou permanentes: 
• Temporária, destinada a alcançar uma protecção marinha específica de curto prazo (por exemplo, 

recuperação de uma espécie de peixe ameaçada); 

• Sazonal, que visa proporcionar protecção durante processos biológicos sensíveis (por exemplo, 
períodos específicos de reprodução de peixes); e 

• Permanente, visando alcançar objectivos de conservação marinha a longo prazo.  
 
Todos os projectos BAF são obrigados a realizar uma Triagem Ambiental e Social durante a fase de 
conceptualização do projecto, e se esta triagem identificar um risco moderado a substancial de deslocação 
económica devido a restrições de acesso aos recursos naturais - como é o caso deste projecto - é 
necessária uma Avaliação Ambiental e Social (ESA).  
 
Durante a ESA deste projecto, os consultores independentes confirmaram o potencial de deslocação 
económica nesta área do projecto e, portanto, o desenvolvimento de um Estrutura do  Processo 
Preliminar é um requisito do projecto. Este quadro preliminar será finalizado durante a fase de início do 
projecto (primeiros três meses do projecto), durante os quais será desenvolvido e implementado um 
Estrutura do  Processo Preliminar.  
 
  

https://www.blueactionfund.org/
https://www.peaceparks.org/parks/maputo-special-reserve/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/en/member-organisations/adra-germany/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/en/member-organisations/adra-germany/
http://www.anac.gov.mz/en/
https://clubofmozambique.com/news/president-launches-maputo-environmental-protection-area-mozambique-149819/
https://clubofmozambique.com/news/president-launches-maputo-environmental-protection-area-mozambique-149819/
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Os critérios da fase PF são: 
 
Quadro 1. Fases de desenvolvimento do Estrutura do  Processo 

Fase PF Etapa do Projecto Características típicas 

Preliminar Fase de 
candidatura/avaliação do 
projecto [Desenvolvimento e 
apresentação da proposta 
completa] 

• O desenho final do projecto não pode ser fixado 

• Avaliação inicial E&S e identificação de riscos 

• Dados de base social limitados disponíveis 

• Concentra-se na estratégia proposta e nas 
tarefas-chave a completar 

Provisório Concepção detalhada do 
projecto [Project Inception] 
 

• Concepção do projecto refinada 

• Todas as avaliações de base social concluídas 

• Medidas de mitigação bem desenvolvidas com as 
comunidades afectadas 

Final Implementação em curso 
Orçamentos finais 
conhecidos [Implementação 
do projecto, pós-incepção] 

• Medidas finais de mitigação e programas/planos 
em vigor 

• Consulta e acordos com as comunidades 
documentados 

• A monitorização e a avaliação foram concluídas 

Pós-PF Fase de implementação / 
pós-implementação 
As intervenções de 
subsistência e de 
desenvolvimento 
comunitário podem estar em 
curso [Implementação do 
projecto até ao seu 
encerramento]. 

• As medidas de mitigação e abordagens de M&A 
podem ser incorporadas em Planos de Gestão de 
MPA a longo prazo 

 
Blue Action Fund, Peace Parks, ADRA Alemanha e outros Parceiros do Consórcio do Projecto estão 
empenhados em cumprir as melhores práticas nacionais e internacionais de restrição de acesso e os 
requisitos de divulgação. Este PF é um documento público e será disponibilizado a todas as partes 
afectadas pelo projecto. É um "documento vivo" que será revisto e actualizado para dar conta das 
actividades do projecto em curso e das potenciais alterações à concepção do projecto. Nos projectos 
financiados pela Acção Azul, este instrumento de salvaguarda é anexado ao abrigo do Plano de Gestão 
Ambiental e Social (PGAE), que serve como o Instrumento de Salvaguarda. O PF complementa o ESMP 
e foi desenvolvido e será aplicado em conjunto com o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 
(SEP) e o Mecanismo de Luto. 
 

A estrutura do Quadro do Processo é a seguinte: 
  
1. Introdução: Uma introdução aos Quadros de Processo, incluindo a sua Finalidade e Considerações 

Chave, bem como os antecedentes do Projecto. 
 
2. Envolvimento e Participação das Partes Interessadas : Identificação e análise das partes interessadas 

no projecto e discussão das actividades de envolvimento das partes interessadas até à data. Esta 
secção também estabelece as formas de envolvimento necessárias ao longo do desenvolvimento do 
PF para assegurar um processo participativo, e como documentar isto - esta secção alinha-se com 
o SEP do Projecto.  

 
3. Quadro Institucional e Legal: Esboça leis, políticas e outros aspectos da legislação nacional mais 

relevantes para as restrições de acesso relevantes para a área do Projecto. Isto inclui leis ambientais 
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e de planeamento relevantes para os potenciais impactos do projecto. Esta secção alinha-se com o 
ESMP do Projecto. 

 
4. Recolha e Análise de Dados de Base da Área de Projecto : Uma análise da informação secundária 

disponível sobre a Área de Projecto, bem como os dados de base recolhidos durante qualquer recolha 
de dados primários, tais como inquéritos socioeconómicos. Esta secção alinha-se com a proposta 
completa do Projecto. 

 
5. Identificar, Avaliar e Minimizar Impactos : Com base no envolvimento das partes interessadas e na 

análise dos dados de base, e numa descrição das medidas que estão a ser propostas pelo projecto, 
identificação dos impactos potenciais resultantes que poderiam resultar dos vários componentes do 
projecto. Incluir as medidas tomadas para evitar ou minimizar os impactos através da concepção do 
projecto. Esta secção alinha-se com o PMSE do projecto. 

 
6. Medidas de Mitigação: Uma descrição das medidas de mitigação propostas, incluindo programas de 

subsistência, e respectivos critérios de elegibilidade e quadro de direitos para as famílias afectadas, 
incluindo restrições de recursos a nível da comunidade, que detalha (i) a elegibilidade para assistência 
e/ou compensação, incluindo tipos de impactos e restrições, e as pessoas, famílias e comunidades 
elegíveis para compensação ou programas relacionados com projectos; (ii) os direitos disponíveis, 
incluindo compensação em espécie e em dinheiro, assistência de subsistência, e programas a nível 
da comunidade. Esta secção deve alinhar-se com o Plano de Gestão de Áreas Protegidas e sub-
planos relacionados com a restrição de acesso. 

 
7. Disposições de implementação: Esta secção delineia as disposições de implementação para a 

concretização de medidas e programas de mitigação identificados, tal como delineados na proposta 
completa do projecto, incluindo 

• O quadro organizacional  

• Requisitos de desenvolvimento de capacidades 

• Desenvolvimento de salvaguardas sociais suplementares (quando pertinente) 

• Calendário do projecto 

• Orçamento do projecto 
 
8. Monitorização e Avaliação: Detalhes dos requisitos de monitorização e avaliação do Estrutura do  

processo necessários, incluindo disposições para a monitorização e avaliação participativa (por 
exemplo, monitorização comunitária) - esta secção deve alinhar-se com a secção de monitorização 
e avaliação completa da proposta de projecto. 

 
9. Gestão da Mudança: Um registo das várias iterações PF, e como as decisões de projecto orientarão 

o conteúdo e o calendário de outras iterações. 
 
Embora apresentados como passos lineares, muitos destes processos serão iterativos. Ou pode ser que 
um dos passos avance rapidamente, enquanto outro avance mais lentamente. Um calendário detalhado 
será incluído como parte do Quadro do Processo Final. 

1.1. Finalidade de um Estrutura do  Processo 

O objectivo de uma PF é desenvolver e implementar um processo através do qual os membros das 
comunidades do projecto que são afectados por qualquer forma de restrição de acesso como parte das 
actividades do projecto, possam participar na concepção das componentes do projecto, incluindo as 
medidas de mitigação necessárias, e na subsequente implementação e monitorização das mesmas. 
Embora o SEP do projecto inclua um conjunto de intervenientes-chave do projecto e a forma como estes 
serão envolvidos, para diferentes fins e fins, os pormenores sobre o processo de envolvimento, 
particularmente no que diz respeito aos meios através dos quais os impactos da restrição de acesso são 
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avaliados e as medidas de mitigação apropriadas são desenvolvidas através da participação da 
comunidade, são centrais para o objectivo do PF. Por conseguinte, o envolvimento das partes interessadas 
é parte integrante do desenvolvimento e implementação de uma PF adequada e bem sucedida, devendo 
a participação efectiva ser sustentada ao longo de todo o ciclo de vida do projecto. 
 

 
A PF deve demonstrar que o Projecto cumpriu os princípios de promoção da inclusão, integração de 
considerações comunitárias, respeito pelos direitos humanos, e assegurou a participação e 
consentimento quando se trata da concepção e implementação de actividades de restrição de acesso, 
impactos e medidas de mitigação.  
 

 

1.2. Considerações chave sobre o enquadramento do processo 

Oito aspectos-chave, que são extraídos das Normas E&S da BAF; a experiência combinada da BAF, dos 
seus parceiros e dos Principais Parceiros de Implementação do Projecto; bem como as melhores práticas 
internacionais, foram considerados durante o desenvolvimento desta FP.  
 
1) Considerações Comunitárias Principais 
As melhores práticas prescrevem que os projectos de conservação devem antes integrar considerações 
sociais no planeamento e implementação de projectos, em vez de gerir os impactos sociais das restrições 
de acesso como um exercício separado. Embora possa ser tentador para os projectos negligenciar 
considerações sociais num esforço para acelerar a protecção da biodiversidade e conservar habitats 
marinhos ameaçados, tais medidas não serão sustentáveis sem a adesão das comunidades locais, que 
só podem ser obtidas de forma significativa através da resposta às suas necessidades e preocupações. 
Em termos deste projecto, o conceito de "pesca de subsistência" é por exemplo relevante neste contexto, 
bem como o potencial de deslocação económica, que foi avaliado logo no início da fase de concepção do 
projecto e integrado na consideração do desenvolvimento do projecto (que inclui processos de riscos 
ambientais e sociais). 
 
2) Promover a Inclusão  
Os projectos têm uma grande variedade de intervenientes sob a forma de pessoas, reguladores e 
organizações da sociedade civil que podem ser directa ou indirectamente afectados, positiva ou 
negativamente, pelo projecto ou que podem influenciar os resultados do projecto. Durante as fases de 
concepção e concepção do projecto, todos os níveis de intervenientes (aqueles que podem ser afectados 
pelas actividades do projecto; aqueles que estão interessados no projecto; e/ou aqueles com potencial 
para influenciar o projecto e outros intervenientes) foram identificados e envolvidos através de vários 
meios, incluindo através de workshops, trabalho em rede, reuniões, entrevistas, encaminhamento de 
observações e ligação com Líderes Comunitários Afectados, Organizações Comunitárias locais (OBC's), 
e autoridades governamentais. Este processo de inclusão das partes interessadas é um processo contínuo 
e integrado de concepção e implementação do projecto, orientado pelo SEP e capturado no Anexo E.2 
do ESMP - o Registo das Partes Interessadas. 
 
3) Respeitar os Direitos Humanos 
Os projectos do Blue Action Fund devem adoptar uma abordagem baseada nos direitos humanos para a 
avaliação e mitigação dos impactos sociais. Esta é uma abordagem que compara os objectivos com as 
normas internacionais de direitos humanos e que procura activamente melhorar a protecção e promoção 
dos direitos humanos num contexto de projecto. Por conseguinte, ao avaliar e mitigar os impactos sociais 
relacionados com as restrições de acesso, o Projecto deve:  

• Reconhecer os direitos de/para:  
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• comunidades afectadas, incluindo Povos Indígenas e/ou povos historicamente tradicionais 
subsarianos, às terras e recursos que utilizam 

• um nível de vida adequado para a saúde e o bem-estar 

• a livre circulação dos povos 

• pessoas para determinar as suas próprias prioridades de desenvolvimento económico, social e 
cultural 

• pessoas para participarem na tomada de decisões em assuntos que as afectem 

• Respeito:  

• estruturas e sistemas tradicionais de governo e de tomada de decisões, incluindo os dos povos 
indígenas 

• a igualdade de direitos das mulheres e assegurar a sua participação e inclusão 

• património cultural e conhecimento 

• Obter Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) das comunidades indígenas afectadas 
(não relevante para este Projecto). 

 
A abordagem deste Projecto baseada nos direitos humanos à concepção e implementação é orientada e 
mitigada através do BAF ESMS e do subsequente Projecto ESMP.  
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4) Garantir Participação e Consentimento 
No seguimento do princípio da inclusão, os projectos devem assegurar a consulta informada e a 
participação das comunidades e famílias afectadas em todo o ciclo de vida do projecto através da 
avaliação, planeamento e implementação. Para este projecto, estes processos são orientados pelos 
anexos E.1 SEP e F.1 do mecanismo de queixas do ESMP.  
 
5) Estabelecer o Contexto Social 
Para efectivamente i) identificar todos os impactos potenciais; ii) conceber medidas adequadas de 
mitigação do impacto; iii) desenvolver modalidades adequadas de implementação e gestão; e iv) assegurar 
um acompanhamento e avaliação adequados, um projecto deve reunir conhecimentos e dados adequados 
sobre a situação de "base social" da área do projecto, e todas as comunidades afectadas dentro da esfera 
de influência de um projecto. Durante a fase de concepção do projecto, foi realizada uma avaliação de 
base socioeconómica inicial para este projecto, e uma avaliação de base socioeconómica e de género 
mais aprofundada será realizada durante os primeiros seis meses do início do projecto, tal como 
recomendado pelo Relatório da ESA e pelo ESMP.  
 
6) Avaliar, Evitar e Minimizar Impactos 
Os princípios delineados acima permitem a identificação bem sucedida e abrangente dos impactos 
potenciais (positivos ou negativos) pelas actividades do Projecto. Os impactos potenciais foram 
adicionalmente avaliados quanto à sua probabilidade e consequência potenciais através dos processos 
de rastreio e avaliação do ESMS. Um objectivo-chave do Projecto é evitar quaisquer impactos negativos 
nas comunidades e agregados familiares no que diz respeito ao seu acesso e utilização de recursos 
naturais, especialmente no que diz respeito a potenciais deslocações económicas. No entanto, quando 
não for possível evitar, o Projecto esforçar-se-á por minimizar e mitigar estes impactos. Este princípio de 
avaliação de impacto, prevenção e mitigação é uma premissa fundamental da concepção do Projecto.   
 
7) Abordar todos os Impactos 
Através destes princípios de avaliação e concepção inclusiva, o Projecto visa assegurar que as medidas 
propostas para abordar as necessidades sustentáveis da Área Protegida e das Comunidades Afetadas 
pelo Projeto mitigarão os impactos negativos ao mesmo tempo que promovem resultados positivos. Um 
mecanismo sistemático de monitorização e avaliação, conforme delineado na secção de Monitorização e 
Avaliação da Proposta de Projecto e no quadro lógico, demonstrará claramente que todos os impactos 
foram abordados. 
 
8) Criar resultados Win-Win  
Os projectos mais bem sucedidos, tanto em termos de resultados sociais como de conservação, são 
frequentemente aqueles que vão além dos requisitos mínimos de mitigação para criar valor acrescentado 
para as partes interessadas. Por outras palavras, para os tornar melhores do que eram antes de um 
projecto. Isto pode criar um apoio activo a um projecto tanto por parte das comunidades locais como dos 
seus representantes. Por sua vez, isto torna estes projectos vantajosos para ambas as partes mais 
estáveis e sustentáveis a longo prazo. Só assegurando estes resultados vantajosos para ambas as partes 
é que o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo das medidas de conservação marinha podem ser 
garantidos. Isto foi pensado para este Projecto e integrado na concepção do Projecto através de uma 
Teoria da Mudança que foi desenvolvida. Esta ilustração da concepção lógica do Projecto ilustra os 
potenciais resultados vantajosos para ambas as partes que são alcançáveis a curto, médio e longo prazo, 
durante e muito para além do ciclo de vida do projecto. 

1.3. Antecedentes do projecto 

1.3.1. Localização do projecto  

O projecto terá lugar dentro e à volta (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, a sudeste da 
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cidade de Maputo, capital de Moçambique, conforme delineado no mapa abaixo. Estas duas Reservas 
fundiram-se recentemente e estão em vias de ser proclamadas, o Parque Nacional de Maputo.  
  

 
 
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 
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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). 

1.3.2. Objectivo do projecto, resultados propostos e componentes-chave 

O Projecto 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, reforçando os serviços dos 
ecossistemas que contribuem para reduzir os riscos das 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 
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 

1.3.3. 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. 

1.3.4. Contexto social  

O MEPA inclui o Distrito de Matutuíne e a Ilha da Inhaca, que é um distrito municipal que pertence ao 
Município da cidade de Maputo. Este Distrito tem 44.834 habitantes, consistindo em cerca de 21.924 
homens e 22.910 mulheres e crescendo anualmente a uma taxa de 2,9%1 . Este distrito tem actualmente 
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 

 
 
 
1 Censo Nacional 2017, em PPF 2021, Relatório de Definição do Âmbito: p.10 
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administrativos, Zitundo, ao Sul, é o mais povoado, com aproximadamente 9.379 (4.580 mulheres e 4.799 
homens)2 .  
 
Características demográficas semelhantes encontram-se na Ilha de Inhaca com 6.095 habitantes (3.177 
mulheres e 2.918 homens)3 . 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 assentamentos 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, há 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 
marisco e outros mariscos, da caça em pequena escala e da agricultura de pequena escala, alimentada 
pela chuva. 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. 

1.3.5. Potenciais restrições preliminares de acesso e impactos sociais relacionados 

A Ferramenta de Desenvolvimento BAF ESMS foi utilizada para identificar potenciais impactos de 
projectos associados à restrição de acesso através dos processos de selecção, avaliação, e 

 
 
 
2 Ibid: p.11 
3 Ibidem 
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desenvolvimento de planos de gestão. Foram consideradas as seguintes categorias de restrição de acesso 
e impactos:  
 

• Impactos económicos, afectando: 
o Acesso a recursos (plantas medicinais, lenha, madeira, peixe, mangue) 
o Acesso a zonas de pesca ou zonas agrícolas  
o Acesso aos recursos hídricos (por exemplo, acesso para barcos de pesca artesanal) 
o Alterações do nível de vida e/ou do nível de rendimentos 
o A integridade dos ecossistemas e o acesso aos serviços ecossistémicos  

 

• Impactos nos recursos humanos, afectando as pessoas e comunidades afectadas":  
o Saúde e bem-estar  
o Relações de género e empoderamento das mulheres 

 

• Impactos nos recursos sociais, afectando: 
o Relações familiares e comunitárias, uma vez que os projectos podem alterar as relações 

intergeracionais 
o Redes tradicionais e laços sociais, incluindo associações locais (por exemplo, associação 

de pescadores) 
o Sistemas político-institucionais, jurídicos e funcionais, incluindo uma maior pressão sobre 

as estruturas governamentais locais existentes e outras instituições públicas 
  

• Impactos culturais e religiosos, afectando 
o Património tradicional e cultural 
o Acesso ao sítio cultural  
o Valores sociais e normas culturais. 
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Os tipos de restrições de acesso particularmente relevantes para a conservação marinha4 , e portanto 
podem ser relevantes para esta área de projecto (a considerar durante o planeamento do projecto e 

durante a implementação do projecto): 
 
  

 
 
 
4 BAF: Estruturas de Processo e Áreas Marinhas Protegidas, Notas de Orientação 
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1.3.6. Identificação das pessoas afectadas pelo projecto e outras partes interessadas 

A lista abaixo resume as principais partes interessadas que foram identificadas na área do Projecto. Isto 
inclui "Comunidades Locais Tradicionais da África Subsariana Historicamente Mal Servidas", comunidades 
locais, actores do sector privado, sociedade civil / organizações baseadas na comunidade, e 
departamentos e agências governamentais. 
   

• 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 Machangulo e Associações de Proprietários 
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 base socioeconómica planeada para a Fase Inicial do Projecto, delineará melhor os PAP's em termos 
de PAP's:  

(i) pessoas que tenham direitos legais formais sobre terras ou bens;  



Estrutura do  Processo [Preliminar]: Adaptação às alterações climáticas com base 
no ecossistema  
na Área Ambiental Protegida de Maputo 
 

 
 

 
 

Página 16 de 58 
 
 

(ii) pessoas que não têm direitos legais formais sobre terras ou bens, mas têm uma reivindicação 
sobre terras ou bens reconhecidos ou reconhecíveis ao abrigo da legislação nacional;  

(iii) pessoas que não têm qualquer direito legal reconhecível ou reivindicação sobre as terras ou 
bens que ocupam ou utilizam. 

1.3.7. Principais Riscos e Impactos identificados relacionados com a restrição de acesso 

Durante a ESA, foi identificado que o Projecto poderia potencialmente desencadear o Princípio 5 
(relacionado com o Padrão 5 de Salvaguarda Social Ambiental do Banco Mundial) - Meios de Vida e 
Restrição de Acesso. Os riscos/impactos específicos identificados incluem: 
 

• O potencial de maior empobrecimento das comunidades e o potencial agravamento da 
insegurança alimentar causada pelo deslocamento económico de pessoas afectadas pelo 
projecto não identificadas; 

• O potencial de restrições de acesso impostas aos serviços ecossistémicos, antes da adopção 
generalizada de alternativas de subsistência, pode ser entendido como uma limitação dos direitos 
humanos que pode levar a um aumento das actividades ilegais e à deterioração de uma relação 
positiva com o Parque/Projecto; e 

• As restrições de acesso podem causar uma deterioração da relação entre o Parque e as 
comunidades devido à percepção da diminuição dos direitos consuetudinários e da perda 
permanente das tradições locais.  

1.3.8. Medidas de salvaguarda/mitigação prescritas 

O PMSE delineia as seguintes medidas de salvaguarda/mitigação para limitar os impactos dos potenciais 
riscos relacionados com a restrição de acesso ao Princípio 5, nomeadamente 
 

• Uma sólida análise de base socioeconómica desagregada por género e de vulnerabilidade que 
clarifica melhor todas as Pessoas Afectadas pelo Projecto 

• Desenvolvimento, finalização e implementação de um Estrutura do  Processo (este documento) 
e, subsequentemente, assegurar que todas as intervenções do Projecto tenham em conta o 
envolvimento de todas as pessoas afectadas pelo Projecto, tendo em consideração as suas 
vulnerabilidades e limitações 

• Assegurar que as intervenções são desenvolvidas e implementadas para compensar as 
restrições de acesso e os impactos sobre os meios de subsistência. Estas devem ser planeadas 
e implementadas através da divulgação de informação, envolvimento significativo e participação 
informada.  

• Monitorização dos resultados socioeconómicos das intervenções que compensam as restrições 
de acesso e impactos sobre os meios de subsistência, de modo a que as acções correctivas 
possam ser incorporadas na concepção do projecto 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. Auditorias dos impactos em termos de 
compensação de perdas. 

• Implementação sólida do envolvimento das partes interessadas com as comunidades para 
promover a adopção generalizada de programas de subsistência.  

• Consulta contínua com as comunidades locais para determinar se existem ligações culturais ou 
religiosas tangíveis/imateriais a sítios que possam ser restringidos devido ao seu estatuto 
protegido. 

2. Envolvimento das partes interessadas 
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Esta secção alinha-se estreitamente com o SEP do Projecto e resume em grande parte os mecanismos 
de envolvimento das partes interessadas do Projecto. Além disso, destaca aspectos do envolvimento das 
partes interessadas particularmente pertinentes para as restrições de acesso e desenvolvimento do PF.  
 
O conteúdo desta secção será diferente em função do tipo de PF a ser desenvolvido, e basear-se-á em 
versões anteriores:  

• PF Preliminar (esta versão): Objectivos do compromisso e princípios a seguir (por exemplo, 
FPIC). Identificação inicial de potenciais interessados / Povos Indígenas (PPIs) / grupos 
marginalizados. Resultados do envolvimento histórico e discussão de quaisquer questões 
herdadas. Plano e cronograma preliminar de envolvimento dos interessados, e métodos a serem 
utilizados (com base em documentos, se necessário) 

• PF provisória: Identificação e análise detalhada das partes interessadas. Descrição do 
envolvimento das partes interessadas empreendido, processos seguidos, principais conclusões, 
acordos alcançados. Planos para o envolvimento contínuo, fóruns participativos, etc. 

• PF final: Identificação e análise detalhada das partes interessadas. Descrição do envolvimento 
das partes interessadas empreendido, processos seguidos, principais conclusões, acordos 
alcançados. Detalhes do envolvimento contínuo, fóruns participativos, etc. 

2.1 Objectivos e Princípios do Envolvimento das Partes Interessadas 

O objectivo geral do SEP é orientar o Projecto para que seja adoptada uma abordagem integrada, 
participativa, oportuna e apropriada em termos de todos os níveis de envolvimento com as partes 
interessadas ao longo do ciclo de vida do projecto. O documento orientador foi ainda concebido para que 
o Projecto possa demonstrar um envolvimento eficaz, significativo, consistente, abrangente, coordenado 
e culturalmente apropriado; em conformidade com todos os quadros legais e regulamentares 
moçambicanos relevantes; e abordagens internacionais de boas práticas para o envolvimento das partes 
interessadas, incluindo o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (WB ESF 2017), particularmente a 
Norma Ambiental e Social 10 (ESS10). Além disso, delineia a plataforma de diálogo que será estabelecida 
entre o Projecto e as Pessoas Afectadas pelo Projecto para assegurar que a informação precisa, acessível 
e oportuna seja partilhada, e que o feedback e a participação sejam integrados na concepção e 
implementação do projecto. 

2.1.1 Objectivos de Envolvimento das Partes Interessadas  

Os objectivos do projecto são o envolvimento das partes interessadas: 
 

• Assegurar que todas as partes interessadas são identificadas e podem participar nas discussões 
e concepção do projecto, incluindo os grupos marginalizados ou vulneráveis. 

• Consultar as pessoas afectadas pelos projectos (PAPs) sobre as condições económicas e sociais 
locais e recolher conhecimentos locais sobre o contexto ambiental e socioeconómico (por 
exemplo, habitats costeiros e marinhos ou principais meios de subsistência). 

• Informar os PAPs sobre o projecto e propostas relacionadas com o projecto (por exemplo, 
categoria de PAPs e restrições de acesso associadas e actividades permitidas). 

• Receber feedback dos PAPs sobre propostas de projectos, registar as suas preocupações e 
fornecer feedback sobre as questões levantadas . 

• Discutir preferências e opções a incorporar na concepção de medidas de mitigação. 

• Permitir aos PAPs participar no desenvolvimento, aprovação e implementação de projectos e PF 
(por exemplo, monitorização participativa). 

• Assegurar a adesão das comunidades locais, que só pode ser obtida de forma significativa 
através da resposta às suas necessidades e preocupações. 

• Assegurar a participação das partes interessadas em actividades de monitorização e avaliação. 
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2.1.2 Princípios de Envolvimento das Partes Interessadas  

Os princípios que norteiam a abordagem desta PF ao envolvimento das partes interessadas são os 
seguintes:  
 

• Estabelecer, manter e reforçar relações construtivas e contínuas com os intervenientes no 
projecto, baseadas na compreensão mútua, respeito, e confiança. 

• Assegurar que as actividades de envolvimento são empreendidas de forma inclusiva, 
culturalmente apropriada e adaptada às preferências linguísticas, níveis de alfabetização e 
necessidades específicas de género do PAP, de modo a que a informação do projecto seja 
acessível aos intervenientes em formatos compreensíveis. 

• Assegurar que o compromisso é bidireccional, baseado na parceria e na escuta, bem como na 
conversa, e acessível em termos das capacidades das partes interessadas para chegar 
fisicamente a locais de reunião seleccionados. 

• Assegurar que todas as actividades de participação estão livres de intimidação ou coerção, e que 
todos os participantes estão conscientes dos seus direitos ao abrigo da legislação nacional e das 
normas internacionais. 
 
 

2.2 Identificação e Análise das Partes Interessadas 

Esta secção fornece os processos detalhados do Projecto relativos à identificação e análise de potenciais 
interessados relevantes para o Projecto, incluindo grupos desfavorecidos ou vulneráveis.  

2.2.1 Identificação das partes interessadas  

A identificação das partes interessadas foi conduzida como parte da concepção do Projecto e do seu SEP. 
No caso do PF, as partes interessadas são os grupos ou entidades com influência, interesse ou são 
afectadas pelas restrições de acesso trazidas pelo projecto. 
 
As melhores práticas internacionais definem a identificação das partes interessadas como o processo de: 
 

• Identificação de indivíduos, grupos, comunidades locais, e outros intervenientes que possam ser 
afectados positiva ou negativamente pelo projecto, particularmente aqueles directa e 
negativamente afectados pelas actividades do projecto, incluindo os que estão em desvantagem 
ou vulneráveis. 

• Identificação de intervenientes mais vastos que possam ser capazes de influenciar os resultados 
do projecto devido ao seu conhecimento ou influência política sobre as comunidades afectadas. 

• Identificação de representantes legítimos das partes interessadas nas comunidades afectadas, 
incluindo funcionários eleitos, líderes comunitários não eleitos, líderes de instituições comunitárias 
informais ou tradicionais (por exemplo, chefes de praia ou presidentes de associações de 
pescadores), e anciãos.  

• Mapeamento de famílias e comunidades afectadas dentro de uma área geográfica, para ajudar o 
projecto a definir a área de influência. 

 
Durante a fase de concepção do conceito, as partes interessadas foram identificadas através de vários 
meios, incluindo através de workshops, trabalho em rede, reuniões, entrevistas, encaminhamento de 
observações e ligação com líderes comunitários afectados, OBC locais e autoridades governamentais. A 
identificação das partes interessadas é um processo contínuo e será revisto e actualizado regularmente à 
medida que a implementação do projecto prossegue. Os potenciais interessados no projecto identificados 
são registados numa base de dados electrónica das partes interessadas.  
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Em termos de contexto local, é importante notar que, em Moçambique, o Ministério da Terra e do Ambiente 
(MLE) é a entidade responsável pela implementação da Lei de Protecção e Gestão do Ambiente (EPML) 
n.º 20/97 de 1 de Outubro, que é um quadro de legislação ambiental que regula o desenvolvimento e 
harmonização de leis, regulamentos e normas sectoriais específicas. A EPML serve de autoridade principal 
para a gestão e regulamentação da qualidade ambiental (incluindo avaliações de impacto ambiental e 
social), e é responsável pela coordenação de todas as actividades relacionadas com a protecção ambiental 
e a utilização sustentável dos recursos naturais. Também promove a consciência ambiental e supervisiona 
a implementação de convenções internacionais relacionadas com o ambiente. 
 
A EPML, bem como as Directrizes de Procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental e Social, prevê 
a participação das partes interessadas em todas as fases de um projecto, a fim de assegurar que as suas 
preocupações e contributos sejam considerados como parte da concepção, planeamento, implementação 
e encerramento de um projecto. A lei prevê a consulta pública e permite que as partes afectadas participem 
na concepção e implementação de um projecto. Várias secções da EPML sublinham a necessidade de 
consulta pública, audição pública, e identificação das pessoas afectadas. Por exemplo, o artigo 8 da EPML 
exige que o proponente ou candidato do projecto realize sessões de consulta pública com o objectivo de 
identificar, informar e receber contributos das partes afectadas e das partes interessadas. 
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2.2.2 Análise das partes interessadas  

Uma análise detalhada das partes interessadas seguiu-se à identificação das partes interessadas, o que 
permitiu uma análise mais aprofundada dos grupos de partes interessadas identificados. Os 
grupos/intervenientes identificados são frequentemente analisados utilizando três critérios (delineados 
abaixo), e os resultados deste exercício (que é frequentemente um processo iterativo) informam então o 
tipo de envolvimento dos interessados que é provável que seja necessário, formando assim a base para 
a estratégia de envolvimento dos interessados. Os três critérios utilizados para analisar as partes 
interessadas para este projecto são: 
 

1. O potencial do projecto para ter impacto no interveniente (positivo ou negativo) - O impacto é 
normalmente utilizado para descrever como o problema ou projecto terá impacto no interveniente.  
 

2. Interesse da parte interessada (participação) no projecto - O interesse é o nível de interesse 
(participação) da parte interessada no problema/ questão em causa e/ou no Projecto e suas 
actividades.  

 
3. Potencial do interveniente para influenciar o Projecto e outros intervenientes - Influência (ou poder) 

é a capacidade do interveniente de influenciar o problema em questão, outros intervenientes e/ou 
o Projecto e as suas actividades.  

 
O tipo de envolvimento baseado no impacto potencial do Projecto sobre o interessado foi claramente 
declarado na análise do interessado para demonstrar que a extensão e o grau de envolvimento é 
proporcional aos riscos e impactos do Projecto, de acordo com as Normas BAF. As categorias de 
envolvimento foram incluídas:  
 

• "Consentimento livre, prévio e informado (FPIC5 )", se houver Povos Indígenas potencialmente 
afectados pelo Projecto;   

• 'Consulta e Participação Informadas (ICP6 )', se houver impactos adversos potencialmente 
significativos sobre a parte interessada em questão;  

• "Consulta7 ", também referida como "consulta significativa" se o nível de impacto e o tipo de 
compromisso não for ainda claro e precisar de ser compreendido, ou nos casos em que os 
impactos potenciais não são significativos, mas as partes interessadas são afectadas; e  

• "Partilha de informação", para todos os outros intervenientes onde não existe um impacto 
potencial identificado; a informação deve ser partilhada com os intervenientes em 1-3 também. 

2.3 Envolvimento das partes interessadas até à data  

A divulgação de informações relevantes do projecto8 foi feita com bastante antecedência em relação à 
implementação do Projecto, durante as fases de conceptualização e planeamento. As actividades em 
curso de envolvimento das partes interessadas asseguram que estas sejam mantidas informadas e 
tenham a oportunidade de continuar um diálogo construtivo sobre o projecto e fornecer feedback. O 

 
 
 
5 Ver Fundo de Acção Azul ESMS Glossário de Termos para definição de FPIC.  
6 Ver Fundo de Acção Azul ESMS Glossário de Termos para definição de ICP.  
7 Ver Fundo de Acção Azul ESMS Glossário de Termos para definição de Consulta. 
8 Ver a definição do Fundo de Acção Azul de informação relevante do projecto no Glossário de Termos do ESMS. 
Assegurar que as informações/ dados pessoais não sejam divulgados, de acordo com a política do Fundo de Acção 
Azul GDPR. Ter igualmente conhecimento de informações sensíveis, tais como informações relativas ao património 
cultural que possam pôr em perigo a integridade desse património, ou em situações de conflito em que mesmo 
informações básicas (por exemplo, localização dos colonatos) não possam ser divulgadas: isto deve ser decidido e 
compreendido numa base projecto a projecto.   
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Consórcio do Projecto compromete-se a consultar as pessoas afectadas pelo Projecto relativamente a 
todas as versões actualizadas do SEP, que estão sob a responsabilidade de The Lead Project 
Implementors, para obter feedback sobre as percepções de envolvimento durante todo o ciclo de vida do 
Projecto.  
 
Além disso, a implementação do SEP será sujeita a um acompanhamento regular através do BAF. Todas 
as informações pessoais (por exemplo, nome e dados de contacto) recolhidas para efeitos do SEP e 
mantidas por The Lead Project Implementors serão feitas de forma segura, de acordo com a Política Geral 
de Protecção de Dados do BAF (GDPR). Estas informações pessoais não serão incluídas no SEP em 
momento algum 
 
A área do projecto (área marinha protegida - MPA - Reserva Marinha Parcial da Ponta da Ouro) foi 
proclamada área protegida a 14 de Julho de 2009. A Fundação Peace Parks tem vindo a apoiar os 
Governos de Moçambique, África do Sul e Eswatini (anteriormente Suazilândia) desde Junho de 2000 para 
estabelecer e desenvolver a Área de Conservação Transfronteiriça da qual esta MPA faz parte. A 
Fundação envolveu-se então activamente no apoio à ANAC de Moçambique, sob os auspícios do 
Ministério da Terra e Ambiente (MTA) para desenvolver, assegurar e proteger o vizinho terrestre da área 
marinha protegida, a Reserva Especial de Maputo (MSR) em 2006, e a PPMR em 2008. Em 2018, estas 
duas Reservas fundiram-se operacionalmente, resultando numa área protegida combinada de 1,732 km² 
e num novo acordo de co-gestão de 15 anos entre Peace Parks e a ANAC.  
 
Com base neste legado e na presença de longa data dos Peace Parks na área do projecto, o Projecto 
beneficia grandemente de plataformas e relações bem estabelecidas de envolvimento das partes 
interessadas que já foram estabelecidas pela Fundação em estreita colaboração com a Gestão do Parque 
(ANAC) e o governo local.   
 
Os seguintes intervenientes no Projecto (listados por ordem alfabética) foram envolvidos através de 
reuniões e workshops durante as fases de conceptualização e planeamento do Projecto enquanto este 
estava a ser concebido:  
 

• AMA 

• ANAC sob os auspícios da MTA 

• Centro Terra Viva (CTV) 

• Organizações de Base Comunitária (OBC)  

• Comités de Gestão de Recursos Naturais (NRMC)  

• Conselhos Comunitários Locais de Pescadores (CCP's)  

• Grupos ou Associações de Agricultores  

• Grupos de jovens 

• Grupos de Poupança das Mulheres  

• Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE)  

• Direcção Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (DDSMAS)  

• Governo Local do Distrito de Matituíne 

• Empresários, associações, médias e grandes empresas turísticas, associação turística, agro 
comerciantes, pequenas empresas locais, off takers 

• Facilitadores de Escolas de Campo de Agricultores, Facilitadores de Escolas de Mercado de 
Agricultores, Activistas, conselheiros 

• Fórum das ONG nacionais que trabalham na área marinha (FOSCAM) 

• Governo da Província de Maputo 

• Famílias/beneficiários de projectos propostos 

• IDEPA sob os auspícios do MIMAIP 

• IIAM (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique) 

• INAMAR (Instituto Marítimo Nacional) 
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• Instituto de Investigação Pesqueira (Instituto de Investigação Pesqueira) - IIP 

• Proprietários de terras de Machangulo; e duas Associações em Ponta do Ouro e 1 em Bela Vista 

• Livaningo 

• Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (Inclui Educação, Juventude, Desporto e 
Tecnologia) 

• Ministério da Saúde 

• Ministério da Terra e do Ambiente 

• Ministério do Mar, em Águas Terrestres e Pescas 

• Município de Maputo 

• Direcção Provincial de Agricultura e Pescas da Província de Maputo e Cidade de Maputo, 

• Direcção Provincial de Terra e Ambiente da Província de Maputo e Cidade de Maputo, 

• RARE 

• Professores em escolas locais, Escolas Profissionais 

• Estrutura da TFCA 

• Líderes Tradicionais/Conselho (Líderes Comunitários) 

• Universidade Eduardo Mondlane (UEM) 

• Grupos vulneráveis (mulheres, crianças, jovens, pessoas com deficiência, crianças e mulheres 
chefes de família, órfãos, pessoas idosas, etc.) 

2.4 Metodologias de Envolvimento & Fóruns 

A diversidade dos intervenientes no projecto exige diferentes metodologias de envolvimento com 
diferentes grupos em diferentes momentos. Algumas das principais metodologias, ferramentas 
associadas, e onde cada uma é mais frequentemente útil, são apresentadas na tabela abaixo: 
 
Metodologias Comuns de Envolvimento das Partes Interessadas  

Tipo Tipos e ferramentas Mais Útil Onde  

Reuniões Reuniões públicas com as 
comunidades 
 

O projecto precisa de fornecer informação ou feedback sobre 
o projecto a um grupo, comunidade, etc. 

Reuniões individuais ou em 
pequenos grupos com os 
principais grupos de 
interessados, agências 
governamentais 

Fornecer ou recolher informações específicas de um 
indivíduo (por exemplo, um regulador) (por exemplo, 
regulamentos de pesca artesanal no país) 

Inquéritos Questionários domésticos O projecto precisa de estabelecer um conjunto de dados de 
base porque terá impactos directos e indirectos nas pessoas 
ou comunidades; o projecto estará a monitorizar o bem-estar 
a nível do agregado familiar (por exemplo, para demonstrar a 
restauração dos meios de subsistência)  

Levantamentos patrimoniais O projecto terá impacto nos bens físicos (por exemplo, 
estruturas (partilhadas ou individuais), equipamento de pesca 
imóvel) e precisa de os avaliar para compensação e para 
informar os programas de restauração dos meios de 
subsistência 

Levantamentos aéreos e por 
satélite 

Para informar o planeamento do projecto incluindo esforços 
de prevenção e minimização (por exemplo, software Marxan 
com zonas ou Google maps) 
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Tipo Tipos e ferramentas Mais Útil Onde  

Estudos de percepção Avaliar se as medidas de mitigação estão a ter o efeito 
pretendido e são consideradas bem sucedidas pelos 
interessados (por exemplo, as restrições de acesso estão a 
ser compensadas por programas de subsistência, tais como 
iniciativas de turismo sustentável) 

Workshops 
participativos 

Discussões dos grupos focais A fim de proporcionar oportunidades de discussão detalhada 
sobre questões fora do formato de grandes grupos (por 
exemplo, com pescadores); especialmente com 
intervenientes que não podem participar em formatos de 
grupos maiores (por exemplo, mulheres, grupos 
marginalizados) 

Avaliações rurais participativas,  
Levantamentos de perfil de 
aldeias ou comunidades 
piscatórias, 
Cartografia da pobreza e da 
vulnerabilidade 
Classificação da riqueza e 
outras formas de classificação 
para a tomada de decisões 

Poucas fontes secundárias de dados estão disponíveis / O 
projecto não pode levar a cabo uma recolha de dados 
exaustiva dos agregados familiares. 
Os líderes locais e outros intervenientes estão dispostos a 
percorrer áreas-chave e a descrever os elementos sociais 
destas áreas ao pessoal do projecto (por exemplo, número 
de barcos de pesca na aldeia, sazonalidade do peixe ou 
processos de venda de peixe) 

Fóruns de 
Negociação 

Comités com membros em 
exercício das comunidades 
afectadas, governo e sociedade 
civil  

Um proponente de projecto precisa de negociar um processo 
de projecto que inclua a deslocação económica. 

Materiais 
escritos 

Painéis Comunitários / Info-
centros 
Newsletters / folhas de 
informação 
FAQs 

Fornecer informação regular sobre o projecto em locais de 
fácil acesso (por exemplo, cartazes de informação sobre 
biodiversidade na comunidade) 

Meios de 
comunicação 

Rádio 
Meios de comunicação 
impressos 
Meios de comunicação social 

Divulgar informação numa vasta área, incluindo audiências 
regionais, nacionais e internacionais (muitas vezes numa 
variedade de línguas apropriadas) 

Métodos 
participativos 

Dramatização 
Cronologia histórica e 
tendências 
Calendário sazonal 
Horários diários 
Cartografia de recursos e mapas 
de aldeia 

Poucas fontes secundárias de dados estão disponíveis / O 
projecto não pode levar a cabo uma recolha de dados 
exaustiva dos agregados familiares. 
As partes interessadas não estão familiarizadas com um 
projecto e o projecto procura desenvolver uma boa relação 
com as comunidades locais, reconhecendo a própria agência 
das comunidades; construindo cooperação e propriedade da 
comunidade sobre o projecto 

Avaliação de género Os papéis das mulheres e dos homens numa sociedade ou 
comunidade são distintos uns dos outros. 
As mulheres utilizam recursos e áreas diferentes dos homens 
(por exemplo, os deveres de pesca são frequentemente 
divididos por género: os homens pescam e as mulheres 
vendem o peixe). 

Avaliação das pescas  A pesca é o principal meio de subsistência das comunidades 
locais e é provável que seja afectada pelo projecto devido a 
restrições de acesso de qualquer tipo  
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Ao implementar as metodologias acima referidas, os implementadores do projecto terão o cuidado de o 
fazer: 
 

• Prevenir a captura de elite dos processos de envolvimento de intervenientes, onde apenas as 
opiniões de pessoas ou grupos poderosos são recolhidas e tratadas 

• Acompanhar suficientemente a participação em reuniões, de modo a que o projecto possa 
informar adequadamente sobre o seu próprio envolvimento. Isto pode ser feito utilizando:  

o Actas, folhas de presença e um registo das partes interessadas 
o Registo dos Formulários de Envolvimento utilizados para registar os detalhes do 

envolvimento formal das partes interessadas. Este deve ser utilizado para todas as 
sessões de informação, discussões dos grupos de centragem, e reuniões com todos os 
intervenientes externos 

• Acompanhar suficientemente o conteúdo das reuniões, para que o projecto possa registar e gerir 
os compromissos assumidos ou as queixas apresentadas e assegurar que o feedback das partes 
interessadas informe a concepção do projecto. Isto pode ser feito utilizando:  

o Acordos formais e um registo de compromissos que acompanhem os compromissos 
assumidos e os prazos para a sua conclusão 

• Planear actividades de envolvimento com tempo suficiente para que possam ser iterativas, 
permitindo que os resultados das consultas preliminares informem as consultas posteriores, e que 
os resultados das consultas sejam verificados com as partes interessadas 

• Actualizar ferramentas de comunicação escrita, tais como FAQs, contas de meios de 
comunicação social ou quadros de avisos, para que os interessados não se sintam fora de 
contacto com um projecto, ou para que diferentes interessados desenvolvam entendimentos 
diferentes e contraditórios de um projecto. 

2.5 Mecanismo de envolvimento futuro/participante em curso 

Durante a fase inicial do projecto, e no âmbito do sector de conservação e legislações relativas, o consórcio 
estabelecerá um Comité de Direcção do Projecto que será apoiado por um Comité Consultivo (para o qual 
serão redigidos e divulgados Termos de Referência detalhados, incluindo as ferramentas de orientação a 
utilizar durante as reuniões, processos de tomada de decisão, etc.). O Comité de Pilotagem providenciará 
liderança estratégica e supervisão da governação e não estará envolvido na gestão diária das operações 
- a sua função é assumir a responsabilidade pelas questões estratégicas associadas às várias fases do 
projecto e pelo acompanhamento dos riscos, qualidade e realizações do projecto.  

Para além destas estruturas de compromisso formal, haverá um compromisso adicional e partilha de 
informação através delas:  

• Workshops 

• Reuniões 

• Relatórios 

• Envolvimento directo / interacção e discussões informais 

• Sessões de planificação conjunta 

• Intercâmbios de aprendizagem 

• Meios de comunicação social 

• Eventos 

• Meios de comunicação tradicionais - rádio, jornais, artigos 

2.6 Documentação dos processos e acordos participativos 

O Registo de Partes Interessadas do Projecto é essencialmente uma base de dados que regista as 
actividades de envolvimento das partes interessadas em curso, incluindo os aspectos específicos das 
actividades de envolvimento, quaisquer questões levantadas pelas partes interessadas que exijam acções 



Estrutura do  Processo [Preliminar]: Adaptação às alterações climáticas com base 
no ecossistema  
na Área Ambiental Protegida de Maputo 
 

 
 

 
 

Página 25 de 58 
 
 

de seguimento, e o estado dessas acções. O Registo de Partes Interessadas também pode ser alargado 
para documentar informações adicionais, se necessário. Quando muitos interessados levantam questões 
semelhantes, estas podem ser agrupadas como "questões" e as respostas às mesmas serão seguidas em 
conjunto numa secção separada do registo. 

2.7 Manutenção de registos e monitorização 

Peace Parks e ADRA actualizarão o SEP durante todo o ciclo de vida do projecto, em particular sempre 
que tenham ocorrido alterações ao projecto, actividades adicionais das partes interessadas, e/ou quando 
tenham sido alcançados marcos particulares (por exemplo, acordos com as comunidades).  
 
A monitorização e a elaboração de relatórios das actividades de envolvimento das partes interessadas 
ajudará o Projecto a acompanhar as questões/concertações, proporcionando assim uma compreensão 
das tendências que ajudarão a antecipar as actividades de gestão de risco. Além disso, ao monitorizar e 
avaliar o desempenho do Projecto no que diz respeito ao envolvimento das partes interessadas, permitirá 
que a sua eficácia seja avaliada e melhorada sempre que necessário. 
 
Estas actividades e actualizações das partes interessadas serão capturadas no Registo de Partes 
Interessadas e avaliadas formalmente numa base bianual pelo Comité de Pilotagem do Projecto. Através 
da actualização do registo, o projecto seguirá alguns indicadores básicos que são normalmente utilizados 
para monitorizar e avaliar a eficácia de um programa de envolvimento das partes interessadas do projecto, 
incluindo 
  

• Lista de eventos/actividades das partes interessadas realizadas durante o período abrangido pelo 
relatório e das partes interessadas visadas (isto pode ser combinado com fotografias);  

• Número de participantes em cada evento/actividade (desagregados por género);  

• Percentagem de actividades de envolvimento ICP ou FPIC empreendidas durante o período de 
revisão/relatório ou referenciando as etapas do Protocolo FPIC concluídas.  

• Percentagem de acções de acompanhamento abordadas/completadas durante o período abrangido 
pelo relatório, percentagem ainda em aberto;  

• Proporção do envolvimento previsto das partes interessadas durante o período abrangido pelo 
relatório.  

2.8 Mecanismos de queixa 

Um mecanismo de queixa é um mecanismo livre, aberto e acessível, principalmente concebido para as 
pessoas afectadas pelo projecto, e acessível a todos os intervenientes no projecto, pessoal do projecto 
(incluindo empreiteiros e seus trabalhadores). Faz parte de um conjunto de um instrumento de salvaguarda 
que acompanha o Plano de Gestão Ambiental e Social do Projecto (ESMP). O objectivo do mecanismo de 
queixa é proporcionar às partes interessadas e afectadas que sofrem impactos adversos de um projecto 
a garantia de que têm uma voz, de que serão ouvidas e assistidas de uma forma organizada e atempada. 
O Sistema de queixas do projecto (PGS) facilitará a resolução de queixas e reclamações de uma forma 
atempada, eficiente e eficaz que satisfaça todas as partes envolvidas. Especificamente, proporcionará um 
processo transparente e credível e visará produzir resultados que sejam justos, eficazes, e duradouros. 
 
Os membros do consórcio aproveitarão o sistema de queixas existente criado pela ANAC, para o MEPA, 
e aumentarão o sistema para incluir a Ilha da Inhaca e novas comunidades alvo. O principal objectivo é 
reforçar os canais de comunicação existentes, incluindo um mecanismo de resolução de litígios entre as 
comunidades e os Gestores de Reserva. As componentes de encaminhamento e contra-referência do 
sistema de gestão de queixas serão melhoradas para assegurar que cada questão seja recebida, 
resolvida, e que o feedback seja fornecido às partes afectadas. 
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Para que o Mecanismo de Gestão de Grievance seja eficaz e acessível, os implementadores principais do 
projecto tomarão medidas activas para informar todos os intervenientes relevantes do projecto sobre a 
existência e âmbito do Mecanismo de Gestão de Grievance e sobre as disposições relevantes do ESMS. 
É vital que as partes interessadas estejam conscientes dos critérios de elegibilidade para uma queixa e do 
mecanismo de apresentação de queixas. O ideal seria que isto fosse concluído durante a consulta às 
partes interessadas durante a concepção do projecto [antes da apresentação da proposta de projecto] e 
que fosse concluído o mais tardar no primeiro trimestre da implementação do projecto.  
Os implementadores do Projecto Lead irão alinhar os procedimentos do Mecanismo de Acção de 
Grievance com as boas práticas internacionais, o que significa que o será:  

• Acessível: Todos os gabinetes e pessoal de campo terão informações sobre o Mecanismo de 
Resolução de Litígios e sobre como registar queixas; todas as partes interessadas terão 
informações sobre o Mecanismo de Resolução de Litígios e sobre como registar queixas;  

• Prático: O mecanismo estabelecido assegura que é simples e viável e não cria um fardo para os 
executores ou partes interessadas no projecto;   

• Transparente: As decisões serão tomadas de uma forma justa e transparente e os queixosos 
serão mantidos actualizados do processo;  

• Independente: O órgão de supervisão e a equipa designada serão independentes da gestão do 
projecto onde a queixa/ reclamação tiver origem; e  

• Tempo Limitado: O processo de resolução será abrangente e concluído em tempo útil. 
 
Isto será feito através da tradução para as línguas locais (Changana e Português) da informação relevante 
relacionada com o Mecanismo de Denúncias, assegurando que a informação é entregue de uma forma 
culturalmente apropriada, atingindo todos os grupos de partes interessadas relevantes, incluindo mulheres, 
e grupos vulneráveis. Vários métodos serão utilizados para aumentar a sensibilização sobre o Mecanismo 
de Acção de Grievance e procedimentos, incluindo a comunicação verbal (por exemplo, através de 
reuniões de consulta, formações, website do projecto, bem como em escritórios locais na área do projecto). 
Além disso, serão colocadas caixas de reclamação nas reuniões e nas sessões de formação. 
 
A acessibilidade exige também que a apresentação, tratamento e registo de queixas seja concebido de 
forma a que os interessados tenham confiança no mecanismo e que existam procedimentos para proteger 
os queixosos de qualquer forma de retaliação, incluindo disposições para medidas disciplinares ou outras 
medidas apropriadas em caso de violação deste princípio. Os Peace Parks e a ADRA assegurarão que 
todas as partes interessadas estejam cientes deste facto. Finalmente, o Projecto exige que todo o pessoal, 
empreiteiros, consultores e partes interessadas responsáveis que estejam activos na implementação do 
projecto assinem um Código de Conduta do Projecto, uma Política de Protecção da Criança, uma Política 
de Protecção, e este Mecanismo de Queixas. 
 

3. Quadro institucional e jurídico 

A secção do Quadro Institucional e Jurídico deste PF estabelece o quadro de governação dentro do qual 
a assistência a projectos ou elementos de compensação serão concebidos, implementados e operados. 
O conteúdo da secção do Quadro Institucional e Jurídico será diferente dependendo do tipo de PF a 
desenvolver, e basear-se-á em versões anteriores: 

• PF Preliminar (esta versão): Análise das leis nacionais e locais (incluindo leis tradicionais), 
normas internacionais, e análise de lacunas, com estratégias potenciais para abordar as lacunas, 
que orientarão o desenvolvimento da PF (com base em documentos, se necessário) 

• PF provisória: Análise das leis nacionais e locais (incluindo leis tradicionais), normas 
internacionais e análise de lacunas, com estratégias para abordar as lacunas - informadas por 
compromissos com as principais partes interessadas, incluindo autoridades e comunidades 

• PF final: Análise das leis nacionais e locais (incluindo as leis tradicionais), normas internacionais, 
análise de lacunas, e as estratégias empregadas e acordadas para abordar as lacunas, reflectidas 
nas medidas de gestão da PF. 
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3.1 Quadro Institucional 

As estruturas de governação nacionais e provinciais relevantes para a localização do projecto e as várias 
agências governamentais e internacionais envolvidas, ou que influenciam o projecto, directa ou 
indirectamente (a nível nacional, regional e local) incluem: 
 

• 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) 

 

• Nível 3: As partes interessadas a nível provincial relevantes para a localização e actividades do 
projecto incluem: 

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) 

 

 

Através da BAF, as seguintes organizações internacionais são consideradas partes interessadas e/ou 
influentes: 

o Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ) em 
conjunto com o Banco de Desenvolvimento KfW 

o Ministério sueco dos Negócios Estrangeiros 
o Agence Française de Développement (AFD) 
o Fundo para o Clima Verde (GCF) 

3.2 Quadro legal 

As leis e regulamentos relevantes para o projecto, que colidem com questões de restrições de acesso, 
meios de subsistência e utilização de recursos, são:  

• 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 

• 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 

• 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 
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Para além dessas leis e regulamentos, o quadro seguinte delineia normas e orientações internacionais 
que informam o planeamento de projectos e informarão a salvaguarda ambiental e social e a gestão de 
riscos no futuro. PPF e ADRA estão empenhados no cumprimento integral dos requisitos legais de 
Moçambique, das normas, política e procedimentos ESMS da BAF, e das boas práticas internacionais, 
nomeadamente o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (2017).  
 

Título  Data   Padrão/ Orientação 

O Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (FSE). ESS1-10.    2017 Norma  

Normas Laborais Fundamentais da OIT9 Vários Norma 

KfW Sustainability Guideline - Avaliação do Desempenho Ambiental, 
Social e Climático: Princípios e Processo 

2021 Directriz 

As Directrizes Ambientais, de Saúde e Segurança (EHS) do Grupo Banco 
Mundial, incluindo as Directrizes Gerais de EHS e as Directrizes 
Específicas da Indústria, conforme aplicável. 

2007 Directrizes  

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

2013 Directrizes 

"Alojamento dos trabalhadores": Processos e Normas: Uma Nota de 
Orientação da IFC e do BERD" 

2009 Directrizes 

Directrizes Voluntárias da FAO sobre a Governação Responsável da 
Propriedade da Terra, Pescas e Florestas no Contexto da Segurança 
Alimentar Nacional (VGGT).  

2012 Directrizes 

Código de Conduta para uma Pesca Responsável da FAO (CCRF).  
 

1995 Directrizes 

Directrizes Voluntárias da FAO para Garantir a Pesca Sustentável em 
Pequena Escala (VGSSF).  

2015 Directrizes 

Código de Conduta da ONU para os Funcionários Responsáveis pela 
Aplicação da Lei 

1979 Directrizes 

Princípios básicos sobre o uso da força e das armas de fogo pelos 
agentes da autoridade 

1990 Directrizes 

Princípios Voluntários sobre Direitos Humanos e Pessoal de Segurança 2000 Directrizes 

3.3 Análise de lacunas 

Na sequência de uma revisão abrangente das leis e normas nacionais e internacionais, os consultores da 
ESA levaram a cabo uma Análise de Lacunas Jurídicas (a seguir, LGA). A LGA identifica lacunas entre a 
legislação nacional e as normas internacionais e propõe mecanismos para colmatar essas lacunas. Estas 
estratégias informam o PMSF e a subsequente PF, e devem ser acordadas com todas as partes 
interessadas afectadas, incluindo parceiros do projecto e governo durante a fase de início do projecto.  
 

Princípio 2: Envolvimento das Partes Interessadas  
Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Gap Estratégia proposta 

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

• 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 

 
 
 
9 A OIT define oito normas laborais como fundamentais, incluindo:  87) Liberdade de Associação e Protecção do Direito de 
Organização (1948) 98) Direito de Organização e Negociação Colectiva (1949) 29) Trabalho Forçado (1930) 105) Abolição do 
Trabalho Forçado (1959) 138) Idade Mínima (1973) 182) Piores Formas de Trabalho Infantil (1999) 100) Igualdade de Remuneração 
(1951) 111) Discriminação (1958). 



Estrutura do  Processo [Preliminar]: Adaptação às alterações climáticas com base 
no ecossistema  
na Área Ambiental Protegida de Maputo 
 

 
 

 
 

Página 29 de 58 
 
 

Participação do 
Público 

 

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 5: Meios de Subsistência e Restrições de Acesso: 

Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Gap Estratégia proposta 

• 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 ESS5 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 
possam 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 
relacionadas. 

 
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 
(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 

• Conduzir uma linha de base 
socioeconómica  

• Desenvolver um Estrutura do  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 (vedações para plantas 
com pimentão, (vedações 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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alternativa de meios de 
subsistência  

 

 

Princípio 6: Património Cultural 
Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Gap Estratégia proposta 

• 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 
sensibilização e de aplicação da 
lei, bem como disposições 
relativas ao envolvimento das 
partes interessadas e à 
divulgação de informações  

 

• 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. 

 

4. Recolha e análise de dados de linha de base 

A secção Sócio-económica de base numa PF serve de base para secções sobre a identificação, análise e 
gestão dos impactos relacionados com as restrições de acesso. As informações de base relevantes para 
esta secção dizem particularmente respeito a:  

• Comunidades directa e indirectamente afectadas  

• Estruturas de propriedade e utilização relacionadas com recursos cujo acesso será restringido, 
incluindo, conforme o caso, estruturas, árvores/culturas, água, zonas de pesca e outros recursos 
naturais, recursos culturais, infra-estruturas e recursos comunitários 

• Níveis socioeconómicos dos grupos afectados antes do projecto e percepções da comunidade 
sobre o projecto. 

4.1 Revisão dos Dados Existentes 

Durante a conceptualização inicial do projecto, a concepção subsequente, e outros processos de rastreio 
e avaliação E&S, foram recolhidos dados de base detalhados de várias fontes, incluindo  
 

• Documentos-chave de base gerados por projectos ou intervenções anteriores 

• Informação gerada por outras agências sobre a área geral do projecto (incluindo governo) 

• Documentos internos de concepção de projectos 

• Relatórios de dados de base ambientais que descrevem os impactos e as medidas de mitigação 
propostas 

• Mapas do projecto relacionados com as comunidades e actividades circundantes 

• Relatórios anteriores de dados de base social recolhidos pelo projecto  

• Relatórios de outras agências, particularmente ONG e universidades, que realizaram investigação 
e implementaram projectos MPA nas proximidades da área do projecto (por exemplo, contexto 
socioeconómico das comunidades piscatórias) 

• Relatórios locais, regionais e nacionais que descrevem o contexto socioeconómico incluindo 
planos de desenvolvimento, recenseamento nacional e departamentos de saúde, educação, 
planeamento, polícia e agricultura, turismo e pescas 
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• Uma avaliação de base socioeconómica preliminar de algumas áreas de projecto e beneficiários 
existentes e que se sobrepõem 

4.2 Avaliação de outros requisitos de dados 

Uma tabela completa de lacunas de dados específicos da concepção do projecto está disponível como 
parte da Proposta de Projecto Completa (ver Secção 8), mas como esta PF se destina especificamente à 
restrição de acesso, apenas as lacunas de dados relevantes (relacionadas com a utilização de recursos 
socioeconómicos e naturais) são listadas abaixo: 
 

Necessidade de dados Dados 
disponíveis 

Dados em falta Como serão recolhidos os 
dados 

Quando serão 
recolhidos os 
dados  

1.2.1.1 Determinar linhas de 
base sobre o acesso da 
comunidade aos serviços 
ecossistémicos 

Nulo Relatório de base 
com análises e 
recomendações 

Inquérito Fase de início 

Indicador 1.2. O agregado 
familiar que beneficia de 
melhores serviços 
ecossistémicos 

 Relatório de base 
com análises e 
recomendações 

Inquérito Fase de início 

Indicador 1.3. Condições 
médias de subsistência dos 
agregados familiares  

Ver Anexo 
10 

Relatório de base 
com análises e 
recomendações 

Inquérito Fase de início 

Indicador 1.4 Atitude positiva 
em relação à protecção da 
biodiversidade marinha 

Nulo Relatório de base 
com análises e 
recomendações 

Inquérito  

Indicador 3.1.4: São adoptadas 
com sucesso técnicas rentáveis 
de monitorização, controlo e 
execução para prevenir a pesca 
ilegal / utilização de práticas 
insustentáveis. 

Estatísticas 
anti-caça 
furtiva e de 
aplicação da 
lei 

 Relatórios de progresso do 
parque apresentados ao PPF 
Moçambique e depois à sede 
do PPF 

Mensal 

Indicador 3.1.8: Número de 
compromissos comunitários 
com Comités de Gestão de 
Recursos Naturais (NRMCs) 

Registos de 
assiduidade 
e imagens 

 Registos de assiduidade e 
imagens 

Cada reunião 

Indicador 3.3.1: Número de 
machos e fêmeas atingido por 
um sistema de alerta precoce 
relacionado com o clima e 
outras medidas de redução de 
risco estabelecidas/ reforçadas 

 Relatório de base 
com análises e 
recomendações 

Rever as funções do sistema 
de alerta precoce, canais de 
comunicação, áreas-alvo, etc. e 
calcular o número total de 
pessoas que pode alcançar. 
Utilizar revisão de documentos 
e entrevistas com os designers 
e operadores do sistema. 
 
 

Pelo menos uma 
vez por ano 

Indicador 3.3.2: 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) 

0% - 
assumimos 
que o 
conhecimen
to para a 
Redução de 
Riscos de 
Catástrofes 

Relatório de base 
com análises e 
recomendações 

1) Juntamente com os 
intervenientes locais 
responsáveis pela 
implementação do plano de 
preparação, seleccionar um 
número limitado (3-6) das 
medidas de preparação mais 
importantes que cada 

Pelo menos uma 
vez por ano 
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Necessidade de dados Dados 
disponíveis 

Dados em falta Como serão recolhidos os 
dados 

Quando serão 
recolhidos os 
dados  

é muito 
baixo! 
 

agregado familiar em risco deve 
conhecer e seguir. 
   
2) Estabelecer o número 
mínimo (ou tipos) de medidas 
de preparação que o 
respondente deve estar ciente 
para ser considerado como 
tendo "consciência adequada" 
(por exemplo, conhecer "pelo 
menos 3 de 5 medidas" OU 
conhecer "as duas mais 
importantes e pelo menos uma 
medida adicional"). 
   
3) Realizar um inquérito 
qualitativo aos agregados 
familiares pedindo uma 
amostra representativa de 
inquiridos adultos: "Quais são 
as medidas mais importantes 
que os agregados familiares 
locais devem tomar para se 
prepararem para [especificar o 
perigo]"? Após a resposta do 
inquirido, continuar a sondar: 
"Há mais alguma coisa que os 
agregados familiares devem 
fazer para se prepararem para 
[especificar o perigo]?" 
     
4) Calcular o valor do 
indicador dividindo o número 
de inquiridos conscientes do 
número mínimo (ou tipos) de 
medidas de preparação pelo 
número total de inquiridos 
entrevistados e multiplicando o 
resultado por 100.  
 

Indicador 3.5.1:  Número de 
iniciativas para criar 
oportunidades de emprego 
sustentável. 
 

 As actividades 
não são as 
mesmas, pelo 
que as linhas de 
base começam 
em zero 

O total será contado ao longo 
do ciclo de vida do projecto e 
desagregado em meios de 
subsistência específicos 

Anualmente 

Indicador 3.5.12: Número de 
pessoas que participam na 
criação de empregos verdes 
através do Herding for Health 
(Incluindo Ecorangers) 

Nulo Avaliação de 
Viabilidade 

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

 

  

https://www.indikit.net/document/114-rapid-guide-to-survey-sampling
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4.3 Ferramentas de recolha de dados 

As seguintes ferramentas/metodologias de recolha de dados serão utilizadas para recolher e avaliar as 
restrições de acesso e os dados sócio-económicos relevantes:  
 

• Mapas e imagens de satélite 

• Censos domésticos 

• Inquérito de base socio-económica - com um enfoque específico nos grupos vulneráveis de dados 
desagregados por género  

• Levantamentos patrimoniais 

• Discussões dos Grupos de Discussão 

• Entrevistas a pessoas-chave  

• Avaliações participativas 

4.4 Gravação e Análise de Dados 

A base de dados do Registo SEP, bem como a estrutura de registo do projecto e a subsequente ferramenta 
de gestão de desempenho (recolha de dados) serão utilizadas para manter todos os dados relevantes num 
local central para análise. Como parte dos procedimentos de Conformidade/Risco e M&E, os dados serão 
introduzidos com cuidado, e o controlo de qualidade será efectuado para evitar erros. Os dados recolhidos 
e analisados deverão, idealmente, ser apresentados em gráficos e tabelas, conforme apropriado, com 
comentários. 
 
As melhores práticas aconselham que a FP Final deve resumir a recolha de dados, análise e conclusões 
como relevantes, no que diz respeito a:  

• Metodologias utilizadas 

• Fontes secundárias consultadas 

• Área de base socio-económica do projecto, incluindo: 
o Estrutura do agregado familiar 
o Educação e alfabetização 
o Saúde 
o Meios de vida e fontes económicas - pesca, agricultura, etc 
o Padrões de vida - bens domésticos, segurança alimentar, etc 
o Infra-estruturas físicas - habitação, fontes de água, saneamento, etc 
o Utilização de recursos naturais 

• Conclusões 

• Necessidade de qualquer estudo de acompanhamento 
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5. Identificar, Avaliar & Minimizar Impactos 

5.1 Identificação dos Impactos do Projecto 

Durante as fases de concepção do projecto foram identificados os seguintes impactos e/ou riscos no que 
diz respeito à restrição de acesso:  
 

Princípio  Riscos e Impactos: Descrição 

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 

Os riscos em termos de envolvimento dos intervenientes não foram claramente isolados 
e classificados como parte do processo inicial de Triagem. O Relatório de Rastreio 
relativo ao envolvimento das partes interessadas diz respeito à melhoria do SEP; à 
desagregação dos detalhes das partes interessadas; e à clarificação dos métodos de 
envolvimento. 

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 

Existe potencial para restrições de acesso aos recursos pesqueiros: 1) as zonas 
comunitárias protegidas que afectarão potencialmente os pescadores/utilizadores de 
recursos que utilizam estas zonas; 2) a zona de expansão proposta; 3) a melhoria das 
práticas de pesca apoiadas pelos planos de gestão (o que exigirá potencialmente uma 
mudança de comportamento); 4) o reforço e melhoria da capacidade e eficiência de 
gestão que visa, entre outros, reforçar o controlo e a execução. (Reconhecendo que se 
trata da pesca ilegal, mas que o WB ESS5 ainda o incluiria como restrições de acesso).  
 
Todas as acções seriam directa ou indirectamente apoiadas pelo projecto, 
independentemente da agência líder, desencadeando assim restrições de acesso. A 
extensão dos impactos a curto prazo é desconhecida, mas todas estas actividades têm 
o potencial de deslocamento económico parcial. Reconhecendo que, a médio prazo, 
estas acções resultarão em benefícios. Favor confirmar o apoio (ou não) dos projectos 
à extensão da EPA aqui mencionada: a proposta da ADRA menciona uma expansão de 
7km2, enquanto que a proposta dos Peace Parks não tem uma extensão/expansão 
mencionada: esta expansão (3 a 18 milhas náuticas) é substancial e o apoio ao 
projecto requer esclarecimento. 
 
São necessárias mais avaliações e mais pormenores para avaliar até que ponto as 
restrições de acesso apoiadas por este projecto seriam consideradas pela WB ESS5 
como voluntárias. Embora as pessoas possam concordar com as restrições, esta não é 
a definição se voluntariamente declarada na ESS5 que a Acção Azul ESMS utiliza para 
as restrições de terra/acesso. Ver, por exemplo, FSE do Banco Mundial, página 54, 
Âmbito de aplicação, e nota de rodapé 9. Em particular, como o projecto está a ocorrer 
no âmbito das AMP, é improvável que as restrições de acesso possam ser definidas 
como gestão de recursos naturais baseada na comunidade, mesmo que as 
comunidades tenham estado envolvidas na concepção dos planos de gestão das 
pescas locais. 
 
O foco da avaliação da E&S seria a ESS5. Os tópicos seriam gerados a partir dos 
requisitos da ESS5 (não a deslocação física, no entanto), e dos componentes-chave de 
um Estrutura do  Processo. Em particular, a compreensão do plano de expansão do 
MPA e potenciais impactos, as restrições prováveis a serem incluídas nos planos de 
gestão (e a prevenção/minimização que o projecto já está a planear). A avaliação 
visaria também assegurar que a lógica e aplicabilidade do ESS5 seja clara para o 
proponente do projecto, a fim de que os procedimentos/processos/abordagens 
existentes da ADRA sejam considerados. 

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 

Alguns recursos e paisagens marítimas/terrestres podem ser considerados pela 
comunidade local como recursos culturais. Neste caso, são abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do ponto 3 da IFC que faz referência a "formas intangíveis de cultura, tais 
como práticas de comunidades que incorporam estilos de vida tradicionais". Além disso, 
as Directrizes Voluntárias da FAO para a Garantia da Pesca Sustentável em Pequena 
Escala, secção 5.1 refere-se aos recursos culturais intangíveis nos casos em que os 
recursos marinhos dos locais do projecto são considerados importantes para o "bem-
estar cultural" das comunidades. 
Contudo, neste caso, não há provas de que os sítios de importância cultural serão 
restringidos, mas isto deve ser considerado durante o planeamento LMMA/MPA (por 
exemplo , incluindo sítios/recursos culturais em actividades de cartografia participativa). 
Com base nas percepções da comunidade local sobre que aspectos (se existirem) das 
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suas actividades de pesca podem constituir o seu património cultural intangível e as 
actividades de projecto planeadas. 

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. 

Riscos de violação dos direitos humanos, incluindo 
:> direitos substantivos e processuais>  
igualdade de género>  
grupos vulneráveis 
 
O proponente do projecto está consciente do potencial para mudanças na dinâmica do 
género, e dos efeitos negativos (que podem, na pior das hipóteses, incluir a violência 
doméstica). Uma análise de género deve ser conduzida como parte da linha de base 
socioeconómica: ou seja, a simples desagregação dos dados por género não seria 
suficiente, dadas as actividades de Empoderamento do Género que estão planeadas. 
Espera-se que a linha de base e a análise de género identifiquem os conhecimentos 
adequados em matéria de género, e envolvam os parceiros que 
conceberão/implementarão as actividades de Empoderamento de Género (por 
exemplo, SDSMAS). 

5.2 Avaliar os impactos do projecto 

Estes potenciais impactos/riscos foram avaliados através de uma Avaliação E&S formal por consultores 
independentes. 
 

Princípio Medidas Existentes Resultados da Avaliação 

Significado 

Probabilid
ade 

Consequência Significado 

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 

O Parque tem trabalhado durante 
muitos anos com comunidades 
locais e partes interessadas a nível 
local, regional, nacional e 
internacional em vários projectos e 
sectores, tais como, por exemplo 
Projectos comunitários ligados à 
educação, sensibilização ambiental, 
meios de subsistência, saúde, 
género e outros, apoio a Comités de 
Gestão de Recursos Naturais 
(NRMC), programas de 
monitorização ambiental, ou 
sistemas de monitorização da pesca 
e recolha de conchas. Entre outros. 
O Relatório SAPA publicado em 
2019 indicou que algumas 
comunidades locais têm percepções 
negativas da conservação devido, 
entre outras razões, a HWC não 
mitigada e não compensada e, à 
falta de benefícios compensatórios 
ou equitativos colocados à sua 
disposição pela gestão de reservas. 
Tal como se afirma no plano de 
gestão da MPA, isto resultou num 
compromisso da gestão da Reserva 
de rever e actualizar o Plano de 
Acção Comunitário da Reserva. 
Além disso, a utilização de recursos 
no âmbito do MEPA, a mitigação do 
HWC e o programa de 
sensibilização e educação 
ambiental estão a ser revistos, 
pilotados, ou expandidos para 
promover a participação das 
comunidades locais e para reforçar 
a sua capacidade na gestão dos 
recursos naturais.  

O projecto apoia a 
implementação do MEPA, que 
adopta uma abordagem 
paisagística que requer uma 
forte colaboração dos 
intervenientes públicos, 
privados e civis a múltiplos 
níveis. A abordagem 
paisagística exige, portanto, 
um mecanismo robusto de 
envolvimento das partes 
interessadas para uma 
implementação bem sucedida 
do projecto e do MEPA. 
Foram desenvolvidos 
esforços consideráveis pela 
Reserva em termos de 
envolvimento das partes 
interessadas (ver D1), e o 
projecto concebeu um Plano 
de Envolvimento das Partes 
Interessadas (SEP).  
No entanto, todos estes 
esforços abordam lacunas de 
comunicação consideráveis 
entre a Reserva e as 
comunidades que ainda estão 
em curso e que poderiam ser 
claramente percebidas 
durante o trabalho de campo. 
É de notar que em algumas 
áreas, tais como algumas 
comunidades Machangulo, 
esta lacuna parecia 
consideravelmente menor 
como resultado do trabalho de 
desenvolvimento comunitário 
levado a cabo até agora. Mas 
em geral, as necessidades 

Provavelme
nte (3) 

Médio (3) Moderado 



Estrutura do  Processo [Preliminar]: Adaptação às alterações climáticas com base 
no ecossistema  
na Área Ambiental Protegida de Maputo 
 

 
 

 
 

Página 36 de 58 
 
 

Finalmente, o SAPA destacou a 
sensação que muitas comunidades 
têm de promessas não cumpridas 
pelo pessoal da Reserva, bem como 
a percepção de programas de 
desenvolvimento comunitário 
inadequados, o que é relevante para 
consideração na concepção do 
Envolvimento das Partes 
Interessadas. Note-se que a 
inadequação dos programas de 
desenvolvimento comunitário 
começou a ser tratada através de 
processos como a avaliação 
participativa desenvolvida para 
Machangulo, que já mostra 
resultados positivos nesta área.  
Relativamente ao futuro 
Envolvimento das Partes 
Interessadas, o projecto de plano de 
gestão do Parque Nacional de 
Maputo (MNP), recentemente 
formulado pelo MSR-PPMR, declara 
que o Parque se concentrará 
inicialmente em estabelecer uma 
linha de base para o envolvimento, 
com o objectivo de estabelecer um 
contexto claro para o envolvimento 
da comunidade e de capacitar os 
grupos comunitários locais, e a partir 
daí estabelecer a agenda para o 
envolvimento das partes 
interessadas em torno de meios de 
subsistência alternativos e 
sustentáveis para as comunidades 
locais e do uso sustentável dos 
recursos naturais e dos valores do 
MNP.  
Este plano de gestão afirma também 
que o MNP procurará aperfeiçoar a 
sua estratégia de envolvimento com 
as comunidades locais que vivem à 
volta e dentro do MNP. Com 
intervenções apropriadas, 
inovadoras e colaborativas, visando 
aumentar a resiliência e 
adaptabilidade da comunidade e 
visando promover a sua 
subsistência e gestão sustentável 
dos recursos naturais no PNM; o 
plano de gestão pretende que estas 
intervenções resultem também 
numa melhor cooperação e 
colaboração comunitária.  
Além disso, deve ser mencionado 
que o Parque está actualmente a 
trabalhar no sentido de estabelecer 
uma cultura de diálogo num modelo 
de governação bem estruturado, 
com o objectivo de que as 
comunidades sejam, a dada altura, 
suficientemente bem organizadas 
para poderem comunicar as suas 
questões à Reserva no âmbito de 
reuniões trimestrais planeadas ou 
em reuniões extraordinárias por elas 
exigidas em caso de necessidade, 

relacionadas com o 
envolvimento das partes 
interessadas permanecem 
elevadas, particularmente nas 
actividades do projecto que 
trabalham em áreas MEPA 
novas na Reserva, tais como a 
Ilha de Inhaca, onde as 
necessidades de 
envolvimento foram 
assinaladas como 
extremamente elevadas 
durante a visita de campo, por 
exemplo; ou em áreas com 
questões recorrentes no 
passado, tais como áreas de 
HWC elevado, por exemplo, 
os riscos associados à SE são 
moderados.  
Note-se que foram 
encontradas algumas lacunas 
no SEP específico do projecto 
e uma revisão do SEP foi 
incluída no ESMP. 
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tal como declarado pela 
administração da Reserva. 
Um SEP está a ser concebido 
especificamente para o projecto 
BAF.  

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 

Deslocação económica: foi 
realizado um trabalho significativo a 
este nível pela Reserva, com 
projectos em curso para compensar 
e restaurar meios de subsistência 
com soluções alternativas, e a 
concepção do projecto implica 
muitos impactos positivos nos meios 
de subsistência que se expandem a 
partir destas experiências, o que é 
muito necessário e aconselhado. 
 
 
 

Apesar do trabalho realizado 
até à data pela reserva, o 
Projecto tem riscos 
substanciais ao nível da 
deslocação económica. 
Embora as restrições de 
acesso se baseiem na 
legislação nacional existente, 
estes regulamentos não são, 
em grande parte, aplicados 
pelas autoridades nacionais 
devido à falta de capacidade 
de aplicação da lei e de 
financiamento. No entanto, 
através de diferentes 
financiamentos de projectos, a 
Reserva atribuiu recursos 
para a aplicação efectiva da 
regulamentação. Isto tem 
efeitos cumulativos sobre as 
comunidades que não foram 
cumpridores no passado e 
que atribuem toda a 
responsabilidade ao único 
órgão visível de aplicação da 
lei. 
As actividades de aplicação 
da lei, tais como as 
actividades 1.1.1 a 1.4.2 
descritas nas actividades do 
projecto, que asseguram o 
desenvolvimento e adopção 
de planos de gestão na área 
do MEPA, serão envolvidas 
em causar restrições de 
acesso, tendo inevitavelmente 
efeitos sobre os utilizadores 
locais de recursos e os seus 
meios de subsistência ou 
geração de rendimentos. 
A deslocação económica, tal 
como definida pela ESS5, 
será assim causada pela 
aplicação das regras de 
zoneamento novas e 
existentes e pela utilização em 
diferentes graus. Se os 
agregados familiares sofrerem 
perdas de culturas ou outros 
meios de subsistência ou 
propriedade, é provável que a 
compensação e o apoio aos 
meios de subsistência, 
quando relevante, possam ser 
apropriados. Quando os 
recursos são de acesso 
comum, as comunidades 
afectadas por restrições têm 
direito a oportunidades de 
compensar quaisquer perdas 
e restrições causadas pela 

Conhecido 
para 

ocorrer (4) 

Major (4) Substancial 
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participação em actividades 
que possam assegurar a 
continuação da sua 
subsistência. A ESS5 estipula 
que o projecto deve ajudar os 
utilizadores com restrições de 
recursos a restaurar os seus 
meios de subsistência em 
termos reais, fornecendo-lhes 
um conjunto de intervenções 
directamente apoiadas que 
incluem recursos, perícia, 
mentoria, supervisão, 
assistência técnica e 
desenvolvimento de 
capacidades. As pessoas 
afectadas pelo projecto 
(PAPs) precisam de ser mais 
bem definidas de modo a que 
possam ser assegurados 
programas alternativos 
suficientes de 
desenvolvimento dos meios 
de subsistência, incluindo 
todos os afectados, durante a 
fase inicial. 

Deslocamento físico involuntário: 
Não há medidas de gestão 
relacionadas com isto, uma vez que 
não há processos de deslocação 
física involuntária em curso. Há 
apenas um programa de deslocação 
voluntária em curso, que fornece 
apoio a agregados familiares 
pertencentes a 5 aldeias localizadas 
dentro do MSR, caso queiram sair. 

Com base no nível de 
informação disponível nesta 
fase sobre o plano de 
expansão do MEPA, o 
deslocamento físico 
involuntário, pelo contrário, 
parece altamente improvável 
de ocorrer. No entanto, é de 
notar que os elevados níveis 
de HWC estão indirectamente 
a levar as pessoas a 
abandonar as suas casas. Ao 
abrigo do programa de 
deslocalização voluntária, 
houve um apoio da Reserva a 
5 aldeias localizadas com o 
MEPA (não compensação - é 
um programa voluntário) para 
que não tenham impactos 
severos das suas decisões de 
partir. Mas se continuar, existe 
o risco de pessoas sem 
assistência serem forçadas a 
abandonar as suas casas 
devido ao HWC, resultante do 
aumento do número de 
animais selvagens. Além 
disso, note-se que 
recentemente teve lugar um 
processo de reassentamento 
na área MEPA, mas por 
Machangulo SA. 

Muito 
improvável 
de ocorrer 

(1) 

Major (4) Baixo 

Princípio 7: 
Património 
cultural: Os 
projectos 
devem respeitar 
e proteger o 
património 
cultural, 

Abordado no projecto do novo Plano 
de Gestão do Parque Nacional de 
Maputo 

Os riscos relacionados com o 
património cultural e com a 
protecção, conservação e 
gestão sustentável do 
ambiente, biodiversidade e 
recursos naturais 
permanecem baixos e estão 
relacionados com as 

Muito 
improvável 
de ocorrer 

(1) 

Major (4) Baixo 
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assegurar uma 
consulta 
significativa 
com as partes 
interessadas 
sobre o 
património 
cultural e 
promover a 
partilha 
equitativa dos 
benefícios da 
utilização do 
património 
cultural 

reivindicações do clã Tembe 
(que de facto sentem que 
estão a ser deslocados da sua 
pátria por animais e 
conservação). 

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. 

O pessoal dos serviços 
responsáveis pela aplicação da lei 
passa por uma formação anual em 
Direitos Humanos. A Fundação 
Peace Parks tem uma política de 
E&S e subsequentes procedimentos 
de salvaguarda para assegurar uma 
abordagem baseada nos direitos 
humanos 

Os riscos de direitos humanos 
são substanciais devido à 
combinação das três 
categorias de risco já 
avaliadas acima: 
deslocamento económico 
involuntário, conflito entre 
Homem e Vida Selvagem, e 
aplicação da lei. Se não forem 
mitigados, estes riscos 
combinados ou isoladamente 
podem potencialmente 
representar questões 
significativas de direitos 
humanos. Por conseguinte, a 
este respeito, é necessário 
prestar atenção às estratégias 
de HWC, às necessidades de 
aplicação da lei, e às 
restrições de acesso 
(particularmente no que diz 
respeito ao seu potencial 
impacto nos grupos 
desfavorecidos ou 
marginalizados). Além disso, 
considerar questões 
relacionadas com grupos 
desfavorecidos e vulneráveis 
e direitos laborais. 

Conhecido 
para 

ocorrer (4) 

Major (4) Substancial 
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6. Medidas de Mitigação 

Quando as restrições de acesso tiverem criado impactos sociais, alguns destes impactos serão mitigados 
a nível das comunidades afectadas, enquanto outros impactos terão de ser mitigados a nível do agregado 
familiar ou individual. 

6.1 Prevenção e Minimização 

Como parte da concepção do projecto, o Projecto considerou medidas para evitar ou minimizar a 
necessidade de restrições de acesso e/ou deslocamento. Uma medida de mitigação primária identificada 
no PMSE é este Estrutura do  Processo. As medidas preliminares de mitigação dos impactos/riscos 
relacionados com as restrições de acesso, delineadas no PMSE, são: 
 

Princípio 
Significado 

final do 
risco 

Medidas de gestão 

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 

Moderado Um SEP que integra as recomendações e prioridades de consulta 
identificadas pela ferramenta E&S, ESA e ESMP, incluindo:  

• Desenvolvimento de mecanismos de envolvimento das partes 
interessadas 

• Prioritização das partes interessadas/comunidades consideradas de 
alta/extrema prioridade para consulta (por exemplo, áreas de Conflito de 
Vida Selvagem Humana e novas áreas de implementação de projectos) 

• Envolvimento com os intervenientes identificados durante o rastreio 

• Prioridades identificadas na actualização do Plano de Acção 
Comunitário MSR 

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 

Significativo • Conduzir uma base socio-económica robusta que identifique claramente 
todas as Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAPs) incluindo os grupos 
vulneráveis - durante os primeiros três meses do Projecto. 

• Utilizar a linha de base para informar e avaliar as actividades de 
subsistência propostas e os requisitos de acesso. 

• Desenvolver e actualizar este Estrutura do  Processo.  

• Assegurar que as intervenções tenham em conta o 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.  

• Estes devem ser planeados e implementados com divulgação adequada 
de informação, consulta significativa e participação informada. 

• A avaliação e avaliação dos resultados socioeconómicos das 
intervenções que compensam as restrições de acesso e os impactos 
sobre os meios de subsistência deve ser concebida 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 
subsistência.  

• Assegurar uma estratégia clara de saída para cada subprojecto, 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). 

• Embora sejam notados riscos relacionados com os Conflitos de Vida 
Selvagem Humana, estes estão ligados à área protegida, não 
especificamente causados/ relacionados com as intervenções propostas 
pelo Projecto. 

Princípio 7: Património cultural: Os projectos 
devem respeitar e proteger o património 

Baixo • Desenvolver um memorando de entendimento (MdE) com a participação 
de todas as comunidades, tais como o clã Tembe, entre outras, para 
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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 

assegurar o seu acesso a áreas culturalmente e de subsistência 
relevantes com procedimentos claros identificados, alinhados com a 
política de restrições de acesso. 

• A consulta com as comunidades locais é essencial para determinar se 
existem ligações culturais ou religiosas tangíveis a sítios ou outras 
questões de património cultural tangível e intangível. Estas devem ser 
integradas no Plano de Gestão do Parque e tratadas em conformidade. 

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. 

Moderado • Formação em Direitos Humanos para todo o pessoal do Projecto e 
formação de reciclagem anual para o pessoal dos serviços responsáveis 
pela aplicação da lei 

• Desenvolvimento de políticas e procedimentos em matéria de direitos 
humanos 

• Mecanismo de queixa  

• Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 

6.2 Elegibilidade e direitos 

Para assegurar que toda a elegibilidade e direitos estão a ser tratados e geridos na implementação do 
projecto, as melhores práticas propõem o desenvolvimento de uma Matriz de Direitos. O desenvolvimento 
desta matriz em conjunto com o desenvolvimento de planos de mitigação, deverá ter os seguintes 
objectivos:  
 

• Assegurar que os meios de subsistência e o bem-estar de quaisquer pessoas física e 
economicamente deslocadas e das famílias sejam restaurados e melhorados de modo a que 
sejam iguais ou melhores do que antes  

• Documentar que qualquer compensação por activos fixos será efectuada em conformidade com 
a legislação nacional e as normas internacionais 

• Assegurar que sempre que a legislação nacional não cumpra os requisitos internacionais em 
matéria de atenuação do impacto e de direitos, ou não seja aplicável, estes últimos serão 
aplicados 

• Estabelecer políticas, procedimentos e medidas de mitigação mutuamente aceitáveis e justos 
através da consulta às pessoas afectadas pelo projecto e aos seus representantes, sempre que 
necessário  

• Assegurar que os impactos e o bem-estar a curto e a longo prazo dos afectados pelo projecto e 
das comunidades sejam abordados de uma forma abrangente. 

 
A matriz de direitos deve ser exaustiva e detalhada e incluir: 
 

• Todas as categorias de pessoas e grupos impactados, incluindo:  
o Proprietários de bens, utilizadores de bens, pescadores, peixeiros, pastores, posseiros, 

nómadas - tanto aqueles com direitos formais (legais) como aqueles com direitos informais 
(consuetudinários) aos diferentes bens  

o Trabalhadores independentes e assalariados, prestadores de serviços, instituições 
públicas e privadas e grupos da sociedade civil  

o Grupos susceptíveis de sofrer impactos diferentes dos outros, tais como grupos indígenas  

• Todas as categorias de perda: perda de bens, perda de acesso, perda de rendimentos, perda de 
rendimentos de vendas, e perdas comunitárias, incluindo do património cultural 

• Critérios de elegibilidade, incluindo frequentemente a presença numa área de projecto antes de 
uma data limite 

• Todos os direitos (por exemplo, programas de subsistência, direitos para famílias vulneráveis). 
 
O Projecto tem em conta que, segundo as normas internacionais, mesmo as comunidades/agregados 
familiares de pescadores sem direitos legais sobre as terras que ocupam são elegíveis para assistência. 
A falta de estatuto jurídico formal não constitui um obstáculo à elegibilidade para certas formas de 
assistência. De acordo com as normas internacionais, as pessoas afectadas podem ser:  
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• Aqueles que têm direitos legais formais sobre as terras ou bens que ocupam ou utilizam 

• Aqueles que não têm direitos legais formais sobre terras ou bens, mas têm direito a terras 
reconhecidas ou reconhecíveis ao abrigo da legislação nacional 

• Aqueles que não têm qualquer direito legal reconhecível ou reivindicação sobre as terras ou bens 
que ocupam ou utilizam. 

 
Um aspecto chave na determinação da elegibilidade será a Data de Corte de Direitos. É fundamental 
estabelecer esta data e assegurar que a informação sobre a mesma seja amplamente divulgada e tenha 
o amplo apoio de todas as partes interessadas, uma vez que é fundamental evitar uma maior migração 
para a área em antecipação dos benefícios do projecto. 
 
Uma amostra da Matriz de Direitos está incluída aqui, que deve ser actualizada e completada durante o 
desenvolvimento do PF provisório e final.  
 

Não. Restrição ou 
Perda  

Impacto Elegibilidade Direitos 

1 Acesso a 
Zonas de 
pesca 

Restrição de 
acesso 
parcial  

Aldeias 
pesqueiras / 
Casas de 
pesca das 
comunidades 
afectadas pelo 
projecto (pode 
especificar 
melhor por tipo 
de arte) 

Comunidades: Acesso a áreas alternativas de 
produtividade equivalente através da formalização 
de um plano de gestão da utilização de recursos 
com as comunidades locais. 
 
Agregados familiares de pescadores: Apoio para 
uma melhor gestão dos recursos e técnicas de 
pesca. 
 
Agregados familiares de pescadores: Elegibilidade 
para participar em programas de restauração de 
meios de subsistência (Fornecimento de 
equipamento) 
 
Comunidades: Programa de Investimento 
Comunitário (por exemplo, instalação de 
armazenagem frigorífica) 

2 Acesso a 
outros 
recursos 
marinhos 
(por exemplo, 
manguezais) 
 

Restrição 
total ou 
parcial do 
acesso em 
várias áreas 

Famílias de 
comunidades 
afectadas pelo 
projecto que 
acedem a 
mangues 

Domicílios: Acesso a áreas alternativas de 
produtividade equivalente e vantagens de 
localização através da formalização de um plano de 
gestão de recursos com as comunidades locais. 
 
Domicílios: Elegibilidade para participar em 
programas de restauração de meios de 
subsistência, incluindo formação em meios de 
subsistência alternativos e programas de arranque 

3 Domicílios 
Vulneráveis 
Identificados 

Dificuldades 
transitórias 
determinadas 
caso a caso 

Identificou 
agregados 
familiares 
existentes e 
potencialmente 
vulneráveis  

Famílias Vulneráveis: Elegibilidade para participar 
num Programa de Transição de Dificuldades e 
Vulnerabilidade que inclui assistência alimentar, 
prioridade de emprego sempre que possível, e 
programa de progressão rápida para a subsistência 
sempre que possível. 

  

6.3 Mitigação Programas 
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Foram identificados os seguintes "programas de mitigação" / actividades de projecto propostos para mitigar 
os impactos de potenciais ou inevitáveis restrições de acesso:  
 
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. 

• Actividade 1.4.1: Apoio ao MPA para implementar técnicas de monitorização, controlo e aplicação rentável 
para prevenir a pesca ilegal/práticas insustentáveis 

• Actividade 1.4.2: Capacitar os Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) para defender a aplicação da lei, a 
protecção dos ecossistemas marítimos, e a gestão sustentável da pesca - capacitando os CCP. 

Sub-saída 1.4.1: Aplicação da lei e plano de protecção do ecossistema marítimo e gestão sustentável da 
pesca 

 
Indicador 1.8: Número de compromissos comunitários com Comités de Gestão de Recursos Naturais 
(NRMC's) 

• Actividade 1.8.1: Criar ou revitalizar NRMC's nas 23 comunidades alvo do projecto. 

Resultados esperados: 

▪ Relatório sobre a situação dos NRMC's 

▪ Pacote de formação 

▪ Pelo menos 40% dos membros e líderes do CBNRM são mulheres 

▪ Plano de acção para a gestão sustentável dos recursos naturais para 23 CBNRM 
Sub-saída 1.8.1: Comités de Gestão de Recursos Naturais (NRMC) estabelecidos e capacitados para a 
protecção da biodiversidade marinha 

 

• 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. 

Resultados esperados: 

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

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

• Actividade 3.1.1: 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. 

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 do Risco de Catástrofes com base na Comunidade) 

 

• Actividade 3.1.2: Com base em 3.1.1 apoiar a criação de 23 novos Comités de Gestão de Riscos de 
Catástrofes (CBDRM) com base na Comunidade. 

Sub-saída 3.1.2: Planos de Mitigação e Contingência Preparados/Planos de Contingência em colaboração 
com CBDRMs com o INGC Data Winner Early Warning System. 

 

• Actividade 3.1.3: Capacitar os respondentes locais em resposta a catástrofes. 
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) 

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

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

 
Indicador 4.1: Dimensão dos ecossistemas de mangais reabilitados/restaurados 

• Actividade 4.1.1: Restaurar Florestas de Manguezal na MPA. 



Estrutura do  Processo [Preliminar]: Adaptação às alterações climáticas com base 
no ecossistema  
na Área Ambiental Protegida de Maputo 
 

 
 

 
 

Página 44 de 58 
 
 

Sub-Output 4.1.1: Planos de reabilitação e gestão implementados para reabilitação e florestas de mangais 
protegidas de MPA 

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

• Actividade 4.3.1: Restaurar as dunas primárias no MEPA. 
Sub-saída 4.3.1: Planos de reabilitação e gestão implementados para reabilitação e dunas MPA 
protegidas 

 
Indicador 4.4: Número de pessoas envolvidas em actividades de restauração 

• Actividade 4.4.1: Facilitar a Universidade de Eduardo Mondlane na formação do pessoal do projecto e das 
comunidades. 

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

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

• 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). 

Resultados esperados: 

▪ Relatório de avaliação da linha de base 

▪ Relatório sobre o KAP sobre alimentação, saúde e bem-estar 
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) 

• Actividade 5.2.1: Avaliações de mercado das cadeias de abastecimento / micro-cadeia de valor (avaliação 
formal e informal de competências). 

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 

• Actividade 5.3.1: Aumento do número/proporção de mulheres em posições de liderança de organizações 
relacionadas com a pesca ou MPA. 

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 

• Actividade 5.4.1: Melhorar a apicultura nas proximidades de florestas de mangais. 
Sub-Output 5.4.1: Rendimento alternativo através da melhoria da apicultura nas florestas de mangue, 
incluindo pós-colheita 

 
Indicador 5.5: Número de pessoas envolvidas em aquacultura/pesca 

• Actividade 5.5.1: Conduzir uma avaliação do estado da cadeia de abastecimento da tilápia e das práticas 
actuais. 

Sub-Output 5.5.1: Rendimento alternativo através da melhoria da tilápia e do desenvolvimento da cadeia 
de abastecimento da agricultura bivalve 

 

• Actividade 5.5.2: Integrar comunidades com o Instituto de Desenvolvimento das Pescas e Aquacultura, os 
CCP e as autoridades locais para criar actividades de aquacultura. 

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 

• Actividade 5.6.1: Melhorar a agricultura inteligente do clima 
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 a previsão meteorológica 
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• Actividade 5.6.2: Melhorar a gestão e tecnologia/inovação pós-colheita. 
Sub-Output 5.6.2: Melhor gestão e tecnologia/inovação pós-colheita 

 

• Actividade 5.6.3: Formação de agricultores sobre a nova tecnologia agrícola, incluindo sobre a concepção 
que deve ser resistente aos impactos do ciclone. 

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 

• Actividade 5.7.1: Melhorar a produção avícola. 
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 

• Actividade 5.8.1: Envolver os líderes locais e sensibilizar para as vantagens da utilização de fogões de 
cozinha melhorados. 

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 

• Actividade 5.9.1: Apoiar a formação profissional e de competências. 
Sub-Output 5.9.1: Graduados de actividades de ecoturismo / pequeno comércio paralelo / formação 
comercial em pequena escala 

 

• Actividade 5.9.2: Rede para estágios e mercado de trabalho. 
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 

• Actividade 5.10.1: Apoiar actividades de micro finanças e formação em literacia financeira. 
Sub-Output 5.10.1: Actividades de micro-finanças 
 

• Actividade 5.10.2: Desenvolver um pacote de formação sobre plano de gestão de pequenas empresas, 
alfabetização financeira, orçamento familiar e planeamento familiar 

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") 

• Actividade 5.11.1: Apoiar a Componente "Pastoreio para a Saúde". 
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 

• Actividade 5.12.1: Enriquecer e expandir o Programa de Saúde Reprodutiva. 
Sub-Output 5.12.1: Comunidade apoiada através do Programa de Saúde Reprodutiva 

 
Indicador 5.13: Número de jovens que recebem apoio psico-social através da sua adesão a um clube de 
rapazes e raparigas 

• Actividade 5.13.1: Criar clubes de rapazes e raparigas. 
Sub-Output 5.13.1: Rapazes e raparigas com poderes para gerir as suas próprias decisões em matéria de 
Saúde Sexual 

 

7. Disposições de implementação 

Esta secção da PF aborda a forma como os acordos de implementação assegurarão que os 
riscos/impactos da restrição de acesso sejam mitigados. Com base na versão da PF, será aqui delineado 
o seguinte: 
 

• PF Preliminar: Consideração de como a gestão dos impactos sociais e a programação da 
mitigação se integrarão com as estruturas globais de gestão das Áreas Protegidas. Os 
mecanismos de planeamento participativo, implementação e monitorização devem também ser 
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considerados. Quaisquer requisitos de desenvolvimento de capacidades (do proponente do 
projecto ou dos intervenientes externos) devem ser determinados. Deverão ser desenvolvidos um 
calendário e orçamentos preliminares de alto nível 

• PF provisório: O quadro organizacional deve ser confirmado, resultante dos compromissos das 
partes interessadas e do refinamento da concepção do projecto. Os processos participativos 
devem ser plenamente integrados na concepção e organização do projecto. Programas de 
desenvolvimento de capacidades concebidos e prontos para, ou em fase de implementação. 
Calendário provisório e orçamento desenvolvido, que deve ser actualizado regularmente.  

• PF final: Descreve o quadro organizacional final, os horários e os orçamentos 

7.1 O Quadro Organizacional 

7.1.1 Disposições Institucionais  

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.  
 
Papéis e responsabilidades: 

• 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 
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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. 

▪ 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 uma 
profunda experiência em meios de subsistência e escolas de mercado de agricultores e 
será responsável pelos programas 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: 
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▪ 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. 

7.1.2 O Quadro Organizacional 

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. 
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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, 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 Estrutura do  Processos, tal como 
identificados através da ESA e mitigados através do ESMP. Este comité é composto por quadros 
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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. 

7.2 Capacitação 

Este projecto contém várias actividades de reforço de capacidades Actividades de projecto / "programas 
de mitigação", como referido no PF, para todos os níveis das suas partes interessadas. Estas actividades 
com indicadores relevantes e resultados e resultados esperados são descritos em detalhe na secção de 
M&A da Proposta de Projecto. Um resumo destes tópicos de reforço de capacidades inclui: 
 

• Todo o pessoal do Projecto - incluindo os Chefes de Implementação e Parceiros de Consórcio: 
o Salvaguardas ESMS e ESMP 

▪ Envolvimento das partes interessadas e planeamento participativo (SEP)  
▪ Mecanismo de queixa 
▪ Estrutura do processo 
▪ Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP) 
▪ Políticas e procedimentos relevantes 

• Direitos Humanos 

• Inclusão de Género e Grupos Vulneráveis 

• Consentimento Informado 

• Procedimentos de procura de oportunidades 
o Monitorização e relatórios 
o Estruturas de governação 

 

• Pessoal dos serviços responsáveis pela aplicação da lei em áreas protegidas: 
o Formação em Direitos Humanos 
o Mecanismo de queixa  
o Estrutura do processo 
o Políticas e procedimentos relevantes 

 

• Projecto Pessoas Afetadas / Comunidades: 
o Estruturas de Governação Comunitária  
o Salvaguardas ESMS e ESMP 

▪ Direitos Humanos  
▪ Inclusão de Género e Grupos Vulneráveis  
▪ Consentimento Informado 
▪ Envolvimento das partes interessadas e planeamento participativo 
▪ Mecanismo de queixa 

o Actividades de projecto / "programas de mitigação": 
▪ Adaptação às Alterações Climáticas baseada em Ecossistemas  
▪ Gestão e Mitigação de Riscos de Catástrofes  
▪ Meios de Vida Alternativos Sustentáveis (vários) 
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▪ Cadeias de mercado e acesso 
▪ Pequenas empresas 
▪ Utilização sustentável dos recursos naturais  

 
Além disso, o Projecto apoiará organizações locais através do Fórum Nacional de Organizações Sem Fins 
Lucrativos de Moçambique que Trabalham em Áreas Marina (FOSCAM) para aumentar a sensibilização e 
desenvolver a capacidade.  
 
Os seguintes tópicos e actividades são planeados através da FOSCAM: 

• Produção de posicionamentos e comunicados de imprensa - através de organizações membros 
da FOSCAM, pode recolher informações sobre casos de violação da legislação, ou através de 
notícias sobre um assunto relacionado com a área marinha e costeira, a FOSCAMC produzirá 
posições a fim de despertar a opinião pública sobre a importância do assunto, bem como 
influenciar os decisores a tomarem medidas; 

• Envolver a imprensa nacional, através de formação e debates sobre as zonas marinhas e 
costeiras; 

• Realizar conferências e mesas redondas em parceria com o meio académico, a fim de criar uma 
base de dados sólida sobre a situação actual dos mares e oceanos, bem como problemas futuros; 

• Reunir com as comunidades para sensibilizar e divulgar informação sobre meios alternativos de 
subsistência; conceber estratégias com a participação das comunidades com vista à adopção das 
melhores práticas de conservação e utilização dos recursos marítimos; 

• Palestra nas escolas, produzir spots para televisão e rádios comunitárias;  

• Realizar estudos sobre perdas económicas e fraca vigilância; e acompanhar, a nível parlamentar 
e ministerial, questões sobre revisão ou propostas de lei em zonas marinhas e costeiras.  

 
O Projecto irá também destacar regulamentos nacionais e internacionais e práticas do EbA para os integrar 
a nível local, provincial e nacional através de uma combinação de diferentes estratégias de advocacia e 
forte interacção com organizações comunitárias, autoridades a nível distrital, provincial e nacional, e 
diferentes organizações da sociedade civil. 
  
A nível local:  

• O Projecto irá organizar reuniões com grupos comunitários (grupos comunitários, associação de 
mulheres, entre outros) ao longo das zonas costeiras seleccionadas para partilhar o resultado do 
estatuto EbA e sensibilizar para o EbA relevante para a sua resiliência.  

• As mesmas estruturas comunitárias serão alvo de iniciativas de capacitação em matéria de 
protecção, conservação e ou co-gestão para reforçar as suas acções de defesa. Na fase inicial, 
estes eventos envolverão estruturas comunitárias em áreas alvo de projectos.  

• Para consolidar ainda mais estas práticas do EbA, o consórcio irá facilitar a visita de intercâmbio 
comunitário a outras comunidades que trabalham em actividades semelhantes ao longo das zonas 
costeiras do país. Os locais seleccionados para intercâmbio poderão ser a província de 
Inhambane, onde existem actividades em curso para protecção dos cinco grandes (raia manta, 
dugongo, tubarão, tartaruga marinha e baleia); banco de Sofala e Ilhas primeiras e segundas em 
Nampula - em conjunto com instituições nacionais.  

• Estes intercâmbios comunitários culminarão com o mapeamento das boas práticas do EbA, e com 
as lições aprendidas e os documentos de posição a fim de obter uma maior protecção e 
conservação do ecossistema costeiro. 

• Os grupos organizados pela comunidade defenderão com o governo a nível distrital a integração 
de várias práticas do EbA no Plano de Desenvolvimento Sócio-económico Distrital (PESOD)  

  
A Nível Regional: 

• Durante o Projecto, o Consórcio divulgará as lições aprendidas através de workshops, edifícios 
de capacidade e mesa redonda de discussão em cinco eventos a nível regional para influenciar 
políticas mais amplas.    
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• Por volta do ano 2-3, o consórcio organizará pelo menos duas visitas de intercâmbio regional 
(com Madagáscar e Tanzânia) com parceiros homólogos que trabalham no campo da gestão 
sustentável do ecossistema costeiro e EbA, por exemplo, o WWF Madagáscar que está a 
implementar a co-gestão de manguezais.  

• Com base nesta interacção e intercâmbio, o consórcio elaborará recomendações de revisão de 
estratégias que serão apresentadas oficialmente às autoridades nacionais.  

 
 
 
A nível Nacional:  

• O Projecto divulgará documentos de posição e actividades EbA, lições aprendidas de diferentes 
iniciativas EbA e resultados alcançados a nível comunitário, através de diferentes workshops a 
nível nacional, edifícios de capacidade e mesa redonda de discussão para 41 instituições, na qual 
10 instituições vêm da província de Maputo, 26 do nível nacional e 5 do nível regional para 
influenciar políticas mais amplas.   

• O Consórcio organizará reuniões bilaterais com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 
para partilhar o estatuto e o EbA, provas baseadas em campo e lições aprendidas e defender 
revisões e estratégias existentes. 

• O Consórcio, em conjunto com a FOSCAM, organizará seminários com instituições 
locais/nacionais/regionais e CBO's para formular recomendações para os seguintes 
regulamentos/estratégias:  

o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (Plano de Ordenamento do Espaço 
Marítimo);  

o Plano de Ordenamento de Matituíne e Inhaca (Plano de Ordenamento de Matituíne e 
Inhaca);  

o Implementação da Estratégia Nacional de Mangais e da Política e Estratégia Nacional do 
Mar a nível provincial e local. 

8. Monitorização, Avaliação e Relatórios  

O acompanhamento e avaliação participativos são componentes significativos da concepção do projecto 
e foram cuidadosamente planeados desde o início. A Teoria da Mudança constitui a base da finalidade e 
dos objectivos do Projecto, enquanto que a Estrutura Lógica orienta o Estrutura do  monitorização. O 
desenvolvimento de um quadro sistemático de resultados da Teoria da Mudança permitiu a identificação 
de estratégias de gestão e medidas de desempenho claras e orientadas para o Projecto. 
 
O Quadro Lógico do Projecto explica as metas e objectivos do projecto e como contribui para a Matriz de 
Resultados BAF para a janela de financiamento do EbA. Inclui indicadores "SMART" (específicos, 
mensuráveis, realizáveis, relevantes e temporais), e a sua cadeia lógica/resultados flui dos Objectivos do 
Projecto (muito longo prazo, para além do ciclo de vida do Projecto) para os Resultados do Projecto (a 
longo prazo, para o fim do ciclo de vida do Projecto e para além dele) para os Resultados do Projecto 
(curto e médio prazo, durante o ciclo de vida do Projecto). Esta Logframe orienta a ferramenta de 
monitorização do desempenho, que delineia a metodologia, responsabilidades e frequência da recolha de 
dados.  
 
O Projecto nomeará um oficial de M&A dedicado será nomeado pelo Projecto que supervisionará esta 
componente da concepção do Projecto, que será orientado e responderá perante i) o Gabinete de 
Sistemas e Conformidade da Fundação Peace Parks (que inclui a Unidade de Coordenação de M&A); ii) 
o Comité de Direcção do Projecto; e iii) o Comité de Conformidade/Risco. 

8.1 Quadro de monitorização 
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O Quadro de Registo do Projecto delineia o quadro de monitorização do Projecto, incluindo indicadores, 
base e valores-alvo. Este quadro de monitorização é sustentado por um quadro de monitorização 
"Baseline, Research and Data", que delineia como e quando os dados serão recolhidos. As iterações 
finais destes documentos estão ligadas à Proposta de Projecto e devem ser actualizadas no PF em 
conformidade.  
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A estrutura de registo do projecto: (a ser actualizado no PF Final) 
 

LOGFRAMA   

OBJECTIVO DO PROJECTO (Impacto / Objectivo Global) 

OBJECTIVO: As redes de áreas protegidas costeiras e marinhas de importância 
mundial e as suas zonas de utilização sustentável são conservadas, reforçando os 
serviços ecossistémicos que contribuem para reduzir os riscos das alterações 
climáticas para as comunidades vulneráveis  

Pressupostos / Riscos 

Indicador G1: Biomassa de espécies de guarda-chuva/indicador relevantes, nomeadamente: 

• Syclla serrata (caranguejo da lama) 

• Otolithes ruber (corvina dentada) 

• Pomadasys maculatum (gonguri) 

• Hilsa kelee (magumba) 

• Portunus Segnis (caranguejo azul) 
Valor base (No início do projecto): A linha de base (toneladas) de espécies guarda-chuva 
relevantes nas áreas do projecto será determinada até ao final do Ano 1 do projecto, após 
avaliações de base detalhadas de todas as espécies e ecossistemas relevantes. 
Valor-alvo (Fim do projecto): A biomassa das espécies guarda-chuva nas áreas do projecto é 
mantida ou aumentada. 

Risco: A ocorrência de catástrofes naturais. 

Indicador G2: Número de indivíduos nas áreas do projecto que beneficiam de melhores 
serviços ecossistémicos que apoiam a adaptação às alterações climáticas. 
Valor base (No início do projecto): Aproximadamente zero agregados familiares na área do 
projecto beneficiam dos serviços ecossistémicos existentes que apoiam a adaptação às 
alterações climáticas. 
Valor-alvo (Fim do projecto): Aproximadamente 32.586 indivíduos (15.967 homens / 16.619 
mulheres) na área do projecto beneficiam de melhores serviços ecossistémicos de apoio à 
adaptação às alterações climáticas 

Assunção: Os serviços ecossistémicos relevantes 
incluem (mas não estão limitados a): 
 
SERVIÇOS DE PROVISÃO: 
- Lenha para aquecimento e cozedura -  
Madeira para construção -  
Erva de palha para telhado -  
Alimentos forrageiros -  
Peixe para consumo/venda directa 
 
SERVIÇOS CULTURAIS: 
- Turismo-  
coesão social-  
educação-  
práticas culturais 
 
SERVIÇOS REGULATÓRIOS: 
- Mitigação de cheias -  
Qualidade do ar -  
Polinização 
 
SERVIÇOS DE APOIO: 
- Ciclagem de nutrientes-  
Fotossíntese-  
Biodiversidade 

Indicador G3: % de agregados familiares afectados nas zonas alvo com melhores condições 
de vida  
Valor base (No início do projecto): 90%10 das comunidades alvo estão dependentes de 
menos de duas fontes de rendimento irregulares diferentes. 
Valor alvo (Fim do projecto): 65% das comunidades alvo dependem de mais de duas fontes 
de rendimento diferentes e regulares. 

Assunção: As comunidades alvo abarcam as 
oportunidades de subsistência oferecidas pelo 
projecto. 

 
 
 
10 As intervenções de subsistência não estão apenas ligadas a um aumento do rendimento, mas também à melhoria das condições 

de vida em geral 
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Indicador G4: N.º de famílias nas áreas afectadas do projecto com uma atitude positiva em 
relação à protecção da biodiversidade marinha. 
Valor base (No início do projecto): Zero 
Valor-alvo (Final do projecto): >4.887 (75%) dos agregados familiares afectados nas áreas do 
projecto têm uma atitude positiva em relação à protecção da biodiversidade marinha. 
 
  

Assunção: O nível de Conflito de Vida Selvagem 
Humana na área protegida não aumenta para 
quantidades irregulares. 

RESULTADOS DO PROJECTO   Assunção / riscos 

RESULTADO 1: Melhoria da resiliência dos ecossistemas relevantes para o clima através de uma maior protecção e gestão  

Indicador O1: Dimensão dos ecossistemas protegidos (em km2 ) e pontuação METT  
Valor base (No início do projecto): 678 km2 de ecossistemas costeiros e marinhos relevantes 
para o clima protegido com uma pontuação média METT de 60% (2019)  
Valor-alvo (fim do projecto): 4.200 km2 de ecossistemas costeiros e marinhos relevantes para 
o clima sob gestão mais eficaz, com uma pontuação média METT de 75%. 

Risco: Resistência do governo local e questões 
burocráticas. 

RESULTADO 2: Melhoria da resiliência e melhoria dos meios de subsistência das comunidades mais vulneráveis  

Indicador O2: Número de pessoas dentro das comunidades afectadas (documentadas por 
género) que têm acesso a oportunidades diversificadas de meios de subsistência resistentes 
ao clima e a cadeias de valor melhoradas pelos grupos-alvo do projecto.  
Valor base (No início do projecto): 0 
Valor-alvo (Fim do projecto): 6.305 pessoas (2.810 homens e 3.495 mulheres) 

Assunção: Dada a capacitação adequada e a 
crescente responsabilidade, as comunidades 
assumirão a propriedade dos projectos e 
assegurarão a sustentabilidade. 

RESULTADOS DO PROJECTO   Assunção / riscos 

RESULTADO 1: Melhores recursos, instrumentos e capacidades para a gestão e utilização sustentável de MPA  

Indicador 1.1: Presença de planos novos ou revistos de gestão de MPA e de gestão 
financeira que incorporem a mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

• N.º de Planos de Gestão de Parque actualizados 

• N.º de Planos de Desenvolvimento Integrado EPA 

• N.º Plano/s de subgestão (Gestão dos recursos naturais marinhos) 

• N.º de EbA e Planos de Gestão de Riscos Climáticos 

• Plano de Gestão Financeira 
Valor base (No início do projecto): 1 Plano de Gestão do Parque; 1 Plano de Gestão 
Financeira 
Valor-alvo (Fim do projecto):  

• 1 Plano de Gestão do Parque actualizado 

• 1 novo Plano de Desenvolvimento Integrado EPA 

• Novo(s) Plano(s) de Sub-Gestão (Gestão dos recursos naturais marinhos)  

• 1 novo EbA e Plano de Gestão de Riscos Climáticos - se não estiver incluído no 
Plano de Gestão do Parque 

• 1 Plano de Gestão Financeira actualizado 

Assunção: São encontrados e contratados 
empreiteiros competentes.  

Indicador 1.2: % de medidas em planos de gestão actualizados que tenham sido 
implementadas.  
Valor base (No início do projecto): 0  
Valor-alvo (fim do projecto): pelo menos 50% já começaram a ser implementados 

Risco: A pandemia global de Covid-19 pode limitar 
a implementação de medidas durante o primeiro ou 
mesmo o segundo ano de implementação do 
projecto.  

Indicador 1.3: Presença de documentos de demarcação legais relevantes para as áreas 
protegidas.  
Valor base (No início do projecto): Reserva (terrestre e marinha) e limites da EPA são 
demarcados.  

• Valor-alvo (Fim do projecto): 2 x Área de Protecção Total / Conservância 
Comunitária: (Estuário do Bembi + borda da PPMR) 1 x Regulamentos EPA 
(incluindo potencialmente 8nm de protecção total offshore) 

• 1 x Alteração do Regulamento da PPMR (que pode incluir alguns regulamentos 
ainda indecisos sobre zonas de não tomada (por exemplo, amêijoas) ou zonas de 
amarração (por exemplo, zonas de ervas marinhas) 

Assunção: O governo, as autoridades locais, e as 
comunidades locais apoiam a documentação para a 
área protegida.  
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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. 

• Nº de patrulhas de barcos 

• Nº de patrulhas de veículos 

• Nº de patrulhas a pé  

• Nº de patrulhas aéreas  

• N.º de monitores de captura 

• Nº de Monitores de Tartarugas Comunitárias  

• N.º de PCC 

• N.º de Zonas de Não Tomada de Decisões da Comunidade 
Valor base (No início do projecto): Patrulhas de barcos (142 p/a); patrulhas de veículos (194 
p/a); patrulhas a pé (1.391 p/a); patrulhas aéreas (0); monitorização das capturas de peixe na 
baía/coastal (mensal - 2 monitores de capturas); monitores comunitários de capturas de 
tartarugas (42); monitorização das capturas de peixe Inhaca (nenhum - 0 monitores de 
capturas); 2 x PCCs; 0 x Zonas de Não Captura lideradas pela Comunidade 
Valor-alvo (Fim do projecto): Patrulhas de barco (+20%); patrulhas de veículos (+5%); 
patrulhas a pé (+10%); patrulhas aéreas (20 p/a); monitorização das capturas de peixe na 
baía/coastal (mensal - 3 monitores de capturas); monitores comunitários de tartarugas (42); 
monitorização das capturas de peixe Inhaca (mensal - 2 monitores de capturas); 4 x PCCs; 2 
x Zonas de não captura lideradas pela Comunidade 

 

Indicador 1.5: N.º de instrumentos de financiamento sustentável da MPA são desenvolvidos 
e a sua implementação iniciada. 
Valor base (No início do projecto):  Zero 
Valor-alvo (Fim do projecto): São desenvolvidos dois instrumentos de financiamento 
sustentável e iniciada a sua implementação:  

• Plano Estratégico de Negócios de Reserva e Estrutura de Taxas de Licenciamento 
de Pesca  

• Desenvolvimento de um plano de carbono azul  

  

Indicador 1.6: Número de melhorias de infra-estruturas chave efectuadas na zona marinha. 
Valor base (No início do projecto): Quatro estruturas (2 piquetes, 2 estruturas de reunião 
CCP) são construídas na zona marinha  
Valor alvo (Fim do projecto): 1 x estrutura CCP Inhaca; 4 x postos de observação marinha; 1 x 
instalação de chegada de turismo de Inhaca; 1 x posto de monitorização de guarda-florestal 
de Ponta Torres; 4 x bases de monitorização de tartarugas; 2 x melhoramento das instalações 
do Marine Ranger em Inhaca; sinalização interpretativa 

Assunção: Os recursos necessários para a 
construção estão disponíveis na região.  

Indicador 1.7: Número de bens adquiridos para apoiar operações marítimas. 
Valor base (No início do projecto): zero   
Valor-alvo (Fim do projecto): Seis activos de operações marítimas (1 x veículo; 1 x jetski; 2 x 
caiaques)  

 

Indicador 1.8: Número de compromissos comunitários com Comités de Gestão de Recursos 
Naturais (CBNRMCs) 
Valor base (No início do projecto): Nenhum   
Valor-alvo (Fim do projecto): Quatro reuniões por ano x 21 comunidades 

  

RESULTADO 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 
 
Valor base (No início do projecto): Nenhum 
Valor-alvo (Fim do projecto):  Oito 
1 x passadiço de acesso à praia da Ponta Membene; 5 x outros passadiços de acesso à 
praia; 2 x melhoramentos na amarração de barcos 

 

SAÍDA 3: Reforço da capacidade adaptativa e redução da exposição aos riscos climáticos 

I ndicator 3.1: Número de comunidades atingidas por um sistema de alerta precoce 
relacionado com o clima. 
Valor base (No início do projecto): Uma comunidade em Zitundo 
Valor-alvo (Fim do projecto): 23 comunidades (32.586 pessoas, 15.967 M / 16.619 F)com 
acesso a um sistema de alerta precoce que está ligado ao sistema INGC Data Winner 

 

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) 

  

Valor base (No início do projecto): Abaixo de 5% 

Valor alvo (Fim do projecto): 70% da população alvo 
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RESULTADO 4: Ecossistemas costeiros degradados, particularmente relevantes para a adaptação às alterações climáticas, reabilitados  

Indicador 4.1: Dimensão dos ecossistemas de mangais reabilitados/restaurados  

Valor base (No início do projecto): 0 ha reabilitado/restaurado 

Valor-alvo (Fim do projecto): 200 ha reabilitados/restaurados 

Indicador 4.2: Tamanho da relva marinha reabilitada/restaurada 
Valor base (No início do projecto): 0 ha ² reabilitado/restaurado  
Valor-alvo (fim do projecto): 3 ha em águas pouco profundas 

Assunção: Valor-alvo Estimativa de 3ha fornecida 
pela UEM é exacta e sujeita a verificação no 
planeamento detalhado no início do projecto 

Indicador 4.3: Tamanho das áreas com vegetação de praia reabilitada (dunas primárias) Assunção: Este valor-alvo pode aumentar com 
base em avaliações de base detalhadas e 
planeamento inicial durante o ano 1 do projecto.  

Valor base (No início do projecto): 0 ha reabilitado/restaurado 

Valor-alvo (Fim do projecto): Aproximadamente 2 ha de dunas estabilizadas;  

Indicador 4.4:  Número de pessoas capacitadas para empreender actividades de restauração  
Linha de base (no início do projecto): Zero 
Valor-alvo (fim do projecto):  

• Dunas: 20 

• Manguezais:40  

• Seagrass: 20 
 
  

 

RESULTADO 5: Promoção da resiliência climática e de meios de subsistência 
sustentáveis 

  

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

Valor base (No início do projecto): Zero 

Valor-alvo (Fim do projecto): 6 iniciativas  

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

 

Valor base (No início do projecto): Nenhum 
Valor-alvo (Fim do projecto): 4 iniciativas 

Indicador 5.3: Aumento da proporção de mulheres em posições de liderança na gestão das 
pescas ou MPA como parte integrante de um Plano de Acção de Género desenvolvido pela 
comunidade.   

Risco: Devido ao sistema patriarcal parcialmente 
ainda existente, as mulheres podem ser parcial ou 
completamente excluídas dos processos de tomada 
de decisão, educação, etc.  Valor base (No início do projecto): Nenhum 

Valor-alvo (Fim do projecto): Pelo menos 40% de mulheres em posições de liderança nos 
grupos comunitários.  

Indicador 5.4. Número de pessoas que se dedicam à apicultura  
Linha de base (no início do projecto): Zero 
Valor-alvo (Fim do projecto): 30 apicultores (Pilotagem) (15 machos / 15 fêmeas)  

 

Indicador 5.5: Número de pessoas envolvidas em aquacultura/pequedifícios 
(membros dos Conselhos Comunitários de Pesca; pescadores registados; beneficiários de 
projectos de aquicultura, membros da cadeia de valor).  
Linha de base (no início do projecto): A ser determinado na fase inicial (estatísticas 
incompletas) 
Valor alvo (fim do projecto): 79011 (600 machos, 190 fêmeas) 

 

Indicador 5.6: Número de pessoas envolvidas na agricultura inteligente do clima 
Linha de base (no início do projecto): zero 
Valor alvo (fim do projecto): 4.285 agricultores (1.715 machos, 2.570 fêmeas) 

 

 
 
 
11 Membros dos Conselhos Comunitários de Pesca 4 x 25 membros do CCP =100 pessoas; Pescadores registados cerca de 300 
incluindo mulheres;  
Beneficiários dos grupos aquícolas (4 grupos x 30 membros) =120 pessoas,  
Membros da comunidade que participam na cadeia de valor cerca de 270).  
Total:790 
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Indicador 5.7: Número de pessoas que se dedicam à criação de aves 
Linha de base (no início do projecto): Zero 
Valor alvo (fim do projecto): 940 (330 machos e 610 fêmeas) 

 

Indicador 5.8: Número de pessoas envolvidas na produção de fogões de cozinha 
Linha de base (no início do projecto): Zero 
Valor alvo (fim do projecto): 550 (110 machos, 440 fêmeas) 

 

Indicador 5.9: Número de pessoas envolvidas na formação profissional e de competências  
Linha de base (no início do projecto): Zero 
Valor alvo (fim do projecto): 162 (48 machos, 114 fêmeas) 

 

Indicador 5.10: Número de pessoas envolvidas em grupos VSL e formação em literacia 
financeira 
Linha de base (no início do projecto): zero 
Valor alvo (fim do projecto): 720 (288 machos, 432 fêmeas) 

 

Indicador 5.11: Número de pessoas que participam na criação de empregos verdes, 
incluindo Ecorangers (através da Componente "Herding for Health") 
Valor base (No início do projecto): zero  
Valor-alvo (fim do projecto): 40 

 

Indicador 5.12: Número de pessoas na Componente de Saúde Reprodutiva 
Valor base (No início do projecto): zero  
Valor alvo (fim do projecto): 922 mulheres/raparigas (incluindo 22 activistas), 400 
homens/raparigas 

 

I ndicator 5.13: Número de jovens que recebem apoio psico-social através da sua filiação 
num clube de rapazes e raparigas 
Valor base (No início do projecto): zero clubes de rapazes e raparigas (0 membros)  
Valor alvo (Fim do projecto): 22 clubes de rapazes e raparigas com 15 membros cada (182 
femininos e 148 masculinos) 
  

 

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 e activamente partilhadas (através de workshops, 
formações de reforço de capacidades, etc.) 

 

Valor base (No início do projecto): Nenhum 

• Valor-alvo (Fim do projecto): 41 instituições  

• Província de Maputo: 10 

• Nível nacional: 26 

• Regional / Internacional: 5 

Indicador 6.2: As lições aprendidas / melhores práticas são documentadas e publicadas em 
meios de comunicação social regionais e internacionais de renome.  

 

Valor base (No início do projecto): Nenhum 

Valor-alvo (Fim do projecto): Pelo menos três (um durante o início do projecto, outro a meio 
do projecto e uma avaliação final quando o projecto tiver alcançado a sua conclusão) 

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

 

Valor base (No início do projecto): Nenhum 

Valor-alvo (Fim do projecto):  

• Pelo menos três (com ANAC, IDEPA, governo local, estrutura/parceiros da Lubombo 
TFCA, outras reservas marinhas em Moçambique, 4 x CCPs, a sociedade 
beneficiária do projecto Fondation Ensemble, e Organizações da Sociedade Civil) 

• Três sessões de capacitação ANAC ao longo do ciclo de vida do projecto (para além 
das acima referidas). 

• Três visitas de intercâmbio regional 

• Um evento na Alemanha 

Indicador 6.4: Número de gestores de MPA a nível nacional que adquiriram conhecimentos e 
competências sobre abordagens EbA.  
Valor base (No início do projecto): Nenhum 
Valor-alvo (Fim do projecto): 25 gestores de MPA 

 

Indicador 6.5: Número de participantes que adquiriram conhecimentos e competências no 
Programa de Liderança Jovem da OSC sobre abordagens EbA 

  

Valor base (No início do projecto): Nenhum 
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Valor-alvo (Fim do projecto): 30 indivíduos de OSC que trabalham em zonas marinhas e 
costeiras 

Indicador 6.6: Iniciativas de comunicação para aumentar a sensibilização do público sobre o 
EbA para as alterações climáticas/conservação dos recursos marinhos 
Valor base (No início do projecto): Nenhum 
Valor-alvo (Fim do projecto):   

• Lançamento Oficial do Sítio do Património Mundial da UNESCO (sujeito à aceitação 
de dossier) e actividade educacional WHS. 

• Exibição de filmes sobre a área, projectos e espécies emblemáticas 

• Conteúdo para o Canal de TV Peace Parks. 

• Dez noticiários preparados e publicados pelos meios de comunicação social 

• Cinco eventos na Reserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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. 

 

Valor base (No início do projecto): Nenhum 

Valor-alvo (Fim do projecto): Pelo menos duas recomendações de revisão de estratégias são 
submetidas às autoridades nacionais12 . 

Indicador 7.2: Sistemas institucionais e regulamentares que melhorem os incentivos à 
resiliência climática e a sua implementação efectiva. 

 

Valor base (No início do projecto): Nenhum 

Valor-alvo (Fim do projecto): A ser definido durante o primeiro ano de implementação do 
projecto após a avaliação de pré-viabilidade do Carbono Azul e a concepção da abordagem 
de reabilitação de mangais. 

 
  

 
 
 
12 Estratégias-chave para a defesa de contributos: 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)  

https://www.peaceparkstv.com/
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A Ferramenta de Monitorização de Dados/Progresso: (a ser actualizado no PF final) 

Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

Indicador G.1 Biomassa de espécies guarda-chuva: 

Fase de 
início 

Sylla Serrata (caranguejo 
mangrove) 

Descrição da 
Biometria 

Levantamento de mangueiras e futura 
metodologia ajustada de registo de dados 
de monitorização de capturas 

Realizado como parte do 
controlo das capturas 
artesanais e do levantamento 
dos mangais 

Otolithes ruber (corvina 
dentada) 

- 
Metodologia de registo de dados de 
monitorização de capturas ajustada no 
futuro 

Realizado como parte do 
controlo das capturas 
artesanais 

Hilsa kelee (magumba) 
Descrição da 
Biometria  

Metodologia de registo de dados de 
monitorização de capturas ajustada no 
futuro 

Realizado como parte do 
controlo das capturas 
artesanais 

Portunus Segnis 
(caranguejo azul) 

- 

Levantamento de ervas marinhas e análise 
de dados a longo prazo e metodologia 
futura ajustada de registo de dados de 
monitorização de capturas 

Realizado como parte do 
controlo das capturas 
artesanais e do levantamento 
das ervas marinhas 

Pomadasys maculatum 
(gonguri) 

- 
Metodologia de registo de dados de 
monitorização de capturas ajustada no 
futuro 

Realizado como parte do 
controlo das capturas 
artesanais 

1.1.2 Linhas de base para os principais ecossistemas (dimensão, cobertura): 

Manguezais 

Projecto de relatório 
especializado do 
WHS Mangrove 
Levantamento da 
estrutura e dinâmica 
de mangueiras 
Dados históricos de 
cobertura de 
mangueiras de 
detecção remota 

Continuação dos dados da estrutura 
existente 
 
Dados actualizados de cobertura de 
teledetecção com pesquisa de terreno 

Teledetecção Ground-truthing 
Recolha de dados in situ 

Prados de ervas marinhas 

Projecto de relatório 
especializado do 
WHS Seagrass and 
Seaweed 
Dados 
desactualizados 
(2003) da cobertura e 
cartografia da 
estrutura de ervas 
marinhas. 

UEM para tornar os dados acessíveis para 
que possamos identificar lacunas 

Teledetecção e detecção de 
terra 
 
Recolha de dados in situ 
 

Dunas Primárias Nulo 
Relatório de base com análises e 
recomendações 

Levantamento aéreo de 
vídeo/fotografia (com imagens 
de arquivo) de áreas costeiras 
danificadas e áreas chave de 
desenvolvimento, incluindo a 
sondagem do terreno - 
avaliação por peritos com 
recomendações de gestão 

Corais 

Monitorização dos 
recifes no  
Reserva Marinha 
Parcial da Ponta do 

 
Recolha de dados in situ 
(mergulho autônomo) 

Ano 2 e 4 
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13 Pereira, M.A.M., C.M.M. Louro & R.S. Fernandes (2021). Monitorização dos recifes na Reserva Marinha Parcial da 
Ponta do Ouro: 2019-2020, 21 pp. Maputo, CTV. 

Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

Ouro: 2019-202013 " 
que monitorizou: (1) 
cobertura das 
comunidades 
bentónicas; (2) 
ameaças; (3) 
levantamentos semi-
quantitativos de 
peixes de recife e 
compilação de listas 
de espécies; e (4) 
monitorização do 
comportamento 
subaquático dos 
mergulhadores 
SCUBA recreativos. 

Indicador G.2: Número de 
indivíduos nas áreas do 
projecto que beneficiam de 
serviços ecossistémicos 
melhorados que apoiam a 
adaptação às alterações 
climáticas. 

 
Relatório de base com análises e 
recomendações 

Inquérito 
Fase de 
início 

Indicador G.3. Condições 
médias de subsistência dos 
agregados familiares:   
quantas diferentes fontes 
de rendimento têm os HH; 
e se é regular/irregular. 
 

Alguns detalhes 
foram obtidos no 
inquérito 
socioeconómico em 
Novembro de 2020, 
mas a área do 
projecto foi desde 
então ajustada para 
incluir as 
comunidades de 
Herding for Health. 

 Inquérito 
Fase de 
início 

Indicador G.4 Atitude 
positiva em relação à 
protecção da 
biodiversidade marinha 

Nulo  Inquérito 
Fase de 
início 

Indicador O.1: 
Cobertura/escala de 
ecossistemas protegidos, 
reabilitados e melhor 
geridos em resposta à 
variabilidade e mudança 
climática. 

Como em 1.1.2 acima    

Pontuação METT de áreas 
protegidas. 

2019 – 60%  Inquérito oficial  

Indicador O.2: Número de 
pessoas dentro das 
comunidades afectadas 
(documentadas por género) 
que têm acesso a 
oportunidades 

Estudo sócio-
económico conduzido 
pela ADRA-PPF em 
Novembro de 2020 
identifica algumas 
HH. 

Nem todas as HH foram visitadas e 
inquiridas. 

Inquérito 
Fase de 
início 
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Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

diversificadas de 
subsistência resistentes ao 
clima e cadeias de valor 
melhoradas por grupos-alvo 
do projecto.  

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

Versão preliminar 
actualmente em 
desenvolvimento 
Plano de gestão 
financeira 
actualmente em 
actualização 

 Legislação gaseificada 
Uma vez 
olhado 

Indicador 1.2: A % de 
medidas em planos de 
gestão actualizados que 
foram implementadas. 

Zero  Relatórios mensais  

Indicador 1.3: A 
demarcação de áreas 
protegidas está 
documentada na forma 
jurídica relevante. 

Áreas actualmente 
protegidas  

 Legislação gaseificada 
Uma vez 
olhado 

Indicador 1.4: São 
adoptadas com sucesso 
técnicas rentáveis de 
monitorização, controlo e 
execução para prevenir a 
pesca ilegal/utilização de 
práticas insustentáveis. 

Estatísticas anti-caça 
furtiva e de aplicação 
da lei 

 

Relatórios de progresso do 
parque apresentados ao PPF 
Moçambique e depois à sede 
do PPF 

Mensal 

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

  Publicado por ANAC 
Uma vez 
publicado 

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

Imagens geo-tagged 
de melhorias actuais:  
Quatro estruturas (2 x 
piquetes, 2 x 
estruturas de reunião 
CCP) são construídas 
na zona marinha - 
GPS  

 Imagens geo-marcadas 
Fase de 
implement
ação 

Indicador 1.7: Número de 
bens adquiridos para apoiar 
operações marítimas. 

Recibos, registo de 
seguros, e registo de 
bens para bens 
correntes: 
Cinco activos de 
operações marítimas   

 
Recibos, registo de seguros, e 
registo de bens para novos 
bens 

 

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

Registos de 
assiduidade e 
imagens 

 
Registos de assiduidade e 
imagens 

Cada 
reunião 

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

n/d  
Recibos, imagens geo-tagged, 
avaliações  

No início 
da 
implement
ação e 
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Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

após a 
conclusão 

Indicador 3.1: Número de 
comunidades atingidas por 
um sistema de alerta 
precoce relacionado com o 
clima e outras medidas de 
redução de risco 
estabelecidas/ reforçadas 

Uma comunidade em 
Zitundo tem dados 

 

Rever as funções do sistema de 
alerta precoce, canais de 
comunicação, áreas-alvo, etc. e 
calcular o número total de 
pessoas que pode alcançar. 
Utilizar revisão de documentos 
e entrevistas com os designers 
e operadores do sistema. 

Pelo 
menos 
uma vez 
por ano 

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) 

0% - assumimos que 
o conhecimento para 
a Redução de Riscos 
de Catástrofes é 
muito baixo. 
 

 

1) Juntamente com os 
intervenientes locais 
responsáveis pela 
implementação do plano de 
preparação, seleccionar um 
número limitado (3-6) das 
medidas de preparação mais 
importantes que cada 
agregado familiar em risco deve 
conhecer e seguir. 
   
2) Estabelecer o número 
mínimo (ou tipos) de medidas 
de preparação que o 
respondente deve estar ciente 
para ser considerado como 
tendo "consciência adequada" 
(por exemplo, conhecer "pelo 
menos 3 de 5 medidas" OU 
conhecer "as duas mais 
importantes e pelo menos uma 
medida adicional"). 
   
3) Realizar um inquérito 
qualitativo aos agregados 
familiares pedindo uma 
amostra representativa de 
inquiridos adultos: "Quais são 
as medidas mais importantes 
que os agregados familiares 
locais devem tomar para se 
prepararem para [especificar o 
perigo]"? Após a resposta do 
inquirido, continuar a sondar: 
"Há mais alguma coisa que os 
agregados familiares devem 
fazer para se prepararem para 
[especificar o perigo]?" 
     
4) Calcular o valor do 
indicador dividindo o número 
de inquiridos conscientes do 
número mínimo de 9números 
(ou tipos) de medidas de 
preparação pelo número total 
de inquiridos entrevistados e 
multiplicando o resultado por 
100.  

Pelo 
menos 
uma vez 
por ano 

https://www.indikit.net/document/114-rapid-guide-to-survey-sampling
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Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

Indicador 4.1: Tamanho da 
área de mangues 
reabilitada/restaurada 

    

Indicador 4.2: Tamanho da 
área de prados de ervas 
marinhas 
reabilitados/restaurados 

    

Indicador 4.3: Tamanho da 
área das dunas primárias 
reabilitada/restaurada 

    

Indicador 4.4: Número de 
pessoas capacitadas para 
empreender actividades de 
restauração. 

    

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

 
As actividades não são as mesmas, pelo 
que as linhas de base começam em zero 

O total será contado ao longo 
do ciclo de vida do projecto e 
desagregado em meios de 
subsistência específicos 

 

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

    

Indicador 5.3: Aumento da 
proporção de mulheres em 
posições de liderança na 
gestão das pescas ou MPA 
como parte integrante do 
Plano de Acção de Género 
desenvolvido pela 
comunidade 

Para dois CCPs - 
Mabuluku e Santa 
Maria 

 Documentos legais CCP, actas  

Indicador 5.4:  Número de 
pessoas que se dedicam à 
apicultura 

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

Indicador 5.5: Número de 
pessoas envolvidas em 
aquacultura/pesca : 

− Membros de CCPs  

− Pescadores 
registados 

− Beneficiários de 
projectos de 
aquacultura 

− Membros da cadeia 
de valor 

A PPMR tem dados 
de membros do CCP, 
pescadores, actuais 
beneficiários da 
aquacultura.  Outras 
linhas de base são 
excelentes. 

 

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

Fase de 
início  

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

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
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Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

 registos de assiduidade, 
recibos, actas 

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

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

Indicador 5.8: Número de 
pessoas envolvidas na 
produção de fogões de 
cozinha 

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

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

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

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

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

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

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

Indicador 5.12: Número de 
pessoas no Programa de 
Saúde Reprodutiva 

  

Os beneficiários receberão 
cartões de identificação 
especificando meios de 
subsistência/formação, etc.; 
registos de assiduidade, 
recibos, actas 

 

Indicador 5.13: Número de 
jovens que recebem apoio 
psico-social através da sua 
filiação em clubes de 
rapazes e raparigas 

  Registos do Clube  

Indicador 6.1: Número de 
instituições locais, 
nacionais e internacionais 
com as quais as lições 
aprendidas foram 
divulgadas e activamente 
partilhadas (através de 
workshops, formações de 
reforço de capacidades, 
etc.) 

  
Ordens do dia, Actas, registos 
de presenças 

 

Indicador 6.2: As lições 
aprendidas / melhores 
práticas são documentadas 
e publicadas em meios de 
comunicação social 

  Publicações  
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9. Gestão da Mudança 

Como discutido na Secção 1, o desenvolvimento do PF é um processo iterativo, e por isso várias iterações 
serão desenvolvidas. O número de iterações do PF previsto para este projecto é o seguinte: 
 

• Versão 1 (Fevereiro 2022) - Anteprojecto de PF 

• Versão 2 (Março 2022) - Aprovado PF Preliminar a ser partilhado em linha para entrada pública  

• Versão 3 (no prazo de 3 meses após o lançamento do projecto) - PF provisório  

• Versão 4 (Ciclo de Vida do Projecto, mudanças do Ano 1) - PF final incluindo mudanças na 
concepção do projecto 

Dados necessários Dados disponíveis Dados em falta 
Como serão recolhidos os 
dados 

Quando 
serão 
recolhido
s os 
dados  

regionais e internacionais 
de renome. 

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

  
Ordens do dia, Actas, registos 
de presenças 

 

Indicador 6.4: Número de 
gestores de MPA a nível 
nacional que adquiriram 
conhecimentos e 
competências sobre 
abordagens EbA.  
 

  Registo de Participantes  

Indicador 6.5: Número de 
participantes que 
adquiriram os 
conhecimentos e 
competências necessários 
nas abordagens EbA do 
Programa de Liderança 
Jovem das OSC 

    

Indicador 6.6: Iniciativas de 
comunicação para 
aumentar a sensibilização 
do público sobre o EbA 
para as alterações 
climáticas/conservação dos 
recursos marinhos 

  
Criação de conteúdos 
multimédia 

 

Indicador 7.1: Políticas, 
estratégias e regulamentos 
nacionais revistos, 
resultando numa maior 
importância das 
abordagens EbA para uma 
gestão resiliente do clima. 

  Legislação gaseificada  

Indicador 7.2: Sistemas 
institucionais e 
regulamentares que 
melhorem os incentivos à 
resiliência climática e a sua 
implementação efectiva. 

  

Imprimir as sessões de 
planeamento de fim de ano 
mostrando a inclusão no 
planeamento, actas das 
reuniões provinciais. 
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• Versão 5 (Ciclo de Vida do Projecto, mudanças do Ano 2) - Pós-PF incluindo mudanças na 
concepção do projecto 

• Versão 6 (Ciclo de Vida do Projecto, mudanças do Ano 3) - Pós-PF incluindo mudanças na 
concepção do projecto 

• Versão 7 (Ciclo de Vida do Projecto, mudanças do Ano 4) - Pós-PF incluindo mudanças na 
concepção do projecto 

 
Isto alinha-se com as fases PF (incluídas na Secção 1), conforme prescrito pela BAF: 
 
Quadro 1. Fases de desenvolvimento do Estrutura do  Processo 

Fase PF Etapa do Projecto Características típicas 

Preliminar Fase de candidatura/avaliação do projecto 
[Desenvolvimento e apresentação da proposta 
completa] 

• O desenho final do projecto não pode ser fixado 

• Avaliação inicial E&S e identificação de riscos 

• Dados de base social limitados disponíveis 

• Concentra-se na estratégia proposta e nas tarefas-
chave a completar 

Provisório Concepção detalhada do projecto [Project 
Inception] 
 

• Concepção do projecto refinada 

• Todas as avaliações de base social concluídas 

• Medidas de mitigação bem desenvolvidas com as 
comunidades afectadas 

Final Implementação em curso 
Orçamentos finais conhecidos [Implementação do 
projecto, pós-incepção] 

• Medidas finais de mitigação e programas/planos em 
vigor 

• Consulta e acordos com as comunidades 
documentados 

• A monitorização e a avaliação foram concluídas 

Pós-PF Fase de implementação / pós-implementação 
As intervenções de subsistência e de 
desenvolvimento comunitário podem estar em 
curso [Implementação do projecto até ao seu 
encerramento]. 

• As medidas de mitigação e abordagens de M&A podem 
ser incorporadas em Planos de Gestão de MPA a longo 
prazo 

 
Este Preliminary PF constitui a base para futuras iterações. A PF e todos os planos de gestão social 
associados são "documentos vivos" que serão actualizados à medida que o projecto avança. Este 
documento e os planos associados serão utilizados como instrumentos de gestão para orientar, dirigir e 
acompanhar a gestão das restrições de acesso e medidas de mitigação e não devem ser considerados 
como planos para fases desenvolvidas ou processos de aprovação. 
 


