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1 Introdução 

As questões ambientais e sociais relacionadas com o projecto "Building a Blue Future for Ecosystems 
and People on the East African Coast project" (doravante referido como "o Projecto") começaram a ser 
abordadas com o desenvolvimento do conceito do projecto e tornaram-se cada vez mais detalhadas, 
resultando num quadro conhecido como Ferramenta de Desenvolvimento Ambiental e Social. O 
documento actual é o resultado desse processo e corresponde ao Plano de Gestão Ambiental e Social 
(PGAE) para o projecto. Ele delineia os compromissos de gestão ambiental e social que a WCS 
implementará para gerir potenciais impactos negativos e aumentar os potenciais impactos positivos do 
projecto. O ESMP irá também introduzir os outros Instrumentos de Salvaguarda a serem aplicados 
neste projecto, que estão incluídos como anexos a este documento (A a F). Como tal, esta secção 
introdutória, bem como a descrição do projecto (Secção 2) e o enquadramento legal (Secção 3) servem 
de pano de fundo para todos os Instrumentos de Salvaguarda1 .   

Na actual fase de proposta de projecto, o PMSF e outros instrumentos de salvaguarda são de natureza 
provisória e assumem a forma de um Quadro. Contudo, as medidas de gestão identificadas nos 
quadros terão sido integradas na concepção do projecto (quadro lógico, actividades detalhadas e 
calendário) e dotadas dos recursos adequados. O PMSF será então actualizado e finalizado na fase 
inicial do projecto (os primeiros seis a doze meses de implementação do projecto), como ilustrado em 
Quadro 1 abaixo. O ESMP actua como o instrumento de salvaguarda geral e é referido em todo o 
Fundo de Acção Azul que salvaguarda os princípios e requisitos (ver Requisitos ESMS do Fundo de 
Acção Azul, 2021). É importante notar que a Secção de Monitorização e Avaliação (M&E) deste PMS 
(Secção 5), será utilizada numa base anual para relatar a monitorização relevante em todos os 
Instrumentos de Salvaguarda.   

Quadro 1 - Requisitos do Fundo de Acção Azul para avaliação ambiental e social e gestão de riscos, incluindo o 
desenvolvimento do Plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP) através do processo de concepção e 
implementação do projecto (Fundo de Acção Azul Princípios e Requisitos de Salvaguarda da E&S, Manual ESMS 
Anexo B).   

Requisitos do Fundo 
de Acção Azul 

Concepção do projecto Implementação do projecto 

Fase da 
nota de 

conceitos 

Fase de 
proposta 

Fase Inicial 
Anual (ou 
final do 
Ano 1) 

Fase de 
encerramento 

do projecto 

Rastreio E&S [Critério 
1.1] 

Obrigatório      

Avaliação E&S [Critério 
1.2] 

 Obrigatório     

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

Na.  Nível de 
enquadramento2 
ESMP 

Plano nível 
ESMP   

Na.  Na.  

Capacidade E&S 
[Critério 1.4] 

     

Acompanhamento e 
relatórios [Critério 1.5] 

     

 

 

 

1 Note-se, contudo, que se o projecto desenvolver um Quadro de Processo, este terá de actuar como um documento autónomo 
que possa ser lido isoladamente ao ESMP ou a outros Instrumentos de Salvaguarda.  

2 O "nível de enquadramento" inclui a estrutura e abordagem amplas, e até certo ponto permanece conceptual. O "Nível do 
Plano" teve um contributo substancial dos Povos Afectados pelo Projecto (PAP) e outros intervenientes e é o que será 
efectivamente implementado na prática. Estes planos são frequentemente integrados em planos de gestão existentes, tais como 
planos de desenvolvimento comunitário ou distrital, gestão das pescas de planos de gestão de MPA.   
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1.1 Objectivo do ESMP  

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

O PMSF e os instrumentos de salvaguarda anexos (Anexos A a F) serão documentos divulgados 
publicamente e demonstrarão o compromisso da WCS em ser transparente, responsável e aceitar a 
responsabilidade pelos potenciais impactos do projecto (tanto positivos como negativos). Nenhuma 
informação/ dados pessoais3 serão incluídos em quaisquer documentos divulgados publicamente, e 
quaisquer dados pessoais recolhidos para os fins do Projecto, este PMSF e instrumentos de 
salvaguarda anexos, e mantidos pela WCS, serão feitos de forma segura, em conformidade com a 
política do Fundo de Acção Azul (Blue Action Fund's GDPR Policy). Os objectivos do ESMP são os 
seguintes:  

• Assegurar que o Projecto funciona em conformidade com os requisitos legais de Moçambique, 
as normas, política e procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) do Fundo 
de Acção Azul e as boas práticas internacionais, nomeadamente o Quadro Ambiental e Social 
do Banco Mundial (WB ESF 2017, ESS1-10)4 , as Directrizes de Saúde e Segurança Ambiental 
do Grupo do Banco Mundial (EHSGs), e todas as normas e directrizes referidas no Anexo A do 
Manual ESMS do Fundo de Acção Azul.  

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

o Favorecer a prevenção e a prevenção em detrimento da minimização, restauração 
ou compensação quando se trata de impactos negativos; e  

o Quando não é possível evitar, reduzindo, restaurando ou compensando o impacto 
negativo.  

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

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

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

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

• Todo o rastreio e avaliação ambiental e social realizados durante a fase de concepção do 
projecto; e  

• Os Instrumentos de Salvaguarda (e medidas específicas de mitigação) e outras disposições 
identificadas para cumprir os requisitos da legislação nacional, os requisitos do Fundo de Acção 
Azul e normas associadas, legislação nacional, bem como informação específica do país e do 
local relevante para a estratégia de gestão de risco do projecto. Os Instrumentos de Salvaguarda 
anexos a este PMSF incluem as estruturas, planos e protocolos a serem utilizados no Projecto, 
e incluem:  
 

o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP), incluindo o Mecanismo de Luto 
(Anexo A);  

o  
o Quadro de Processo Preliminar para Restrições de Acesso (Anexo B);  
o Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP) (Anexo C); 

 

3 Os dados pessoais incluem qualquer identificador como: nome de indivíduos, números de identificação, dados de localização 
(por exemplo, endereço residencial ou dados de GPS de telemóvel), ou identificadores online como IP ou endereços de correio 
electrónico. 

4 Note-se que as referências a "mutuário" no Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial referem-se, neste caso, à ONG líder.  
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o Procedimento de procura de hipóteses (Anexo D); 
 

2 Descrição do Projecto e Contexto Social 5 

2.1 Breve descrição do projecto  

2.1.1 Localização do projecto  

O Projecto está localizado na Província de Nampula, Moçambique, com locais de projecto localizados 
no Distrito de Memba e no Distrito de Mossuril (Figura 1), e inclui toda a faixa costeira entre a foz do 
rio Lúrio e a Província da Ilha de Moçambique (excepto os Distritos de Nacala-Velha e Nacala Porto. 
A área do projecto cobre 7,369 km2 (4,704 km2 em Memba e 2,665 km2 em Mossuril). 

Esta linha costeira é muito importante para a biodiversidade, especialmente para os recifes de coral, 
ervas marinhas e mangais, e inclui também importantes manchas florestais costeiras como é o caso 
da Floresta de Baixo Pinda e Matibane 

Reservas. Foi identificada ao longo do tempo por diferentes iniciativas como uma área a necessitar de 
protecção e houve uma iniciativa anterior (nunca concluída) para estabelecer uma área protegida em 
Mossuril. É também uma área que tem sido sobreexplorada, com muitos pescadores a migrarem para 
norte e sul, aumentando a pressão da pesca nas áreas protegidas do Parque Nacional de Quirimbas 
(PNQ) e da Área Protegida Ambiental de Primeiras e Segundas (PSEPA). Alguns dos principais 
factores de ameaça nesta área incluem altas taxas de pobreza e falta de oportunidades para as 
comunidades locais.  

 

 

5 Esta secção pode ser baseada na descrição do projecto e secções de contexto social que são normalmente incluídas num 
Relatório de Avaliação Ambiental e Social.  
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Figura 1 - Localização do projecto 

 

Quadro 2 abaixo, lista as localidades e comunidades/centros de pesca que serão alvo do projecto e os 
tipos de estruturas locais que estarão envolvidos em cada local. 

Quadro 2 - Localidades e comunidades / centros de pesca que serão alvo do projecto e os tipos de estruturas 
locais que estarão envolvidos em cada local   

Posto 
Administrativo 

Localidad
e 

Aldeias / 
Centros de 

pesca 
CCPs 

Clubes de 
Meios de 

Subsistência 

Associações 
existentes 

Distrito de Membra 
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Posto 
Administrativo 

Localidad
e 

Aldeias / 
Centros de 

pesca 
CCPs 

Clubes de 
Meios de 

Subsistência 

Associações 
existentes 

Lúrio Lúrio Sede Lúrio Sede / 
Lúrio Fungo 

1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

2 clubes a 
serem criados 

  

Muthacaua   1 clube a ser 
criado 

  

Serissa 1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

1 clube a ser 

criado 
  

Chaonde Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto  

1 clube a ser 
criado 

  

Mazua Simuco Thathane   1 clube a ser 
criado 

  

Simuco 1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 

potencialmente com ele 

  2 Associações em 
Simuco 

Mapupu Nacopo   1 clube a ser 

criado 
  

Muzuve   1 clube a ser 
criado 

  

Mutheco Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

Memba  

  

Memba 
Sede 

Fungo   1 clube a ser 
criado 

  

Memba Sede 1 PCC existe mas RARE 
continuará a trabalhar com 

ele 

1 clube a ser 
criado 

Existem 3 
Associações de 
Poupança em 
Memba Sede mas a 
RARE continuará a 
trabalhar com elas 

Nanthaca   1 clube a ser 
criado 

  

Niaca - 

Geba 
Baixo Pinda 1 PCC existe mas RARE e 

IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

  2 Associações em 
Baixo Pinda existem 
mas a RARE vai 
continuar a trabalhar 
com elas 

Wepane  1 clube a ser 
criado 

 

Napila   1 clube a ser 

criado 
  

Geba Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

  1 Associação 
Wiwanana Jovens 
de Geba 
(associação para a 
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Posto 
Administrativo 

Localidad
e 

Aldeias / 
Centros de 

pesca 
CCPs 

Clubes de 
Meios de 

Subsistência 

Associações 
existentes 

conservação 
ambiental); 

1 Associação de 
Pais de Geba, 

1 Grupo de 

salvamento de Geba 

Distrito de Mossuril 

Mossuril Mossuril 
Sede 

Mossuril Sede 1 CCP existe mas a Oikos / 
BV continuará 
provavelmente a trabalhar 
com eles 

2 clubes a 
serem criados 

  

Chocas Mar A Oikos / BV irá 
potencialmente criar um 

CCP 

1 clube a ser 
criado 

  

Cabaceira 
Pequena 

A Oikos / BV irá 
potencialmente criar um 
CCP 

1 clube a ser 
criado 

1 Associação de 
Pescadores na 
Cabeceira   

Matibane Matibane 
Sede 

Matibane Sede 1 CCP existe e o projecto 
irá trabalhar com ele  

1 clube a ser 
criado 

  

Metacane     1 clube a ser 
criado  

 

Nifukeniculo     1 clube a ser 
criado 

 

Chikoma    1 clube a ser 

criado 
 

Iwia    1 clube a ser 
criado 

 

Mugigavava  1 clube a ser 
criado 

 

Munhohola  1 clube a ser 
criado 

 

Krussi Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

Namalungu Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

Anduce Potencial novo PCC a ser 

criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 

criado 
  

TOTAL 6 
localidade
s 

27 
comunidades / 
centros de 
pesca  

1 PCC existente, 

6 novos CCPs 

27 clubes a 

serem criados 

6 grupos 

existentes 
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Posto 
Administrativo 

Localidad
e 

Aldeias / 
Centros de 

pesca 
CCPs 

Clubes de 
Meios de 

Subsistência 

Associações 
existentes 

        Aprox. 1350 
membros 

Aprox. 150 
membros 

  

Está previsto que o Projecto irá trabalhar com o CCP (Matibane) ainda não assistido por outras 
organizações que trabalham na região (por exemplo RARE, IUCN, Oikos/BV e Solidariedade 
Moçambique). Além disso, foram propostos seis locais para a criação de novos PCC em centros de 
pesca distantes dos PCC existentes (os PCC existentes não têm capacidade para apoiar estes locais). 

 

2.1.2 Objectivo do projecto, resultados propostos e componentes-chave 

O objectivo geral do Projecto é criar uma nova MPA de utilização sustentável na zona costeira dos 
distritos de Memba e Mossuril - cobrindo uma área de pelo menos 1 000 km2 e potencialmente muito 
maior - que inclua uma rede de zonas de pesca bem geridas pela comunidade (Quadro 3). 

Quadro 3 - Áreas Marinhas Protegidas (MPA) incluídas no projecto 

MPAs/ outra área de 
gestão 

País Gestão melhorada/ nova/ 
expansão? 

Área central 
km2 

Zona tampão 
km2 

MPA Moçambique Novo > 1 000 A definir 

 

Prevê-se que o projecto proposto inclua os resultados, resultados e actividades correntes: 

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

o Resultado 1: Melhores recursos, instrumentos e capacidades para a gestão de MPA e 
utilização sustentável. 

▪ Actividades:  

− Avaliações da biodiversidade para desenvolver os dados necessários 
para a proposta MPA, incluindo cartografia detalhada dos mangais, 
ervas marinhas e recifes de coral, pesca e avaliações do estado 
ecológico (base e final) 

− Avaliação sócio-económica dos intervenientes para desenvolver a 
proposta de MPA (base e final) 

− Avaliação da Governação dos Recursos Naturais (NFRG) para grupos 
comunitários (linha de base e final) 

− Avaliação da Vulnerabilidade Climática 

− Seminários participativos com comunidades, PCCs, governos locais 
e outros intervenientes chave para a) avaliar os actuais 
encerramentos de utilização de recursos baseados na comunidade; e 
b) identificar, e acordar alvos para novos mangais, ervas marinhas e 
recifes de coral para protecção de acordo com o novo regulamento 
das pescas. 

− Seminários participativos com o Governo, operadores turísticos, 
cientistas, parceiros de conservação e comunidades locais para 
determinar os limites globais do MPA, redigir o plano preliminar de 
zoneamento e desenvolver as directrizes de gestão para o novo MPA 



Plano de Gestão Ambiental e Social 

 14 

− Em consulta com as comunidades e autoridades locais, preparar e 
apresentar uma proposta ao Governo nacional para a declaração de 
uma nova MPA de utilização sustentável com a necessária Avaliação 
do Impacto Ambiental e Social e cartografia da posse da terra 

− Criação e formação de CCP em gestão e monitorização eficazes de 
áreas de pesca geridas pela comunidade (APGC) e áreas para 
recuperação de recursos (zonas de não captura), incluindo novos 
regulamentos de pesca marinha (por exemplo, espécies proibidas, 
artes de pesca autorizadas, aplicação da lei) 

− Legalização das novas zonas de pesca geridas pela Comunidade, e 
zonas de recuperação de recursos (ARR) de acordo com o novo 
regulamento das pescas 

− Fornecer sede e equipamento de monitorização/patrulha aos CCP 

− Desenvolvimento de um projecto-piloto de restauração de ervas 
marinhas para a pesca sustentável de moluscos e aumento da 
resiliência costeira 

− Desenvolvimento de um plano de sustentabilidade 
empresarial/financeira para gerar receitas para a conservação e 
melhoria dos meios de subsistência, incluindo a formação das partes 
interessadas locais sobre questões técnicas e sobre a estratégia de 
comunicação associada 

− Conceber e implementar um plano piloto de gestão de compensação 
da biodiversidade associado à restauração de mangais que gere 
fundos para as comunidades e promover reuniões com o sector 
privado para o mostrar e avaliar a vontade de expandir as 
compensações da biodiversidade no futuro na área de estudo 

o Resultado 2: Ecossistemas costeiros degradados, que são particularmente relevantes 
para a adaptação às alterações climáticas, reabilitados 

▪ Actividades:  

− Conceber, implementar e monitorizar um projecto de 
restauração/reabilitação ecológica de manguezais com base 
comunitária, com restabelecimento do sistema hidrológico 

• Envolvimento de grupos comunitários na plantação de árvores de espécies não mangais para 
reduzir ainda mais a pressão das comunidades sobre os mangais (árvores para lenha, 
construção), melhorando ao mesmo tempo a fertilidade do solo (árvores leguminosas) e a 
nutrição da comunidade (árvores de fruto)Resultado 2: Melhoria da resiliência e melhoria 
dos meios de subsistência das comunidades mais vulneráveis 

o Resultado 3: Promoção de meios de subsistência resistentes ao clima e sustentáveis 

▪ Actividades:  

− Criação de Clubes de Subsistência (LCs) como plataformas de auto-
apoio para os pescadores e suas famílias (com pelo menos 50% de 
participação das mulheres) 

− Criação de Associações de Poupança e Empréstimos de Aldeia e 
apoio aos grupos de poupança não-funcionais existentes 

− Apoiar cada LC e outros pequenos produtores a desenvolver pelo 
menos uma estratégia de subsistência e/ou novos negócios, o que 
diminui a pressão sobre os recursos marinhos - projectos 
comunitários baseados na natureza como fontes de rendimento 
alternativas à pesca (apoio ao desenvolvimento de planos de 
negócios, candidatura para a criação de empresas, mentoria 
empresarial e ligações de mercado) 
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− Apoio aos clubes de subsistência para adoptarem práticas agrícolas 
EBA e outras medidas para melhorar a sua segurança alimentar 

− Promoção de fogões economizadores de lenha entre as famílias de 
pescadores para reduzir a procura de lenha/carvão 

o Resultado 4: Melhor conhecimento, perícia e capacidade das agências nacionais 
relevantes para utilizar abordagens EbA para a gestão de zonas costeiras resistentes 
ao clima  

▪ Actividades:  

− Realizar um estudo de viabilidade para propor um projecto de carbono 
azul para a área de estudo, apoiando iniciativas da comunidade local, 
e um workshop com agências governamentais e partes interessadas 
relevantes para partilhar resultados 

− Série de workshops com os diferentes actores envolvidos no projecto, 
sobre a abordagem EbA implementada pelo projecto 

− Conferência técnico-científica anual sobre Adaptação e Conservação 
Marinha baseada em Ecossistemas (integrada na exposição anual do 
BIOFUND) com a participação de um vasto leque de interessados 

− Workshop de apresentação dos resultados do projecto aos parceiros 
nacionais e agências regionais 

− Participação em reuniões regionais para partilhar boas práticas de 
Adaptação Baseada no Ecossistema na região e a biodiversidade 
compensa as oportunidades 

− Desenvolvimento de um website de um projecto, de um briefing 
político sobre o EbA, e de artigos populares a serem publicados nos 
meios de comunicação regionais, internacionais e redes sociais; e 
trabalho de advocacia partilhando a informação para o Governo 

A formulação do Projecto implica que apenas durante a fase de implementação, com base nos 
resultados de actividades substanciais de envolvimento das partes interessadas e de avaliações da 
biodiversidade, sócio-economia e vulnerabilidade climática, será definida a proposta do MPA, a 
componente de restauração/reabilitação ecológica de mangais baseada na comunidade e os meios de 
subsistência sustentáveis e resistentes ao clima (ver resultados 1, 2 e 3 no calendário do Projecto). 

Isto significa que nas fases de concepção e proposta existem várias especificidades do Projecto ainda 
por definir. Como resultado, o rastreio e a avaliação da C&S precisam de lidar com uma quantidade 
significativa de pressupostos e, por conseguinte, as ferramentas de salvaguarda da C&S a serem 
inicialmente preparadas para a implementação do pré-projecto devem ser tomadas como preliminares 
e sujeitas a revisão / a serem aumentadas ao longo do processo de implementação do projecto.  

Para notar que, de acordo com o calendário do Projecto, a ESIA exigida pelos regulamentos 
moçambicanos de EIA para uma MPA, está planeada para ser finalizada apenas no 1º semestre do 4º 
ano de implementação do Projecto.  

De notar que a construção da sede para 7 CCPs e a instalação de 3 furos / poços de captação de 
águas subterrâneas foram acrescentados à proposta original. Estas são actividades de construção 
muito limitadas que não induzirão novos riscos e impactos significativos. 

 

2.1.3 Calendário e orçamento do projecto  

O prazo para o projecto é de cinco anos, com um início proposto no início de 2022. O orçamento total 
proposto para o projecto está actualmente estimado em 6,667 milhões de euros. Pode ser apresentado 
um orçamento detalhado, assim que o conjunto final de actividades tenha sido acordado com a BAF. 
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2.1.4 Parceiros e responsabilidades do projecto  

A WCS é o parceiro principal de implementação deste projecto, e reportará directamente ao Fundo de 
Acção Azul, a agência financiadora.  

Os parceiros colaboradores incluem a seguinte lista - fazendo a distinção entre os subcontratantes e 
prestadores de serviços pré-aprovados6 , ou seja, sub-garantias, e consultorias:  

• ADPP, Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (subgrandee) 

• ProAzul, O Fundo para o Desenvolvimento da Economia Azul, FP (subgarantia) 

• BIOFUND, Fundação para a Conservação da Biodiversidade (subgrandee) 

• IIP, Instituto Nacional de Investigação Pesqueira / InOM, Instituto Oceanográfico de Moçambique 
(consultoria) 

• DCB-UEM, O Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane 
(consultoria) 

• FN-UEM, A Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Eduardo Mondlane 

• AMA, Associação para o Ambiente (consultoria) 

• CICA / FCN-UniLúrio, o Centro de Investigação e Conservação Ambiental (consultoria) 

• Blue Finance (consultoria) 

• TLLG, The Landscapes and Livelihoods Group (consultoria) 

• KMFRI, The Kenya Marine and Fisheries Research Institute (consultoria) 

• SAIAB, The South African Institute for Aquatic Biodiversity (consultoria) 

• Globice Reunion (Consultoria em Monitorização Acústica Passiva) 

• Jason Rubens (consultoria) 

• SeaDog (consultoria) 

• Impacto (consultoria) 

• TerraFirma (consultoria) 

• MozTarget (consultoria) 

• NatureMetrics (consultoria) 

• Auditor independente de Compensações de Biodiversidade (consultoria) 

 

2.1.4.1 Responsabilidades do ESMS  

As responsabilidades da ONG líder (WCS) e do Fundo de Acção Azul para a aplicação do Fundo de 
Acção Azul ESMS incluem:  

WCS 

• Seguir diligentemente os procedimentos do Fundo de Acção Azul ESMS e comunicar os 
princípios de E&S do Fundo de Acção Azul às partes interessadas externas; 

• Implementar e manter o PMS do Projecto aprovado e os Instrumentos de Salvaguarda 
associados durante toda a implementação do projecto, visando reduzir os impactos negativos do 
projecto para níveis aceitáveis e aumentar quaisquer impactos positivos; 

• Assegurar o cumprimento de toda a legislação nacional relevante e o alinhamento com as boas 
práticas internacionais; 

• Implementar os programas de monitorização necessários para verificar que as medidas de 
gestão delineadas no PMS do Projecto e os Instrumentos de Salvaguarda associados estão a 
alcançar os resultados esperados; 

• Monitorizar o desempenho da E&S dos seus empreiteiros e subempreiteiros utilizados para 
fornecer mão-de-obra, fornecimentos e serviços; 

• Planear, implementar e documentar as actividades de envolvimento das partes interessadas 
como um processo contínuo e conduzir as actividades de consulta pública necessárias para 

 

6 Os prestadores de serviços incluem organizações ou indivíduos que são seleccionados através de um processo de concurso 

para fornecer um produto concreto para o projecto.  
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apoiar a implementação de quaisquer Instrumentos de Salvaguarda e divulgar informações 
relevantes do projecto às diferentes partes interessadas, tendo em conta os regulamentos de 
protecção de dados; 

• Implementar um processo formalizado para capturar e gerir queixas relacionadas com projectos 
das comunidades, trabalhadores e outras partes interessadas (ou seja, um Mecanismo de 
Reclamações e Registo de Reclamações); 

• Trabalhar em estreita colaboração com o governo moçambicano e organizações terceiras para 
iniciar as necessárias acções de capacitação e desenvolvimento comunitário; 

• Mobilizar os conhecimentos e recursos necessários para a aplicação dos Princípios e Requisitos 
de Salvaguarda do Fundo de Acção Azul; 

• Comunicar os princípios de E&S do Fundo de Acção Azul aos intervenientes externos 

• Relatar à Acção Azul, de acordo com o Fundo de Acção Azul, relatórios anuais sobre todos os 
tópicos relevantes da E&S, incluindo incidentes graves; 

• Informar a Acção Azul sobre queixas e reclamações emitidas pelo público ou outros 
intervenientes relevantes do respectivo projecto; 

• Informar a Acção Azul no caso de um projecto ou actividade dentro de um projecto ter sido 
interrompido devido a riscos de segurança dos trabalhadores, dos beneficiários ou de outras 
partes interessadas ou devido a riscos de reputação para a Acção Azul; 

• Nomear pelo menos uma pessoa para a monitorização da E&S que esteja intimamente 
familiarizada com os requisitos do ESMS do Fundo de Acção Azul; 

 

Fundo de Acção Azul: 

• Definir as Normas e Directrizes que o bolseiro e os seus parceiros devem cumprir nos projectos 
financiados; 

• Trabalhar em conjunto com a WCS através de seguimentos individuais para assegurar que a 
WCS possa aplicar os requisitos do Fundo de Acção Azul ESMS e que os riscos de gestão de 
E&S relacionados com o projecto sejam adequadamente abordados durante o ciclo de vida do 
projecto; 

• Monitorizar até que ponto os riscos e impactos da E&S são correctamente avaliados pela WCS 
e que as subsequentes actividades de gestão da E&S são implementadas de acordo com este 
ESMS; 

• Monitorizar a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAE) durante todas as 
fases dos projectos; 

• Consolidar os relatórios sobre a implementação do ESMS; 

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

 

2.2 Contexto social  

O projecto abrange zonas costeiras delimitadas de dois distritos de Nampula- Moçambique, Memba e 
Mossuril na província de Nampula. A população combinada destes distritos conta mais de meio milhão 
de pessoas. Memba é o distrito mais setentrional e populoso, enquanto que Mossuril é mais meridional 
e mais rural no seu conjunto. As comunidades nos distritos alvo são predominantemente muçulmanas, 
embora existam minorias cristãs. 

De acordo com os dados do censo de 2017, o distrito de Memba tem uma população de 328.460 
habitantes (157.532 homens, 170.928 mulheres), o que corresponde a uma densidade populacional 
de 72,7 pessoas por km2 . A língua e o grupo étnico dominante no distrito são Emakua e Makua, 
respectivamente. 

Segundo as autoridades locais (trabalho de campo realizado em Novembro de 2020), há 
aproximadamente 3.000 pessoas deslocadas no distrito de Memba, como resultado do conflito militar 
na parte norte da província de Cabo Delgado; este número não é definitivo, uma vez que o processo 
de identificação dos deslocados internos (IDPs) pelo INGC (actualmente INGD), a Cruz Vermelha e 
outros parceiros, está ainda em curso e mais pessoas continuam a migrar à medida que o conflito no 



Plano de Gestão Ambiental e Social 

 18 

norte continua. A maioria das pessoas deslocadas foi recebida por famílias locais e está a ser criado 
um centro para acomodar os deslocados internos na aldeia de Memba. As autoridades não consideram 
que haja qualquer risco de escalada do conflito do norte de Cabo Delgado para Memba e não há 
registo de qualquer conflito entre as populações de acolhimento e as populações migrantes. As 
autoridades asseguram que a coexistência tem sido muito pacífica. Pode haver alguma população de 
Cabo Delgado proveniente de grupos étnicos Makonde e Mwani, mas as autoridades locais informam 
que a população que chega tem sido bem recebida pelas comunidades de acolhimento e que não 
foram relatados quaisquer conflitos. 

As principais actividades de subsistência no distrito de Memba são a pesca e a agricultura, numa 
proporção de 40% e 60% respectivamente. A população que vive no litoral tende a desenvolver 
actividades pesqueiras como fonte exclusiva de subsistência e a população que vive no interior recorre 
principalmente à agricultura e a outras estratégias alternativas de subsistência. 

De acordo com os dados do censo de 2017, o distrito de Mossuril tem uma população de 174.641 
habitantes (84.546 homens, 90.095 mulheres), o que corresponde a uma densidade populacional de 
50,8 pessoas por km2 . A língua e grupo étnico dominante neste distrito são Emakua e Makua, 
respectivamente, como em Memba. 

Em Mossuril, cerca de 40% da população vive da pesca e 60% vive da agricultura, pequenas empresas 
e outras actividades. 

Nesta região, não existem 'Povos Indígenas/ Comunidades Locais Tradicionais da África Subsaariana 
Historicamente Mal Servidas' reconhecidas internacionalmente na área do Projecto ou em 
Moçambique, uma vez que os grupos étnicos estão bem representados (a cargo do) governo local. 
Dito isto, procuraremos obter o consentimento dos membros dos grupos étnicos locais e membros da 
comunidade local relativamente aos processos que evoluem como parte do MPA de uso sustentável. 
Ao trabalhar com todas as comunidades locais e Povos Indígenas (mesmo quando estes não 
satisfazem os critérios de grupos não dominantes articulados pela ONU), a WCS assegura a aplicação 
do processo de Consentimento Informado (CI).  

 

2.2.1 Intervenientes e Pessoas afectadas pelo projecto  

A lista abaixo resume os principais intervenientes na área do projecto. Estes incluem comunidades 
locais, actores do sector privado, organizações da sociedade civil e ONG, e departamentos e agências 
governamentais. O Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP), apresentado no Anexo A, 
inclui uma análise inicial das partes interessadas.  

• Administradores de Distrito de Memba e Mossuril  

• Serviços Distritais de Actividade Económica de Memba e Mossuril  

• Postos administrativos de Lúrio, Memba Sede, Lunga e Matibane  

• Chefes de Localidade de Simuco, Baixo Pinda 

• Oficiais Distritais do IDEPA (Instituto para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal) em Memba e 
Matibane 

• CCPs de Memba Sede, Baixo Pinda, Serissa, Simuco, Lúrio, Mossuril, Lunga, Matibane 

• Associações Ambientais Locais de Geba 

• Grupos de poupança locais de Memba Sede 

• 2 associações locais em Baixo Pinda e 2 em Simuco  

• Associação Agrária em Matibane na aldeia de Lavaca e o Instituto Agrário de Nacuxa que coopera 
com a associação  

• Associações Agrárias em Matoco 

• 2 Comités de Gestão de Recursos Naturais em Malassa e Nkurussi  
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• Outras ONG que trabalham nas áreas alvo: RARE, IUCN, Oikos/ Blue Ventures e Solidariedade 
Moçambique 

• Rádios comunitárias locais (rádios comunitárias de Memba Sede, Nacala-Porto, Nacala-Velha, 
Matibane) 

• Operadores turísticos locais: Resort Turístico Nuarro Lodge, Coral Lodge, Caruxca Lodge, entre 
outros  

• Empresas que operam na região e que podem estar envolvidas no mecanismo de compensação: 
ENI, ExxonMobil, TOTAL, Africa Great Wall Investment Company, Lda, Cimentos de Moçambique 
S. A. R. L., CINAC - Cimentos de Nacala SA, Bolder SA, Trans Ruccs Phoenix Lda, Haiyu Mining 
Co. Lda, Kenmare Moma Mining Lda, Afrifocus Resources Lda, Shuang Long Lda, TZM Resources 
S. A, entre outras  

• Líderes locais e comunidades locais de Memba Sede, Simuco, Serissa, Lúrio, Geba, Baixo Pinda, 
Mossuril Sede, Lunga, Matibane 

Os PAPs incluem aqueles susceptíveis de serem afectados pelo Projecto devido aos impactos reais 
ou riscos potenciais para o seu ambiente físico, saúde, segurança, bem-estar ou meios de 
subsistência. O projecto não implicará a deslocação física de pessoas ou comunidades, mas haverá 
restrições de acesso. A área do projecto sofre de sobrepesca e sobreexploração dos ecossistemas 
que, na ausência de iniciativas de conservação como as incluídas no Projecto, conduzirão a um 
esgotamento dos recursos que reduzirá ainda mais as alternativas de subsistência das comunidades 
locais. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, com o apoio de outros parceiros de 
conservação, desenvolveu um plano de gestão da pesca artesanal no Distrito de Memba para o 
período 2021 - 2025, o que levou à introdução de medidas de gestão em algumas regiões da área de 
estudo, particularmente em Memba, onde foram criadas 4 APGC (Serissa, Simuco, Memba-sede e 
Baixo Pinda), e um total de 7 ARR (no take zones) dentro destas áreas. Por conseguinte, já estão em 
vigor restrições oficiais de acesso na área. Em Mossuril, outros parceiros de conservação já 
introduziram este conceito com os CCPs de Chocas Mar, Cabaceira Pequena, S.João. 

O conceito APGC é intrínseco ao Projecto e será concebido, implementado e monitorizado através de 
um processo transparente que segue as normas internacionais de Consentimento Livre e Esclarecido 
(CI). De acordo com a abordagem do projecto, dentro das novas APGCs a serem implementadas com 
o apoio do projecto (dentro das 3 milhas náuticas da costa), as medidas de gestão que incluirão 
restrições de acesso serão voluntárias, tomadas por cada CCP que irá gerir as APGCs e ARRs dentro 
do projecto. Contudo, poderá haver pescadores que não concordarão com as decisões tomadas pelos 
membros do PCC. Para esses casos específicos, as restrições serão consideradas involuntárias. O 
mesmo se aplica aos pescadores migratórios. Não existem dados disponíveis dos parceiros locais (ou 
pelo menos estes não foram disponibilizados à equipa do projecto) sobre a percentagem média de 
pescadores que não concordaram com as restrições que foram criadas até agora na região. De acordo 
com a experiência dos parceiros do projecto no Norte de Moçambique, é possível que entre 30-40% 
dos pescadores possam não concordar com todas as decisões do PCC. As directrizes de zoneamento 
e gestão da secção terrestre do futuro PCC serão também acordadas entre as comunidades locais, 
autoridades e restantes partes interessadas. Da mesma forma, é possível que alguns membros da 
comunidade concordem agora voluntariamente com estas. Nesta fase, não é possível determinar quem 
poderá não estar de acordo. Isto será identificado durante os estudos de base, porque todos os 
processos de delimitação e zoneamento do MPA serão participativos e incluirão todas as partes 
interessadas relevantes.  Será realizada uma avaliação socioeconómica das partes interessadas para 
desenvolver a proposta de MPA como parte da actividade 1.1.1.2 no calendário do Projecto, e permitirá 
uma identificação adequada das comunidades afectadas, dos grupos de partes interessadas locais 
afectados, incluindo a identificação dos grupos vulneráveis, a forma como são afectados pelo Projecto 
e as restrições de acesso e os critérios de elegibilidade para o acesso aos benefícios gerados pelo 
Projecto. Será também incluído no âmbito desta avaliação um plano de acção em matéria de género. 

As principais comunidades afectadas pelo Projecto (Comunidades afectadas), num total de 5 Postos 
Administrativos e c. 51.900 agregados familiares, estão listadas em Quadro 4e são também ilustrados 
em Figura 2. Quadro 5 apresenta o número de pescadores dessas comunidades que se espera sejam 
directamente afectados pelas restrições de acesso no âmbito do Projecto. 
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Quadro 4 - Postos Administrativos (AP) afectados pelo Projecto  

Distrito Posto 

Administrativo 

Número 
aproximado 

de lares 

Número aproximado de 

habitantes 

Estimativa do 

grau de afecto7 

Sexo 

masculino 
Feminino 

Memba PA Memba Sede 28,721 70,139 73,468 baixo 

Memba PA Lúrio 3,338 8,013 8,680 baixo 

Memba PA Mazua 3,808 9,139 9,900 médio 

Mossuril PA Mossuril Sede 10,223 25,263 25,854 médio 

Mossuril PA Matibane 5,769 14,120 14,725 médio 

 

O número total de pescadores nas localidades alvo é de 17.265, de acordo com os dados obtidos dos 
Serviços Distritais de Actividade Económica e dos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) locais. O 
Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Memba estima que os pescadores afectados pela 
implementação do plano incluirão 1.860 pescadores em Lúrio/Serissa, 4.000 pescadores em Simuco, 
3.110 pescadores em Baixo Pinda e 1.439 pescadores em Memba Sede. No distrito de Mossuril, Oikos 
e Blue Ventures já criaram uma comunidade sem zonas de pesca que afecta um total de 2.090 
pescadores. Por conseguinte, estes pescadores não foram considerados nos cálculos como 
directamente afectados pelas restrições de acesso que poderiam resultar do Projecto, uma vez que 
não estão planeadas restrições adicionais para essas áreas. 

Presume-se que todos os (17.265) pescadores que vivem nas localidades alvo beneficiarão da 
renovação dos stocks de peixe a médio/longo prazo, como resultado da gestão sustentável introduzida, 
que incluirá restrições voluntárias de acesso que serão criadas pelos Conselhos de Pesca 
Comunitários locais. Todos os pescadores beneficiarão igualmente das eventuais medidas de 
protecção para além dos 3nm, uma vez que a pesca industrial ilegal não será permitida, o que irá 
potencialmente melhorar a quantidade de peixe disponível para os pescadores artesanais. Como tal, 
estes pescadores poderão praticar uma forma de pesca mais sustentável e a sustentabilidade dos 
seus meios de subsistência será reforçada a médio/longo prazo. 

Quadro 5 - Pescadores directamente afectados pela restrição de acesso no âmbito do Projecto  

Distrito  PA / Localidade  Número total de pescadores 
Número de pescadores a serem 

afectados pelas restrições de 
acesso no âmbito do Projecto  

Distrito de Memba  

Lúrio / Lúrio Sede 3,692 712 

   
Mazua / Simuco 2,120 1,000  

   
 

Memba / Memba Sede  1,509 0  

 
Memba / Niaca - Geba  1,724 700  

 
 

Total Distrito de 
Memba 

4 localidades  9,045 
2,412 

 

  

 

7  Alto, Médio ou Baixo. Esta será uma estimativa de alto nível durante a fase de concepção do projecto, baseada 

principalmente nos dados secundários disponíveis e nas actividades de envolvimento das partes interessadas 
durante a concepção do projecto e a avaliação E&S. Esta estimativa será aperfeiçoada à medida que mais 
informação for ficando disponível durante o início do projecto e que mais actividades de envolvimento ocorram.  
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Distrito de Mossuril  
Mossuril / Mossuril Sede  5,341 3,251 

 
Matibane / Matibane Sede 2,879 2,879 

         
 

Total Distrito de 
Mossuril  

2 localidades  8,220 
6,130 

 

TOTAL 6 localidades  17,265 8,542  

 

O projecto irá trabalhar com os seguintes beneficiários directos: 

− 116 membros do CCP e autoridades locais que receberão formação em gestão sustentável da 
pesca a nível local 

− 1,100 pessoas que estarão envolvidas na restauração de mangais 

− 1.500 famílias (com aproximadamente 6.000 membros da família) que irão beneficiar de 
intervenções de subsistência através de associações e clubes de subsistência existentes 
criados pelo projecto. 

As pessoas envolvidas na restauração de mangais incluirão membros de CCPs, associações locais, 
clubes de subsistência, bem como outros membros da comunidade local. Em locais onde mais 
hectares de mangais serão restaurados (Lúrio Fungo, Simuco, Mapupu Nacopo, Geba, Chocas Mar, 
Cabaceiras) não será suficiente trabalhar com os comités, clubes e associações existentes, e outras 
pessoas das comunidades serão envolvidas. Em Nathaca e Mossuril Sede, apenas os membros dos 
comités, clubes e associações existentes serão mobilizados para a restauração dos mangais. 

Considerando possíveis sobreposições, o número total de beneficiários directos do projecto está 
estimado em 8.217 pessoas, incluindo 2.127 pescadores e 6.000 membros do agregado familiar 

O Projecto planeia trabalhar com o PCC ainda não assistido por outras organizações (RARE, IUCN, 
Oikos/BV e Solidariedade Moçambique), neste caso Matibane. Além disso, foram propostos seis locais 
para a criação de novos PCC em centros de pesca distantes dos PCC existentes (os PCC existentes 
não têm capacidade para apoiar estes locais). As recomendações dos Serviços Distritais de Actividade 
Económica foram tidas em consideração nesta selecção. Serão realizados mais trabalhos com o 
ADNAP e os restantes parceiros de conservação durante a linha de base do projecto. 

A ADPP e a AMA mapearam 6 associações existentes, grupos de crédito rotativos e comités de gestão 
de recursos naturais e o projecto pretende envolver todas elas em actividades de diversificação de 
meios de subsistência. Além disso, o projecto irá criar 27 novos Clubes de Meios de Subsistência 
(LCs). Estrategicamente, os LCs serão criados em locais onde o projecto já estará a trabalhar com um 
CCP e onde não existem outras associações existentes, nem outras comunidades e centros de pesca 
com um número substancial de habitantes, nem comités ou organizações locais. 
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 Figura 2 - Comunidades com as quais o projecto estabelecerá a ligação 

Uma visita de 14 dias ao local foi realizada em Novembro de 2020 por três equipas de projecto 
separadas, duas das quais realizaram uma rápida avaliação socioeconómica nos Distritos de Memba, 
Nacala-Porto e Mossuril. A avaliação sócio-económica foi conduzida como um estudo de base pré-
implementação; o objectivo era estabelecer a ligação com as comunidades locais e partes interessadas 
relevantes nos distritos de Memba, Nacala-Porto e Mossuril (o distrito de Nacala-Porto foi 
posteriormente excluído do projecto) para os informar sobre o projecto e recolher toda a informação 
necessária para desenvolver uma proposta completa a ser submetida à BAF. Isto incluiu a identificação 
das áreas-alvo a serem propostas, a recolha de dados qualitativos e quantitativos e a avaliação da 
motivação das comunidades locais e da viabilidade de estabelecer um MPA. 

Os métodos de recolha de informação incluídos: 

• Entrevistas com informadores chave (com questionários padronizados): autoridades locais, 
líderes comunitários e outros influenciadores chave na comunidade sobre as suas observações, 
os dados que têm e a experiência que poderiam partilhar. 

• Discussões em grupo de foco: com CCPs, associações de pescadores existentes e outros grupos 
comunitários para discutir os desafios que enfrentam, oportunidades que existem localmente e a 
sua vontade/disponibilidade para participar no projecto. 

• Observação directa ou participativa: visita a espaços comunitários, tais como locais de reunião 
da comunidade, locais de projectos de subsistência para observar e falar com aqueles a nível de 
campo, bem como participar em programas e actividades em curso durante a visita. 

Duas equipas interagiram com as autoridades locais a nível distrital, posto administrativo e local, com 
as comunidades locais, comités comunitários, estâncias turísticas e representantes de outras ONG 
presentes nos distritos. No total, foram consultadas 128 pessoas, incluindo 46 através de Entrevistas 
de Informadores Chave e 82 através de Discussões de Grupos Focais. Isto incluiu 32 mulheres e 96 
homens. Em Memba, foram realizadas entrevistas com 11 informadores-chave, e 8 discussões com 
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grupos focais foram implementadas com um total de 52 pessoas. Em Nacala-Porto, foram conduzidas 
entrevistas com 18 informadores-chave, e 1 discussão em grupo focal com 18 líderes locais (3 líderes 
comunitários, 6 líderes religiosos e 9 chefes de bairro). Em Mossuril, foram realizadas entrevistas com 
29 informadores-chave, e 1 discussão em grupo focal com 12 pessoas (2 líderes comunitários, 4 líderes 
religiosos e 6 secretários de bairro). 

Foi desenvolvida uma rápida avaliação ecológica na área de estudo com os seguintes objectivos: 

• Avaliar a área total de mangais na área de estudo (a ser feita remotamente) e a área potencial 
para restaurar ao longo da área de estudo (se possível, incluindo ervas marinhas) 

• Identificar tipos de estratégias de restauração que possam funcionar no local 

• Avaliar a vulnerabilidade climática e as necessidades de adaptação para cada área degradada 

• Avaliar medidas potenciais que poderiam ser propostas para aumentar a resiliência climática e 
promover medidas de adaptação local 

• Ligação com a comunidade e partes interessadas relevantes para determinar a motivação e 
viabilidade do estabelecimento de um MPA 

A equipa visitou 16 locais ao longo da área de estudo, na sua maioria locais com mangais, mas também 
com florestas costeiras, ervas marinhas e recifes de coral para mapear estes ecossistemas e avaliar 
preliminarmente o seu estado ecológico e determinar as necessidades de restauração.  

Os dados recolhidos foram analisados, o que permitiu à equipa da WCS rever a nota conceptual inicial, 
ajustando o projecto ao contexto da região e às necessidades das comunidades costeiras que vivem 
nos distritos. Os dados de base relevantes específicos são os seguintes: 

Dados sócio-económicos: 

• Percentagem da população nos distritos-alvo cuja subsistência depende inteiramente da pesca: 
estimada em 40%; 

• Acesso à água para consumo e produção, especialmente no distrito de Memba: avaliado como 
insuficiente; 

• Rendimentos médios anuais dos agregados familiares afectados pelo projecto: linha de base 
estimada em 20.000 MZN / 266 USD; 

• Capacidade dos CCP locais para monitorizar eficazmente as zonas de interdição de acesso 
estabelecidas e as áreas protegidas: avaliada como insuficiente;  

• Nível de diversificação das estratégias de subsistência e de geração de rendimentos: estimado 
como insuficiente para alcançar a sustentabilidade e a resiliência às alterações climáticas; 

• Empoderamento económico das mulheres e participação das mulheres na governação local 
(incluindo a gestão dos recursos naturais): avaliado como insuficiente; 

• As comunidades relatam que os recursos pesqueiros estão a esgotar-se: Por exemplo, em 
Memba, as autoridades locais relataram que os volumes diminuíram de uma média de 4.000 kg 
por pescador por ano em 2017 e 2018 para apenas 1.000 kg por pescador por ano em 2019 e 
2020, com impactos directos e significativos nos meios de subsistência locais como resultado; 

• Níveis de consciência da importância da biodiversidade marinha, restauração e protecção dos 
mangais, ervas marinhas e recifes de coral: estimados como razoáveis em 2 locais seleccionados 
e insuficientes nos restantes locais.  

Dados ambientais: 

• O projecto irá funcionar numa grande área que totaliza 55 km2 de mangais, 29 km2 de floresta 
costeira e mais 310 km2 de reserva florestal distribuída por 436 km2 de zona costeira; 

• A área marinha totaliza 6,932 km2 , o que inclui potencialmente até 110 km2 de ervas marinhas 
e 120 km2 de corais/agrama; 
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• Até à aprovação do Plano de Gestão da Pesca Artesanal para o Distrito de Memba não existiam 
áreas protegidas formais nem zonas formais de mangais, ervas marinhas e recifes de coral sem 
capturas. Com a aprovação deste plano, existem agora 7 zonas de não captura que têm recifes 
de coral e ervas marinhas no seu interior; 

• Existem iniciativas locais em Lúrio e Geba (ambos no distrito de Memba) para restaurar a área 
de mangue. Está a ser desenvolvido um viveiro em Lúrio, mas falta à comunidade local a 
capacidade de o desenvolver adequadamente. Em Geba uma associação local já plantou 2,5 ha 
de mangais; a Solidariedade Moçambique também tem planos para restaurar 10ha de mangais 
na região da sede de Memba;  

• Existem actualmente 5 PCCs em Memba com 7 zonas de não utilização; 2 PCCs em Mossuril 
com áreas temporárias de recuperação de recursos não formais, que não estão totalmente 
operacionais. 

 

2.2.2 Grupos Desfavorecidos ou Vulneráveis  

Os grupos desfavorecidos ou vulneráveis8 são indivíduos ou grupos de indivíduos que correm o risco 
de serem desproporcionadamente afectados pelos riscos e impactos adversos relacionados com o 
projecto e que podem ser mais limitados do que outros na sua capacidade de tirar partido dos 
benefícios do projecto. Estes grupos sociais podem sofrer de discriminação, acesso desigual aos 
direitos, acesso desigual e controlo sobre os recursos ou acesso desigual às oportunidades de 
desenvolvimento. Como resultado, podem estar mal integrados na economia formal, podem sofrer de 
acesso inadequado a bens e serviços públicos básicos, e podem ser excluídos da tomada de decisões 
políticas. Tais grupos podem incluir minorias étnicas, religiosas, culturais, linguísticas, grupos 
indígenas, famílias chefiadas por mulheres, crianças e jovens, idosos, pessoas com deficiência, e os 
pobres. Os indivíduos/grupos desfavorecidos ou vulneráveis têm também mais probabilidades de 
serem excluídos/ impossibilitados de participar plenamente no processo de consulta geral e, como tal, 
podem exigir medidas e/ou assistência específicas para o fazer. 

Vulnerabilidade neste contexto refere-se a pessoas que o são:  

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

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

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

No caso de grupos vulneráveis, a WCS assegura que indivíduos e grupos vulneráveis são consultados 
devida e atempadamente, assegurando que as suas preocupações são ouvidas, tendo em conta as 
especificidades dos indivíduos e das comunidades, e entregues de uma forma, maneira e língua 
apropriadas. Isto é feito sob a forma de discussões de grupos focais, inquéritos a informadores chave, 
interacções de pequenos grupos e um-a-um, avaliações de género, bem como a garantia de que os 
materiais estão nas línguas locais.  

Com base nos resultados do trabalho de campo realizado em Novembro de 2020 e na experiência na 
área, as mulheres, crianças, idosos, famílias pobres, grupos de pescadores migratórios e, 
especialmente em Memba, os deslocados do norte de Cabo Delgado são provavelmente os grupos 
mais vulneráveis e afectados pelas restrições de acesso, uma vez que os seus direitos de acesso 
habituais são menos comummente reconhecidos e formalizados.  

Estes grupos têm tipicamente pouco acesso a oportunidades alternativas de subsistência. É por estas 
razões que no SEP está planeado envolver activamente estes grupos no processo de gestão de 
recursos, pelo que as suas necessidades são plenamente reconhecidas e incorporadas nos processos 
de tomada de decisão e actividades associadas a este projecto. Este envolvimento também lançará 

 

8 Ver Fundo de Acção Azul ESMS Glossário de Termos para a definição de Grupos Desfavorecidos ou Vulneráveis.  
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as bases para o envolvimento destes mesmos grupos no Processo de Mitigação de Restrições de 
Acesso utilizado, uma vez que fique claro quais as restrições que poderão surgir e quem será 
impactado por essas restrições.  

Também para notar que, como mencionado anteriormente, será realizada uma avaliação 
socioeconómica das partes interessadas para desenvolver a proposta MPA como parte da actividade 
1.1.1.2 no calendário do Projecto, e permitirá uma identificação adequada das comunidades afectadas, 
dos grupos locais de partes interessadas afectados, incluindo a identificação específica de grupos 
vulneráveis. 

Nota sobre restrições de acesso:  

A conservação e utilização sustentável dos recursos naturais pelos Povos Indígenas, proprietários 
individuais de terras, empresas, sociedade civil e Estado exige sempre o estabelecimento e aplicação 
de regras que determinem quem tem o direito legítimo de aceder e retirar (ou seja, utilizar) um 
determinado recurso, dentro de uma determinada área, durante um período de tempo definido. Na 
ausência destas regras e da sua aplicação efectiva, o recurso seria "acesso aberto" e, se fosse valioso, 
as pessoas competiriam para o obter (ou seja, se eu não o tomar outra pessoa o fará), e rapidamente 
o esgotariam.  Mas para que os regulamentos de acesso e utilização de recursos sejam equitativos, 
justos e eficazes, os decisores, tanto das regras consuetudinárias como formais, devem reconhecer 
que todos têm igual protecção ao abrigo da lei (ou seja, as leis aplicam-se a todos, e a aplicação é 
cega ao estatuto social, económico ou político do acusado), e que a aplicação das leis não deve 
resultar na obtenção de direitos sem consentimento informado. 

Quando o Estado ou outra autoridade legítima decide restringir o acesso e a utilização dos recursos 
naturais por indivíduos ou grupos, devem determinar se os regulamentos propostos seriam 
considerados uma tomada de direitos (ou seja, restringir a capacidade de um grupo para exercer a sua 
autoridade legal ou consuetudinária para aceder e utilizar o recurso). Se a implementação dos 
regulamentos retirar os direitos a um grupo, o administrador destes regulamentos deverá obter o 
consentimento informado dos detentores de direitos antes de impor estes regulamentos restritivos, ou 
modificar estes regulamentos com consulta dos detentores de direitos para obter o consentimento. 

Quando os titulares de direitos decidem impor a si próprios restrições de acesso e utilização, então, 
por definição, isto não é uma tomada de direitos, porque os próprios titulares de direitos impuseram as 
restrições. Isto, contudo, pressupõe que estas restrições foram aplicadas igualmente a todos os 
titulares de direitos, e que todos os titulares de direitos ou os seus representantes concordaram em 
implementar e cumprir estas restrições. 

No decurso deste projecto, serão utilizadas práticas participativas para envolver as comunidades locais 
na utilização de recursos e encerramentos. A governação exacta das decisões sobre a utilização dos 
recursos será determinada como parte do projecto e, como resultado, as salvaguardas exactas 
necessárias poderão evoluir.  Actualmente, planeamos aderir ao quadro do processo WCS para 
atenuar as restrições de acesso (ver Secção 4).  

 

 

3 Requisitos nacionais e internacionais  

A WCS está empenhada no cumprimento integral dos requisitos legais de Moçambique, das normas, 
política e procedimentos do Fundo de Acção Azul (ESMS) e das boas práticas internacionais, 
nomeadamente o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (2017).  

3.1 Requisitos do país anfitrião do projecto  

Os moçambicanos de língua bantu migraram para Moçambique já no século 4th a.C., estas sociedades 
agrícolas e de pastoreio tinham também a tecnologia para fundir e triturar ferro.  A história de 
Moçambique está ligada ao vibrante comércio do Oceano Índico.  Comerciantes árabes e europeus 
frequentaram a região em 1400 a 1500.  Portugal manteve o controlo durante quase 4 séculos. 
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Moçambique ganhou independência em 1974 e instalou um governo marxista, mas mergulhou na 
guerra civil durante uma década e meia, na qual um milhão de moçambicanos pereceu e quase 2 
milhões procuraram refúgio nos países vizinhos. O regime marxista terminou em 1992, seguido de 
uma era democrática e de uma ascensão do capitalismo.  

Moçambique é uma república democrática com um governo activo a nível nacional e local. Uma lei das 
autoridades locais (No.9/96) consagra estruturas de governo local em 33 cidades e 20 das 154 cidades 
do país, pelo que apenas uma parte da população é afectada pelas estruturas oficiais do governo local, 
na sua maioria zonas urbanas.  

A Constituição de Moçambique de 2004 define claramente no Título III os direitos, deveres e liberdades 
fundamentais de todos os cidadãos.  A Constituição pormenoriza os princípios gerais, direitos, deveres 
e garantias individuais como todos os direitos, liberdades e garantias políticas.  A Constituição também 
especifica os direitos e deveres económicos, sociais e culturais, incluindo o direito de propriedade com 
expropriação "apenas por razões de necessidade, utilidade ou interesse público e sujeito ao 
pagamento de justa compensação". (Capítulo 5, artigo 82). Existe também um Direito a um Ambiente 
Equilibrado, no qual serão adoptadas políticas para proteger o ambiente e promover a utilização 
racional de todos os recursos naturais (Capítulo 5, artigo 90). Estes direitos são mais pormenorizados 
em leis e regulamentos abrangentes dos países.   

Moçambique aprovou na Assembleia Geral da ONU a Declaração sobre os Direitos Humanos 
(UNDRIP). Apesar disto e das proibições claras de violações dos direitos humanos na Constituição, os 
Relatórios Nacionais sobre Práticas de Direitos Humanos para 2020 do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos, Gabinete da Democracia, Direitos Humanos e Trabalho indicam que a situação na 
parte norte do país na Província de Cabo Delgado se deteriorou com o aumento da taxa de 
assassinatos extremistas, bem como relatórios de violações dos direitos humanos pelas forças de 
defesa e segurança usando uma mão pesada para tentar controlar a situação. Actualmente, estas 
questões não afectaram a localização pretendida para o projecto, com excepção dos refugiados que 
se deslocam para as comunidades, o que tem sido relatado pelas autoridades locais como sendo 
pacífico. Estes desenvolvimentos serão acompanhados ao longo de todo o projecto, reconhecendo 
que existe um forte quadro legal para apoiar os Direitos Humanos.      

Como mencionado anteriormente, o Projecto está localizado na Província de Nampula, Moçambique, 
com locais de projecto localizados no Distrito de Memba e no Distrito de Mossuril. 

O Governo Provincial é liderado pelo Governador e está estruturado nas seguintes áreas de gestão e 
coordenação (Leis nº 4 e 7/2019 de 31 de Maio): 

• Governador Provincial - que dirige o Conselho Executivo Provincial; 

• Conselho Executivo Provincial, composto por: 
o Director do Gabinete do Governador; 
o Direcções Provinciais 

• Secretário de Estado na Província; 

• Conselho de Serviços dos Representantes Provinciais do Estado, composto por: 
o Director do Gabinete do Secretário de Estado na Província 
o Directores dos Serviços Provinciais do Estado 

O Governo Distrital é chefiado pelo Administrador Distrital que conta, apoiado pelo Secretário 
Permanente Distrital e pelos Directores dos Serviços Distritais (Decreto nº 6/2006 de 12 de Abril 
referente ao Estatuto Orgânico do Governo Distrital).  

Os Distritos estão divididos em Postos Administrativos (AP), cada um dos quais é chefiado por um 
Chefe de Posto, que por sua vez coordena com os Chefes das Localidades. As localidades são 
divididas em aldeias lideradas por Líderes Comunitários. A nível da aldeia, o governo está formalmente 
presente através dos Secretários de Bairro, Chefes de Unidade e Chefes de 10 casas, e a liderança 
tradicional através dos Régulos. 

Segundo o Decreto 15/2000, de 20 de Junho, os Chefes Tradicionais (Régulos), secretários de aldeia 
ou bairro, e outros líderes legitimados como tal pelas suas respectivas comunidades locais, são 
autoridades comunitárias. 
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No desempenho das suas funções administrativas, os órgãos locais do Estado devem articular-se com 
as autoridades comunitárias, ouvindo opiniões sobre a melhor forma de mobilizar e organizar a 
participação das comunidades locais, na concepção e implementação de programas e planos 
económicos, sociais e culturais, em prol do desenvolvimento local. 

As áreas de articulação entre os órgãos locais do Estado e as autoridades comunitárias estão 
relacionadas com a consolidação da unidade nacional, a produção de bens e serviços materiais com 
vista a satisfazer as necessidades básicas da vida e o desenvolvimento local, tais como:  

• Paz, justiça e harmonia social;  

• Censo e registo da população;  

• A educação cívica e a elevação do espírito patriótico;  

• Utilização e usufruto da terra  

• Emprego  

• Segurança alimentar;  

• Alojamento;  

• Saúde pública;  

• Educação, e Cultura;  

• Ambiente;  

• Abertura e manutenção de estradas de acesso. 

Quadro 6 apresenta um resumo do quadro jurídico ambiental e social moçambicano, centrando-se nos 
instrumentos jurídicos potencialmente mais relevantes para o Projecto. 

Quadro 6 - Quadro jurídico ambiental e social de Moçambique 

Instrumento legal Descrição sumária 

Avaliação e Gestão do Impacto Ambiental 

Lei do Ambiente (Lei nº 20/97, 1 de 
Outubro) 

Define as bases legais para a utilização e gestão do ambiente, a fim de 
garantir o desenvolvimento sustentável do país. Define a Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA) como um instrumento que assiste o Governo de 
Moçambique no processo de tomada de decisões relativas à emissão de 
licenças ambientais para projectos de desenvolvimento. A emissão de 
uma licença ambiental deve preceder quaisquer outras licenças legais 
necessárias. Aplica-se a todas as actividades públicas ou privadas que 
possam afectar directa ou indirectamente o ambiente. 

Regulamento sobre o Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental 

(Decreto nº 54/2015, 31 de Dezembro) 

Estabelece as regras do processo de avaliação ambiental, 
nomeadamente o processo de categorização do projecto, tipos e 
conteúdos dos estudos ambientais necessários para as diferentes 
categorias, processo de participação pública, processo de revisão, fases 
de licenciamento ambiental (provisório, instalação e funcionamento), 
responsabilidades, inspecções, taxas e sanções. 

Regulamento sobre Auditorias 
Ambientais (Decreto nº 32/2003, 12 de 
Agosto) 

Define a auditoria ambiental como um instrumento objectivo e 
documentado para a gestão e avaliação sistemática do sistema de gestão 
e documentação, implementado para assegurar a protecção do ambiente. 
A sua finalidade é avaliar a conformidade dos processos operacionais e 
de trabalho com o plano de gestão ambiental aprovado para um 
determinado projecto, e com os requisitos ambientais legais em vigor. 

Regulamento sobre Inspecções 
Ambientais (Decreto nº 11/2006, 15 de 
Junho) 

Regulamenta a supervisão, controlo e verificação da conformidade dos 
projectos com as normas nacionais de protecção ambiental 

Directiva Geral para a Preparação de 
Estudos de Impacto Ambiental 
(Diploma Ministerial n.º 129/2006, 19 
de Julho) 

Define o formato, estrutura geral e conteúdo do relatório do Estudo de 
Impacto Ambiental. 
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Instrumento legal Descrição sumária 

Directiva Geral para o Processo de 
Participação do Público na Avaliação 
de Impacto Ambiental (Diploma 

Ministerial n.º 130/2006, 19 de Julho) 

Define os princípios básicos, metodologias e procedimentos para a 
componente de Participação do Público no processo de Avaliação de 
Impacto Ambiental. Considera a participação do público um processo 
interactivo que começa na fase de concepção e continua ao longo de todo 
o ciclo de vida do projecto. 

Terra e reinstalação 

Lei de Terras (Lei n.º 19/97, 1 de 
Outubro) e Regulamento da Lei de 
Terras (Decreto n.º 66/98, alterado 
pelo Decreto n.º 1/2003); 

Estabelece como princípio principal que a terra é propriedade do Estado 
e não pode ser vendida, alienada, hipotecada ou penhorada, de acordo 
com a constituição moçambicana. 

Define, ao nível do domínio público, zonas de protecção total e parcial.  

Em caso de necessidade de restringir o direito de utilizar e beneficiar do 
terreno para a instalação de infra-estruturas de interesse público, a 
entidade pública ou privada deve compensar o proprietário do direito num 
montante que represente a perda efectiva devida à não utilização da parte 
afectada, que constituirá então o alívio, (Art.17) 

Regulamento de Utilização das 
Estradas e suas Zonas de Protecção 
(Decreto nº 109/2014). 

Regulamenta a utilização das zonas de protecção parcial das estradas, 
definindo as permissões e restrições para a sua utilização. 

Directiva sobre o Processo de 
Expropriação para Fins de 
Desenvolvimento Territorial (Diploma 
Ministerial n.º 181/2010) 

 

Define como a compensação deve ser paga: em dinheiro (numa única 
prestação) ou em espécie (no caso de edifícios residenciais ou 

construções isto é feito através da construção de um imóvel equivalente) 

Define como é calculada a compensação para imóveis (com base na 
tipologia, importância, qualidade, localização e depreciação) e para 
plantas (com base na idade, período de crescimento, produção anual 
média, preço de venda) e culturas anuais (com base na produção por 
hectare) 

Regulamento sobre o Processo de 
Reinstalação Resultante das 
Actividades Económicas (Decreto nº 

31/2012, 8 de Agosto) 

Define que o proponente da actividade é responsável pelo 
desenvolvimento e implementação do plano de reinstalação, para além 
de suportar os custos do processo. A aprovação dos Planos de 
Reinstalação é da responsabilidade do Governo Distrital (Art. 9.1) e será 
precedida pela emissão de um parecer técnico favorável do sector 
responsável pelo planeamento territorial ouvido pelos sectores da 
agricultura, administração local e obras públicas e habitação (Art. 9.2). 

O Decreto, no artigo 10º, estabelece os Direitos da População Afectada - 
entendidos como aqueles que perderam os seus bens (tais como casas, 
meios de subsistência e outras infra-estruturas) para terem o seu nível de 

rendimento e nível de vida restaurados ao mesmo nível ou superior  

Directiva Técnica do Processo de 
Preparação e Implementação de 
Planos de Reinstalação (Diploma 
Ministerial nº 156/2014, 19 de 
Setembro) 

 

Visa operacionalizar o Processo de Reinstalação Resultante das 
Actividades Económicas nos termos do Artigo 3(c) do Decreto nº 31/2012, 
que aprova o Regulamento sobre o Processo de Reinstalação Resultante 
das Actividades Económicas. 

Durante a preparação dos Planos de Reinstalação, a Comissão Técnica 
de Monitorização e Supervisão da Reinstalação, através das suas 
Comissões Distrital e Provincial, acompanha todo o processo, e deve 
também dar o seu parecer sobre a escolha do local de reinstalação, 
compensação, consultas públicas, e implementação de todo o projecto de 
reinstalação. 

A directiva técnica define os procedimentos e passos a seguir na 
preparação do plano de reinstalação. As etapas na preparação do plano 
de reinstalação são as seguintes: 
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Fase 1. Relatório do Inquérito Físico e Socioeconómico. 

Fase 2. Plano de Repovoamento; 

Fase 3. O Plano de Acção de Implementação da Reinstalação. 

Planeamento do uso do solo  

Lei de Ordenamento do Território (Lei 
n.º 19/2007, 18 de Julho) 

 

O seu objectivo é garantir a organização da terra nacional e a utilização 
sustentável dos seus recursos naturais; a observância das condições 
legais, administrativas e culturais; proporcionar condições favoráveis ao 
desenvolvimento sócio-económico do país; a promoção da qualidade de 

vida da população; e a protecção e conservação do ambiente. 

"A expropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública dará lugar 
ao pagamento de uma justa compensação, nos termos da Lei, a calcular 
de modo a compensar, entre outros: a) a perda de bens corpóreos e 
incorpóreos; b) a perturbação da coesão social; c) a perda de bens de 
produção". (Art. 20). 

Regulamento da Lei de Ordenamento 
do Território (Decreto n.º 23/2008, de 
1 de Junho) 

 

A expropriação para fins de ordenamento do território é considerada de 
interesse público quando o objectivo final é salvaguardar o interesse 
comum da comunidade, e pode ser declarada nos casos (...) de aquisição 
de áreas para a implantação de infra-estruturas económicas ou sociais 
com grande impacto social positivo (art. 68º) 

A expropriação é sempre precedida por uma declaração pública de 
interesse, necessidade ou utilidade pública da área a expropriar (a ser 
emitida pelo Governo), na qual são indicados os fundamentos da 
expropriação. (Art. 69º) 

A expropriação por interesse público, necessidade ou utilidade dá sempre 
lugar ao pagamento de uma indemnização justa, a ser paga antes da 
transferência de propriedade ou da posse do bem a expropriar. A 
indemnização deve cobrir não só o valor real e actual do bem expropriado 
à data do pagamento, mas também os danos emergentes e a perda de 
lucro para o proprietário, decorrentes da desapropriação dos seus bens. 
(Art. 70) 

Regulamento para a Gestão e 
Ordenamento da Zona Costeira e 
Praias (Decreto nº 97/2020) 

Estabelece condições para actividades e empresas na zona costeira, 
sujeitas à compatibilidade com o Plano de Gestão do Espaço Marítimo 
(POEM - em preparação), o Plano Nacional de Desenvolvimento 

Territorial (PNDT) e os Planos Territoriais e Ambientais Locais 

Biodiversidade 

Lei e Regulamento de Protecção, 
Conservação e Utilização Sustentável 
da Diversidade Biológica (Lei 5/2017, 
11 de Maio) e respectivo Regulamento 
(Decreto 89/2017, 20 de Dezembro) 

 

Estabelece os princípios e normas básicas sobre a protecção, 
conservação, restauração e utilização sustentável da diversidade 
biológica em áreas de conservação, bem como o quadro de uma 
administração integrada, para o desenvolvimento sustentável do país. 

Define as tipologias das áreas de conservação. 

Define que cada área de conservação deve ter um Plano de Gestão, o 
qual constitui um guia de gestão. Estes planos são documentos oficiais 

(equivalentes aos planos de ordenamento do território). 

Define também responsabilidades pela recuperação e restauração da 
diversidade biológica, infracções e penalizações. 

Lei das Pescas (Lei 22/2013, 1 de 
Novembro e Decreto 89/2020, 8 de 

Outubro) 

Estabelecer o regime jurídico para todas as actividades de pesca e todas 
as actividades complementares relacionadas realizadas por navios de 
pesca nacionais ou estrangeiros que operam em águas sob jurisdição 
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moçambicana, a fim de implementar medidas de protecção, gestão e 
utilização sustentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais. 

Regulamento para a Prevenção da 
Poluição e a Protecção do Meio 
Marinho Costeiro (Decreto nº 45/2006) 

 

Estabelece bases legais para a protecção e conservação de áreas que 
constituem domínio público marítimo, lacustre, fluvial, praias e 
ecossistemas frágeis. 

Protege zonas húmidas e mangais, proibindo a descarga de poluentes em 
rios ou zonas húmidas, queimadas descontroladas ou o desenvolvimento 
de qualquer actividade que implique uma alteração substancial do regime 
hidrológico destas zonas. 

A construção de infra-estruturas em áreas parcialmente protegidas 
associadas a massas de água só deve ser realizada em conformidade 
com as normas e padrões de qualidade ambiental e paisagística em vigor. 
No caso de ecossistemas frágeis (incluindo manguezais), isto só é 
permitido se for obtida uma licença especial e se a legislação ambiental 

for respeitada. 

Lei da Floresta e Vida Selvagem (Lei 
nº 10/99, 7 de Julho) e Regulamento 
da Lei da Floresta e Vida Selvagem 
(Decreto nº 12/2002, alterado pelo 
Decreto nº 11/2003). 

Estabelece o regime jurídico aplicável a todos os valores e recursos 
naturais existentes no território moçambicano e às águas sob a sua 
jurisdição. 

 

Regulamento para o Controlo de 
Espécies Exóticas Invasoras (Decreto 
n.º 25/2008, 1 de Julho) 

Estabelece normas legais que impedem a introdução de espécies 
exóticas invasoras que ameaçam os ecossistemas, habitats ou espécies 
no seu território, na medida em que incluem o controlo e a eliminação de 

tais espécies. 

As actividades restritas que envolvam espécies exóticas invasoras são 

proibidas sem autorização prévia. 

Catástrofes e alterações climáticas 

Lei de Gestão e Redução de Riscos de 
Catástrofes (Lei nº 10/2020) e 
Regulamento de Gestão e Redução 
de Riscos de Catástrofes (Decreto nº 
76/2020) 

 

Promove a resiliência climática e define a resposta a catástrofes. 

Estabelece o regime jurídico para a gestão do risco de catástrofes, 
incluindo a prevenção e mitigação dos efeitos destrutivos das catástrofes, 
o desenvolvimento de acções de socorro e assistência, bem como acções 
de reconstrução e recuperação em áreas afectadas. 

O conceito de catástrofe inclui a) inundações; b) inundações; c) secas; d) 
ciclones; e) incêndios; f) incêndios; g) epidemias; h) erosão; i) 
deslizamentos de terras; j) derrames de petróleo. 

Recursos hídricos 

Lei da Água (Lei nº 16/91 de 3 de 
Agosto) 

 

Estabelece os princípios de gestão dos recursos hídricos interiores, as 
zonas de protecção, o princípio do utilizador-pagador e o princípio do 
poluidor-pagador 

É proibido fazer directa ou indirectamente lixeiras que contaminem a água 
ou acumulem resíduos sólidos, resíduos de qualquer substância que 
contamine ou crie perigo de contaminação da água (Art.53) 

Regulamento de Licenças e 
Concessões de Água (Decreto n.º 

43/2007, de 30 de Outubro) 

 

Estabelece os princípios e procedimentos para a concessão de licenças 
e concessões para a utilização de águas interiores. 

Os pedidos para uso privado e aproveitamento da água ou descarga de 
efluentes serão submetidos à Administração Regional da Água para uma 
decisão (Art. 22 e 24). 
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Regulamento para a Exploração e 
Exploração de Águas Subterrâneas 
(Decreto nº 18/2012) 

 

Estabelece princípios e procedimentos para autorizar a investigação e 
licenciamento de perfurações para captação de águas subterrâneas 

Estabelece que as actividades de perfuração só podem ser realizadas por 
empreiteiros qualificados para o efeito (Art. 25) 

É obrigatório registar a captação junto da Administração Regional da Água 
territorialmente competente (Artigo 37). 

Qualidade ambiental 

Lei do Ambiente (Lei nº 20/97, 1 de 

Outubro) 

 

Estabelece o quadro jurídico para o ambiente. 

Limita a "produção, o depósito no solo e no subsolo, e a descarga na água 
ou na atmosfera de quaisquer substâncias tóxicas e poluentes, bem como 
a prática de actividades que aceleram a erosão, desertificação, 
desflorestação, ou qualquer outra forma de degradação ambiental" aos 
limites legalmente estabelecidos (Artigo 9). 

Regulamento sobre Normas de 
Qualidade do Ar e Efluentes (Decreto 
n.º 18/2004, de 15 de Setembro, 
alterado pelo Decreto n.º 67/2010, de 

31 de Dezembro) 

Define normas de qualidade do ar e de emissão de poluentes para fontes 
estacionárias e móveis (SO2, NO2, CO, O3, partículas totais em 
suspensão, poluentes inorgânicos e orgânicos cancerígenos e 
substâncias com propriedades odoríferas e os parâmetros fundamentais 
que devem caracterizar a qualidade do ar. Define normas de emissão para 
efluentes líquidos industriais e domésticos. Define as normas de 
qualidade da água para o corpo receptor.  

Regulamento para a Prevenção da 
Poluição e a Protecção do Meio 
Marinho Costeiro (Decreto nº 45/2006) 

 

Estabelece bases legais para a protecção e conservação de áreas que 
constituem domínio público marítimo, lacustre, fluvial, praias e 
ecossistemas frágeis. 

Protege zonas húmidas e mangais, proibindo a descarga de poluentes em 
rios ou zonas húmidas, queimadas descontroladas ou o desenvolvimento 
de qualquer actividade que implique uma alteração substancial do regime 

hidrológico destas zonas (Artº 65). 

A construção de infra-estruturas em áreas parcialmente protegidas 
associadas a massas de água só deve ser realizada em conformidade 
com as normas e padrões de qualidade ambiental e paisagística em vigor. 
No caso de ecossistemas frágeis (incluindo manguezais), isto só é 
permitido se for obtida uma licença especial e a legislação ambiental for 
respeitada (artº 67º). 

Regulamento sobre Gestão de 
Resíduos Perigosos (Decreto n.º 

83/2014, de 31 de Dezembro). 

 

Estabelece o quadro jurídico sobre a gestão de resíduos perigosos. 

Os resíduos sólidos perigosos devem ser segregados de acordo com as 
classes definidas no regulamento, e cada entidade produtora ou 
manipuladora deve ter pelo menos as condições técnicas para a 
embalagem dos resíduos na sua posse (art. 13º). A recolha de resíduos 
sólidos perigosos é da exclusiva responsabilidade das entidades 
produtoras (art. 15º). Os resíduos sólidos perigosos só podem ser 
retirados das instalações das entidades por operadores previamente 
certificados para o efeito (art. 16º). 

Regulamento sobre a gestão dos 
resíduos municipais (Decreto nº 

94/2014, de 31 de Dezembro) 

 

Estabelece o quadro legal sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos e 
resíduos industriais e hospitalares não perigosos semelhantes aos 
resíduos urbanos, e é aplicado a todas as pessoas singulares e colectivas, 
públicas e privadas. 

As obrigações dos produtores e transportadores (Arte. º 11): a) Minimizar 
a produção de resíduos sólidos urbanos; b) Formar os trabalhadores 
envolvidos no tratamento de resíduos em matéria de saúde, segurança 
no trabalho e ambiente; c) Assegurar a segregação e acondicionamento 
dos resíduos em diferentes categorias, de acordo com as disposições do 
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artigo 14º do presente Regulamento; d) Assegurar o tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos antes da sua eliminação final adequada; e) 
Assegurar a protecção de todos os trabalhadores envolvidos na gestão 
de resíduos sólidos urbanos contra acidentes e doenças resultantes da 
sua exposição ao risco de contaminação; g) Garantir que a eliminação 
dos resíduos, tanto dentro como fora do local, não tenha impacto negativo 
no ambiente ou na saúde e segurança públicas; h) Manter um registo 
anual detalhado das origens, quantidades e tipos de resíduos 
manuseados, transportados, tratados, recuperados ou eliminados. 

Despacho Ministerial 153/2002 de 11 
de Setembro de 2002 (Regulamento 
dos Pesticidas) 

 

Exige que a utilização de pesticidas seja sujeita a registo prévio no 
Ministério da Agricultura. O Ministério da Saúde fixa os níveis permitidos 
de resíduos de pesticidas nos alimentos com base nas directrizes da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO). 

Dependendo do seu nível de toxicidade, os pesticidas devem ser 
claramente rotulados e codificados por cores. De acordo com o 
regulamento EIA, a utilização, armazenamento, manuseamento, venda e 
remoção ou destruição de pesticidas pode estar sujeita a licenciamento 
ambiental. 

Regulamento de Gestão de Pesticidas 
(Decreto n.º 6/2009 de 31 de Março) 

 

Aplica-se ao registo, produção, doação, comércio, importação, 
exportação, embalagem, armazenamento, transporte, manuseamento, 
utilização e eliminação de pesticidas e adjuvantes, por indivíduos ou 
entidades jurídicas, para fins agrícolas, pecuários, florestais, de protecção 
da saúde pública, domésticos e outros. 

Trabalho e saúde e segurança no trabalho 

Direito do Trabalho (Lei n.º 23/2007, 

de 1 de Agosto) 

Define os princípios gerais e estabelece o regime jurídico aplicável às 
relações laborais individuais e colectivas subordinadas (nacionais e ou 
estrangeiras).  

Especificamente no que diz respeito ao trabalho infantil, a idade mínima 

para o trabalho é de 15 anos, e excepcionalmente pode ser de apenas 12.  

Regulamento sobre Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais 
(Decreto n.º 62/2013 de 3 de Junho) 

Estabelece o regime jurídico sobre acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, aplicável aos trabalhadores nacionais e estrangeiros. 

Lei para a Protecção dos 
Trabalhadores com VIH/SIDA (Lei nº 
05/2002) 

Estabelece os princípios gerais destinados a assegurar que todos os 
empregados e candidatos a emprego não sejam discriminados no local 
de trabalho ou ao candidatarem-se a emprego por suspeita de terem ou 
terem VIH/SIDA. O artigo 8 estabelece que em relação à sua ocupação 
profissional, para além da indemnização a que têm direito, é-lhes 
garantida assistência médica adequada para aliviar o seu estado de 
saúde, de acordo com a legislação laboral e outra legislação aplicável, 
financiada pelo empregador. 

Lei de Protecção das Pessoas, 
Trabalhadores ou Candidatos a 
Emprego que Vivem com VIH/SIDA 
(Lei n.º 19/2014 de 27 de Agosto) 

Estabelece os direitos e deveres de pessoas, trabalhadores ou candidatos 
a emprego que vivem com VIH/SIDA, incluindo pessoas em risco de 
contaminação, tais como pessoal médico. O artigo 47 advoga que os 
trabalhadores ou candidatos a emprego que vivem com VIH/SIDA não 
devem ser discriminados devido ao seu estatuto seropositivo, e o princípio 
da igualdade de direitos e oportunidades deve ser assegurado. O artigo 
53 estabelece a obrigação do empregador de prestar assistência aos 
trabalhadores seropositivos. 

Regulamento da Inspecção Geral do 
Trabalho (Decreto n.º 45/2009) 

Estabelece as regras relativas às actividades de inspecção, no âmbito do 
controlo da legalidade do trabalho. O ponto 2 do artigo 4º prevê as 
responsabilidades do empregador em matéria de prevenção dos riscos 
para a saúde e segurança no trabalho do trabalhador. 
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Protecção social 

Direito da Família (Lei n.º 10/2004) Reitera a igualdade de género e prevê que tanto as mulheres como os 
homens têm direitos de administrar a propriedade conjugal e têm direitos 
iguais de transferir e herdar propriedade.  

Lei de Protecção Social (Lei n.º 
4/2007) 

Compõe-se de três categorias de protecção social: Protecção Social 
Básica, Obrigatória e Complementar. A Protecção Social Básica envolve 
principalmente programas de redes de segurança social, incluindo 
transferências sociais e outros programas de assistência, programa de 
obras públicas de mão-de-obra intensiva, alimentação escolar, e 
intervenções para facilitar o acesso a serviços de saúde e nutrição. A 
Protecção Social Obrigatória (mecanismos de segurança social) é 
actualmente muito limitada em termos de cobertura. A Protecção Social 
Complementar (para trabalhadores independentes) está ainda por 
desenvolver. 

Lei sobre a prevenção e o combate 
aos casamentos precoces (Lei n.º 
19/2019) 

Define a idade legal para o casamento como 18 anos, altura em que uma 
nova família pode ser legalmente constituída. Isto é relevante para os 
direitos de habitação e para estimar o crescimento orgânico das 

populações afectadas pelo projecto. 

Lei sobre a Violência contra as 

Mulheres (Lei n.º 29/2009) 

Criminaliza a violência baseada no género e a violência doméstica (Artigo 
1) e considera-a um crime público (Artigo 21). A lei reconhece a violação 
dentro do casamento pelo cônjuge e penaliza-a (Artigo 17). Também 
penaliza o envolvimento sexual com conhecimento de ter uma doença 
infecciosa com penas até 12 anos de prisão (Artigo 18). 

Lei sobre o tráfico de seres humanos 
(Lei 6/2008, de 9 de Julho) 

Estabelece o quadro legal para a prevenção e combate ao tráfico de seres 
humanos, especialmente de mulheres e crianças 

 

Património cultural 

Lei do Património Cultural (Lei n.º 

10/88) 

Foi formulado para proteger legalmente os bens tangíveis e intangíveis do 
património cultural moçambicano, sendo, o património cultural definido 
como o "grupo de bens tangíveis e intangíveis criados ou integrados pelo 
povo moçambicano ao longo da história, com relevância para a definição 
da identidade cultural de Moçambique". Os bens culturais materiais 
incluem: monumentos, grupos de edifícios com importância histórica, 
artística ou científica, lugares ou sítios (com interesse arqueológico, 
histórico, estético, etnológico ou antropológico) e elementos naturais 
(formações físicas e biológicas com particular interesse do ponto de vista 

estético ou científico). 

"Qualquer pessoa que encontre locais, edifícios, objectos ou documentos 
susceptíveis de serem classificados como bens do património cultural, 

deve comunicá-lo à autoridade administrativa mais próxima" (Art. 13) 

Regulamento para a Protecção do 
Património Arqueológico (Decreto nº 
27/94 de 20 de Julho) 

O seu objectivo é proteger as diferentes categorias de bens materiais 
móveis e imóveis que, devido ao seu valor arqueológico, são bens do 
património cultural de Moçambique. 

"O autor de qualquer descoberta fortuita de elementos arqueológicos, 
deve comunicá-la no prazo de 48 horas à autoridade local, que notificará 
as entidades competentes em matéria cultural, o mais rapidamente 
possível, e tomará as medidas adequadas para a protecção dos referidos 
elementos". (Art. 10) 

"Todos os projectos que envolvam obras de escavação, remoção ou 
ampliação de terrenos, ou a remoção de objectos submersos ou 
enterrados em particular, devem incluir trabalhos preliminares de 
prospecção arqueológica e salvaguarda arqueológica na área coberta 
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pelas obras, e devem incluir para este efeito no respectivo orçamento uma 
dotação não inferior a 0,5% do custo total das obras". (Art. 12º) 

 

Tal como acima mencionado, o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (EIAP) é regulado pelo 
Decreto nº 54/2015 (Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental). Este 
regulamento estabelece as regras sobre o processo de avaliação ambiental, nomeadamente o 
processo de categorização das actividades, o nível e conteúdo dos estudos ambientais necessários 
para as diferentes categorias, processo de participação pública, processo de revisão, fases de 
licenciamento ambiental (Provisório, Instalação e Funcionamento), responsabilidades, inspecções, 
taxas e sanções. 

O EIAP começa com a Pré-Avaliação (screening) da actividade, realizada pela Autoridade de Avaliação 
do Impacto Ambiental, com base em informações sobre a actividade proposta e a sensibilidade 
ambiental e social da área proposta para implementação. Esta informação é fornecida pelo proponente, 
na chamada Instrução do Processo, a ser submetida à Autoridade Ambiental Provincial com jurisdição 
sobre a área proposta para implementação. 

O rastreio resulta na rejeição da implementação da actividade, ou na categorização da actividade numa 
de quatro categorias. A categoria A+ requer um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) completo revisto 
por um painel de peritos independentes; a categoria A requer um EIA completo. A Categoria B exige 
uma DIA simplificada e a Categoria C não exige nenhuma DIA, mas sim o cumprimento dos 
Procedimentos Gerais de Boas Práticas de Gestão Ambiental. 

A categorização das actividades é apoiada por listas positivas (Anexos I a IV do Decreto). De acordo 
com o ponto 2.8 do Anexo II, a criação de áreas de conservação é categorizada como A. 

Figura 3 resume o processo de AIA, indicando os estudos exigidos por categoria de actividade, os 
prazos para apresentação de documentos à Autoridade de Avaliação Ambiental, e os prazos que esta 
tem para comunicar a decisão. 



Plano de Gestão Ambiental e Social 

 35 

 

Figura 3 - Processo de Avaliação de Impacto Ambiental em Moçambique, de acordo com o Decreto 54/2015 

No caso das actividades da categoria A, o SIA é precedido de uma Avaliação de Impacto Pré-Ambiental 
e de um Estudo de Âmbito de Aplicação (EPDA) e de Termos de Referência para o SIA. O EPDA inclui 
uma avaliação preliminar, que visa identificar os potenciais impactos, os aspectos que devem ser 
estudados com mais pormenor (em estudos especializados) e verificar se existem quaisquer falhas 
fatais que ponham em risco a viabilidade ambiental e/ou social do projecto. A EPDA inclui os termos 
de referência, a serem seguidos na preparação da declaração de impacto ambiental. Tanto o Relatório 
da EPDA como o SIA estão sujeitos a um processo de participação pública, que é documentado num 
Relatório do Processo de Participação Pública (PPP) a ser submetido à Autoridade Ambiental, 
juntamente com os relatórios da EPDA e do SIA, respectivamente. A aprovação da EPDA conduz à 
emissão de uma Licença Ambiental Provisória, enquanto que a aprovação do SIA conduz à Licença 
Ambiental de Instalação (desde que o Plano de Reinstalação seja também apresentado, quando 
necessário). A Licença Ambiental de Instalação permite actividades de construção para a actividade 
proposta, mas o início das operações está condicionado à emissão da Licença de Operação, após 
verificação da plena conformidade com a AIA e a plena implementação do Plano de Reinstalação. 
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A Autoridade Ambiental, com responsabilidades pela avaliação do impacto ambiental e licenciamento 
ambiental, é a Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), integrada no Ministério da Terra e do Ambiente 
(MTA). 

3.2 Requisitos internacionais  

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

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

• Princípio 2: Envolvimento das partes interessadas 

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

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

• Princípio 5: Meios de vida e restrições de acesso 

• Princípio 6: Equidade de género e grupos vulneráveis 

• Princípio 7: Património cultural 

• Princípio 8: Povos Indígenas 

• Princípio 9: Gestão de queixas 

• Princípio 10: Direitos Humanos 

A adesão a estes Princípios e Requisitos coloca uma ênfase em assegurar uma consulta pública e 
divulgação adequadas, de modo a que as Comunidades Afectadas sejam plenamente informadas 
sobre o projecto e que as suas opiniões e preocupações sejam tidas em conta. O Fundo de Acção 
Azul e todos os seus projectos estão empenhados neste sentido. O envolvimento das partes 
interessadas é conduzido com base em informação oportuna, relevante, compreensível e acessível, 
fornecida num formato culturalmente adequado, conforme descrito no Plano de Envolvimento das 
Partes Interessadas (SEP) anexo ao presente documento.  

 

3.2.1 Análise de lacunas  

Quadro 7 contém uma análise sumária das lacunas entre os requisitos do Fundo de Acção Azul e a 
legislação nacional. Quando são identificadas lacunas (por exemplo, os requisitos do Fundo de Acção 
Azul vão para além da legislação nacional), é identificada a estratégia proposta para a preencher. 

Quadro 7 - Análise de lacunas entre os requisitos do Fundo de Acção Azul e a legislação nacional  

Requisitos do Fundo de 
Acção Azul 

Requisitos Legislativos Nacionais 
(NLR) 

Gap Estratégia 

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

Lei do Ambiente (Lei nº 20/97) 

Regulamento sobre o Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental 
(Decreto n.º 54/2015) 

A NLR concentra-se 
principalmente nos 
impactos, embora inclua 
alguns riscos (tais como 
acidentes de trabalho, 
incêndios, derrames). 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 
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Requisitos do Fundo de 
Acção Azul 

Requisitos Legislativos Nacionais 
(NLR) 

Gap Estratégia 

Regulamento sobre Auditorias 

Ambientais (Decreto nº 32/2003) 

Regulamento sobre Inspecções 
Ambientais (Decreto n.º 11/2006) 

Directiva Geral para a Elaboração de 
Estudos de Impacto Ambiental 

(Despacho Ministerial n.º 129/2006) 

Directiva Geral para o Processo de 
Participação do Público na Avaliação 
de Impacto Ambiental (Diploma 
Ministerial n.º 130/2006) 

Não especifica os 
impactos relacionados 
com a eficiência 
energética, emissões de 
GEE, em grupos 
vulneráveis (incluindo 
mulheres) e direitos 
humanos. 

Embora já considere os 
impactos relacionados 
com as alterações 
climáticas e os serviços 
ecossistémicos, ainda 
há pouca prática na sua 
integração, e está 
planeada pela DINAB a 
elaboração de manuais 
de orientação para o 
efeito. 

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

Directiva Geral para o Processo de 
Participação do Público na Avaliação 
de Impacto Ambiental (Diploma 

Ministerial n.º 130/2006) 

NLR não prevêem um 
mecanismo de queixa 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 

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

Direito do Trabalho (Lei n.º 23/2007) 

Regulamento sobre Acidentes de 
Trabalho e Doenças Ocupacionais 
(Decreto nº 62/2013) 

Lei para a Protecção dos 
Trabalhadores com VIH/SIDA (Lei nº 
05/2002) 

Lei para a Protecção das Pessoas, 
Trabalhadores ou Candidatos a 
Emprego que Vivem com VIH/SIDA 
(Lei nº 19/2014) 

Regulamento da Inspecção Geral do 

Trabalho (Decreto n.º 45/2009) 

Regulamento de Gestão de 
Pesticidas (Decreto n.º 6/2009) 

Regulamento sobre Gestão de 
Resíduos Perigosos (Decreto n.º 
83/2014) 

Lei de Gestão de Catástrofes (Lei n.º 
15/2014) 

Regulamento sobre a Lei de Gestão 
de Catástrofes (Decreto n.º 7/2016) 

Regulamento sobre Segurança de 
Barragens (Decreto 33/2017) 

A NLR não prevê um 
mecanismo de gestão 
de queixas. 

Não considerar medidas 
para trabalhadores de 
terceiros (contrato, 
fornecimento primário, e 
trabalhadores 

comunitários). 

 

Existem grandes 
lacunas em relação à 
ESS4, nomeadamente 
em relação à segurança 
da estrutura/infra-
estrutura (só existe para 
barragens), segurança 
dos serviços, segurança 
rodoviária, serviços 
ecossistémicos, 
serviços de segurança, 
exposição da 
comunidade a doenças 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 
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Requisitos do Fundo de 
Acção Azul 

Requisitos Legislativos Nacionais 
(NLR) 

Gap Estratégia 

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

Lei do Ambiente (Lei nº 20/97,) 

Regulamento sobre Normas de 
Qualidade Ambiental e Emissões de 
Efluentes (Decreto n.º 18/2004, 

alterado pelo Decreto n.º 67/2010) 

Regulamento para a Prevenção da 
Poluição e Protecção do Meio 
Marinho Costeiro (Decreto n.º 
45/2006) 

Regulamento sobre Gestão de 
Resíduos Perigosos (Decreto n.º 
83/2014) 

Regulamento sobre Gestão de 
Resíduos Urbanos (Decreto nº 
94/2014) 

Lei da Água (Lei nº 16/91) 

Regulamento sobre Licenças e 
Concessões de Água (Decreto n.º 
43/2007) 

Regulamento de Investigação e 
Exploração das Águas Subterrâneas 
(Decreto n.º 18/2012) 

Lei e Regulamento de Protecção, 
Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade 
Biológica (Lei 5/2017, 11 de Maio) e 
respectivo Regulamento (Decreto 

89/2017, 20 de Dezembro) 

Regulamento para a Pesca Marinha 
(Decreto 89/2020 de 8 de Outubro) 

Regulamento para a Prevenção da 
Poluição e Protecção do Meio 
Marinho Costeiro (Decreto n.º 
45/2006) 

Lei sobre Florestas e Vida Selvagem 
(Lei nº 10/99 e Regulamento da Lei 
sobre Florestas e Vida Selvagem 
(Decreto nº 12/2002, alterado pelo 
Decreto nº 11/2003.) 

Regulamento para o Controlo de 
Espécies Exóticas Invasoras 
(Decreto n.º 25/2008) 

Regulamento para a Protecção, 
Conservação e Utilização 
Sustentável da Avifauna (Decreto nº 

51/2021)  

As NLR não incluem 
normas específicas 
para emissões sonoras 

e eficiência energética. 

Não incluir directrizes 
para a gestão integrada 

de pragas. 

 

Em NLR a protecção da 
biodiversidade está 
prevista através de 
áreas de conservação, 
mas também através de 
áreas de conservação 
geridas pela 
comunidade e privadas 
e da restauração de 
habitats degradados. 
No entanto, a 
capacidade das 
instituições de 
conservação e a 
sustentabilidade 
financeira dos esforços 
de conservação tem de 
ser reforçada, bem 
como a integração 
efectiva das políticas e 
requisitos de 
conservação nos 
processos de decisão. 

Seguir os Princípios e 

Critérios do BAF 
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Requisitos do Fundo de 
Acção Azul 

Requisitos Legislativos Nacionais 
(NLR) 

Gap Estratégia 

Regulamento sobre o Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental 
(Decreto n.º 54/2015) 

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

Lei de Terras (Lei n.º 19/97) e 
Regulamento da Lei de Terras 
(Decreto n.º 66/98, alterado pelo 
Decreto n.º 1/2003) 

Regulamento sobre a utilização das 
estradas e suas zonas de protecção 
(Decreto nº 109/2014) 

Directiva sobre o Processo de 
Expropriação para fins de 
Ordenamento do Território (Diploma 

Ministerial n.º 181/2010) 

Regulamento sobre o Processo de 
Reinstalação Resultante das 
Actividades Económicas (Decreto n.º 
31/20012) 

Directiva Técnica do Processo de 
Preparação e Implementação de 
Planos de Reinstalação (Diploma 
Ministerial nº 156/2014) 

A NLR não prevê um 
mecanismo de queixa. 

Não inclui a exigência 

de uma data limite. 

Não considera um 
mercado de terrenos. 

Seguir os Princípios e 

Critérios do BAF 

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

Regulamento sobre o Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental 

(Decreto n.º 54/2015) 

Direito da Família (Lei n.º 10/2004) 

Lei de Protecção Social (Lei n.º 
4/2007) 

Lei sobre a prevenção e o combate 
aos casamentos precoces (Lei n.º 
19/2019) 

Lei sobre a Violência contra as 
Mulheres (Lei n.º 29/2009) 

Lei sobre o tráfico de seres humanos 

(Lei 6/2008, de 9 de Julho) 

A consideração dos 
impactos do projecto 
nos grupos vulneráveis 
(incluindo as mulheres) 
não está especificada 
no NLR. 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 

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

Lei do Património Cultural (Lei nº 
10/88). 

Regulamento para a Protecção do 
Património Arqueológico (Decreto nº 
27/94) 

O NLR abrange o 
património cultural 
tangível e intangível, 
mas não é explícito em 
relação a sítios de 
importância espiritual 
para as comunidades 
locais. 

Requer a comunicação 
de achados 
arqueológicos fortuitos, 
mas há uma falta de 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 
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Requisitos do Fundo de 
Acção Azul 

Requisitos Legislativos Nacionais 
(NLR) 

Gap Estratégia 

consciência e de 

aplicação da lei. 

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

Não aplicável 

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

Directiva Geral para o Processo de 
Participação do Público na Avaliação 
de Impacto Ambiental (Diploma 
Ministerial n.º 130/2006) 

O NLR não prevê um 
mecanismo de queixa 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 

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

(ver Princípios 1, 2, 3, 5, 6 e 9, 
acima) 

A consideração dos 
impactos do projecto 
sobre os direitos 
humanos não está 
especificada no NLR. 
No entanto, existem 
requisitos relevantes em 
termos de participação 
pública e de 
reinstalação involuntária 

e direitos laborais. 

Seguir os Princípios e 
Critérios do BAF 

 

 

4 Estratégia de Gestão de Riscos  

Devido à natureza provisória deste PMS, a estratégia de gestão do risco será actualizada no primeiro 
ano de implementação do projecto, em conformidade com uma actualização dos outros Instrumentos 
de Salvaguarda (por exemplo, Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, Mecanismo de 
Salvaguardas, etc.). Outras actualizações importantes do PMSF serão feitas numa base anual, em 
paralelo com os relatórios anuais do projecto descritos na Secção 5 abaixo.  

 

 

 

 

 

 



Plano de Gestão Ambiental e Social 

 41 

Quadro 8 - Principais riscos e impactos sociais e ambientais 

Princípios e requisitos  
Aplicável ao projecto? 
Significado do risco?  

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

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

☒ sim    

 

O rastreio E&S realizado inicialmente (sob a versão anterior do BFA ESMS) destacou os seguintes 
aspectos: enfoque na consulta e envolvimento das partes interessadas; riscos ambientais de que as 
espécies não nativas sejam introduzidas na paisagem/área do projecto durante a promoção de espécies 
de plantação para lenha (para reduzir a pressão sobre as florestas de mangais); instabilidade política, 
social/militar na região e riscos de segurança associados (para notar o facto de que o Projecto se situa 
na Província de Nampula, a sul de Cabo Delgado, onde as questões de segurança são críticas); riscos 
sociais associados à restrição de acesso e às deslocações económicas associadas; riscos sociais e de 
direitos humanos associados a acordos de aplicação da lei; riscos associados a intervenientes não 
identificados, tais como pescadores itinerantes; potenciais conflitos entre locais de restauração de meios 
de subsistência e comunidades e grupos sociais afectados; riscos que beneficiam da partilha de projectos 
de meios de subsistência podem discriminar inadvertidamente as mulheres e grupos vulneráveis; risco 
de conflito entre grupos de intervenientes se os benefícios dos fundos de crédito de carbono não forem 
equitativa e transparentemente partilhados entre as comunidades; e riscos de eventos meteorológicos 
graves e imprevistos (e.g. ciclones, inundações, secas) e alterações climáticas podem comprometer os 
projectos de restauração e outras actividades do projecto. 

O trabalho de aperfeiçoamento da proposta não alterou significativamente a potencial relevância dos 
riscos e impactos acima enumerados, que são, portanto, ainda considerados como aqueles que 
necessitam de mais atenção das fases subsequentes do processo. A excepção são os riscos sociais 
associados à restrição de acesso e à deslocação económica associada, que foram plenamente 
abordados na concepção do projecto. O Quadro do Processo Preliminar (Anexo B) explica em pormenor 
a estratégia de mitigação que foi adoptada.  

Tomar nota da inclusão na proposta da construção da sede de 7 CCPs e da instalação de 3 poços de 
captação de águas subterrâneas. Estas são actividades de construção muito limitadas que não irão 
induzir novos riscos e impactos significativos, mas que exigirão a devida consideração no PMSE. 

Considerando as múltiplas iniciativas de conservação que estão a ser implementadas na área do Projecto, 
a WCS envidou esforços significativos no estabelecimento de uma matriz de coordenação, para 
esclarecer quais as entidades/projectos responsáveis por quais intervenções na área do Projecto. 

Notar que a formulação do Projecto implica que apenas durante a fase de implementação, com base nos 
resultados de actividades substanciais de envolvimento das partes interessadas e de avaliações da 
biodiversidade, sócio-economia e vulnerabilidade climática, será definida a proposta do MPA, a 
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Princípios e requisitos  
Aplicável ao projecto? 
Significado do risco?  

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

componente de restauração/reabilitação ecológica de mangais baseada na comunidade e os meios de 
subsistência sustentáveis e resistentes ao clima (ver resultados 1, 2 e 3 no calendário do Projecto). 

Isto significa que nas fases de concepção e proposta há vários aspectos do Projecto ainda por definir. 
Como resultado, nesta fase ainda é necessário lidar com vários pressupostos, pelo que as ferramentas 
preliminares de salvaguarda E&S preparadas antes da implementação do projecto devem ser tomadas 
como preliminares e sujeitas a revisão/acompanhamento ao longo de todo o ciclo de vida do Projecto.  

Para notar que, de acordo com o calendário do Projecto, a ESIA exigida pelos regulamentos 
moçambicanos de EIA para uma MPA, está planeada para ser finalizada apenas no 1º semestre do 4º 
ano de implementação do Projecto.  

Os Instrumentos de Salvaguarda anexos a este PMS incluem as estruturas, planos e protocolos a serem 
utilizados no Projecto, e incluem 

• Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP) com um Mecanismo de Luto (GRM) - Anexo 
A;  

• Quadro de Processo para Restrições de Acesso (Anexo B);  

• Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP) (Anexo C); 

• Procedimento de procura de hipóteses (Anexo D);  

Dado que várias das actividades do Projecto serão definidas apenas durante a fase de implementação, 
o PMSE e as outras ferramentas de salvaguarda que estão a ser preparadas devem ser consideradas 
versões preliminares, uma base a ser detalhada e complementada ao longo de todo o ciclo de vida do 
Projecto. 

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

☒ sim    

 

De Dezembro de 2020 a Outubro de 2021, a WCS reuniu-se com todas as principais ONG que operam 
na área para coordenar o planeamento das actividades.  Estes grupos incluíam Blue Ventures, RARE, 
IUCN, SwioFIsh, Solidariedada Mocambique, OIKOS, e ADNAP.  Além disso, a WCS contactou o Chefe 
do Posto Administrativo de Matibane, bem como o CCPS em Matibane, Memba, Serissa, Simuco, Baixo 
Pinda para obter informações adicionais sobre as pessoas potencialmente afectadas.  

A coordenação das múltiplas iniciativas de conservação que estão a ser implementadas na área do 
Projecto foi identificada como sendo um desafio, e a WCS tem feito um esforço significativo no 
estabelecimento de uma matriz de coordenação, para esclarecer que entidades/projectos são 
responsáveis por quê. 
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Princípios e requisitos  
Aplicável ao projecto? 
Significado do risco?  

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

Em Dezembro de 2021, a WCS realizou uma segunda visita às comunidades costeiras nos distritos de 
Memba, Mossuril e Moma para recolher informações adicionais sobre os aspectos socioeconómicos dos 
locais e para procurar o interesse destas comunidades no projecto e noutras iniciativas para a gestão das 
pescas e promoção de actividades alternativas de subsistência.Esta visita abrangeu as comunidades 
costeiras de Memba-sede, Simuco e Baixo Pinda, no distrito de Memba; comunidades de Mossuril-sede, 
Matibane-sede, especificamente o centro pesqueiro Chicoma, Crusse e Namalungo, no distrito de 
Mossuril, e comunidades de Pilivile e Tupuito, no distrito de Moma. Foram realizadas 26 reuniões com 
representantes das autoridades locais, líderes locais, pontos focais comunitários e conselhos de pesca 

comunitários (CCPs).  

Dada a importância dos contributos a serem obtidos através do processo de envolvimento das partes 
interessadas (nomeadamente com as comunidades locais / pessoas afectadas pelo projecto) para a 
formulação do Projecto e tal como identificado na fase de rastreio, existe um risco relacionado com a 
capacidade de assegurar a inclusão significativa das Pessoas Afectadas pelo Projecto (incluindo grupos 
vulneráveis) para a abordagem LMMA e para definir medidas de melhoramento elegíveis (por exemplo, 
medidas de restauração e melhoramento dos meios de subsistência).  

O SEP preliminar (Anexo A) deverá ser actualizado ao longo da vida do projecto, com consultas 
subsequentes, mais detalhadas e abrangentes com as comunidades locais, incluindo os grupos 
vulneráveis.  

O Quadro do Processo Preliminar detalha a estratégia de mitigação que foi definida (Anexo B). 

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

☒ sim    

☐ não     

Risco moderado 

Só quando forem definidos os meios de subsistência alternativos a implementar no âmbito do Projecto 
(com o envolvimento das comunidades afectadas) será possível avaliar plenamente os riscos de saúde 
e segurança para os trabalhadores do Projecto.  

Contudo, dado o tipo de meios de subsistência alternativos (em pequena escala, orientados para a 
comunidade) ser considerado elegível no âmbito do Projecto e o facto de esses meios de subsistência 
alternativos serem definidos e implementados no âmbito de um processo participativo, espera-se que os 
riscos para a saúde, segurança e protecção dos trabalhadores ou formas prejudiciais de trabalho não 
sejam nem relevantes nem efectivamente mitigados com as disposições incluídas no Código de Conduta 
WCS e no ESMP do Projecto e no ESCOP do ESCOP. 
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Princípios e requisitos  
Aplicável ao projecto? 
Significado do risco?  

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

Uma consideração idêntica é aplicável a outras actividades no âmbito do Projecto, como as actividades 
de construção limitadas (7 CCPs sede e 3 poços de captação de água - locais e detalhes indeterminados 
por enquanto). 

Existem riscos potenciais para os trabalhadores directos e contratados do Projecto (e as comunidades 
locais) associados à insurreição que afectou a parte norte da província de Cabo Delgado. Estes riscos 
podem incluir riscos directos no caso do conflito/insurgência se propagar para a Província de Nampula, 
com ataques a acontecer na área do Projecto, e riscos indirectos, associados à continuação ou aumento 
do número de deslocados internos (PDI). A maioria dos deslocados internos foi recebida por famílias 
locais, tendo sido criado um centro na aldeia de Memba. De acordo com as autoridades locais, a 
população recebida tem sido bem recebida pelas comunidades de acolhimento e não foram relatados 
quaisquer conflitos. No entanto, num cenário em que o número de IDPS aumenta significativamente, 
existe o seu potencial para que esta situação mude (para além do aumento da pressão sobre os recursos 
naturais locais).  

Estes riscos exigirão um acompanhamento adequado e contínuo do conflito (para determinar 
atempadamente o risco de o conflito se propagar para o sul e chegar à Província de Nampula e/ou de um 
possível aumento do número de deslocados internos) e serão geridos através de um Sistema de Gestão 
de Segurança Interna da WCS . 

O nosso projecto não implicará quaisquer actividades relacionadas com as actividades de aplicação da 
lei associadas ao novo MPA a ser criado. Isto será feito para além do âmbito do projecto, quando existir 
uma estrutura de gestão com batedores formais, que será criada de acordo com a legislação 
moçambicana, a qual requer que seja dada formação específica a estes batedores antes de serem 
acreditados como tal. Em qualquer caso, os riscos potenciais relacionados com a execução a longo prazo 
serão considerados na formulação da proposta MPA e do seu plano de gestão e serão avaliados no 
âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental e Social que terá de ser apresentada juntamente com a 
proposta MPA (actividade 1.1.1.7 no calendário do Projecto). 

Contudo, o nosso projecto apoiará os Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) no reforço do seu papel, 
como muitos outros parceiros de conservação estão a fazer em Moçambique, a pedido das autoridades 

governamentais.  

Segundo o novo REPMAR (Decreto 89/2020 de 8 de Outubro, Artigo 22), os CCP são organizações de 
base comunitária, com personalidade jurídica, que colaboram na gestão participativa da pesca e têm 
como objectivo assegurar o cumprimento das medidas de gestão em vigor e ajudar na gestão dos 
conflitos resultantes da pesca. As suas responsabilidades incluem i) apoiar os organismos locais 
responsáveis pela administração das pescas no licenciamento e supervisão das pescas; ii) participar na 
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Princípios e requisitos  
Aplicável ao projecto? 
Significado do risco?  

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

elaboração de propostas e implementação de medidas de gestão na sua área geográfica de operação; 
iii) participar na implementação de mecanismos de acesso e restrição da pesca, incluindo a determinação 
do número de pescadores, artes de pesca e outros que se dedicam à actividade pesqueira; (iv) alertar as 
entidades responsáveis pela administração das pescas sobre alterações no comportamento dos recursos 
pesqueiros ou do ambiente na sua zona geográfica; v) colaborar no controlo e combate à poluição 
marinha e costeira; vi) implementar, na zona de gestão comunitária, as medidas de gestão contidas nos 
planos de gestão. 

   O artigo 160º da REPMAR indica que as autoridades comunitárias devidamente habilitadas e 
acreditadas são consideradas agentes de vigilância, ou seja, são competentes para detectar e denunciar 
infracções às disposições da Lei das Pescas. As autoridades comunitárias são consideradas como 
membros dos Conselhos Comunitários de Pesca reconhecidos pelas comunidades e devidamente 
acreditados. O Governo, através das autoridades nacionais, provinciais e distritais competentes, 
supervisiona os CCP na implementação dos planos de gestão dos APGCs (artigo 33º do REPMAR). O 
licenciamento e supervisão das pescas é da responsabilidade dos órgãos centrais da administração 
pesqueira responsáveis pelo planeamento e gestão das pescas ou das suas representações provinciais 
e distritais, que são responsáveis pela emissão de procedimentos e supervisão do exercício das funções 
dos CCP. São também estes organismos que concedem as credenciais às autoridades comunitárias. 

Em coordenação com as autoridades nacionais, o nosso projecto apoiará as comunidades locais na 
criação e legalização dos PCC, e no fornecimento da capacidade, equipamento e instalações adequadas 
para estabelecer APGCs e ARRs e geri-los e monitorizá-los adequadamente. Isto implica as actividades 
acima mencionadas, nomeadamente a vigilância das APGCs e dos ARRs no seu interior. Para mitigar o 
risco de conflitos físicos ou mesmo de violação dos direitos humanos, a WCS e a AMA darão formação 
específica sobre estes tópicos com o apoio da Unidade Africana de Gestão de Áreas Protegidas (APAMU) 
da WCS, que trata destas questões em todas as paisagens africanas onde a WCS está a dar apoio à 
Gestão de Áreas Protegidas. 

Nesta fase, não existe informação adicional disponível para avaliar melhor o risco potencial das 
actividades do projecto aumentarem / exacerbarem as tensões entre diferentes grupos sociais se os 
benefícios forem desigualmente partilhados entre grupos comunitários. Será possível uma avaliação mais 
aprofundada com os resultados do inquérito socioeconómico a ser tratado já durante a fase de 
implementação. Estão planeadas actividades de envolvimento das partes interessadas para reduzir 
quaisquer tensões potenciais relacionadas com esta questão. 
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Significado do risco?  
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Princípio 4: Eficiência dos recursos e 
biodiversidade (relacionado com os ESS 3 e 6 da 
WB) 

☒ sim    

☐ não     

Risco moderado 

Espera-se que a maioria dos impactos do projecto sejam positivos em relação à eficiência dos recursos 
e à biodiversidade. Esperam-se riscos limitados e impactos negativos, se existirem, em termos de 
consumo ineficiente de energia, água e quaisquer outros recursos. A mesma consideração no que diz 
respeito às emissões de GEE, emissões de outros poluentes para o ar, terra ou água, incluindo resíduos 

perigosos e não perigosos, e utilização de pesticidas químicos nocivos. 

É possível que o projecto promova a plantação de espécies para lenha a fim de reduzir a pressão sobre 
as florestas de mangais de importância ecológica. As espécies a utilizar ainda não estão definidas, mas 
será dada prioridade à utilização de espécies nativas e, no caso de serem seleccionadas espécies não 
nativas, será obrigatório que estas não exibam comportamentos invasivos.  

Existe um risco de fugas se as intervenções de subsistência forem ineficazes, ou se a abordagem APGC 
e ARR não resultar no aumento da biomassa de peixe, como se esperava.  

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

☒ sim    

☐ não     

Risco substancial 

O projecto não envolverá a deslocação física de povos ou comunidades. 

A área do projecto sofre de sobrepesca e sobreexploração dos ecossistemas que, e na ausência de 
iniciativas de conservação como as incluídas no Projecto, conduzirão a um esgotamento dos recursos 

que reduzirá ainda mais as alternativas de subsistência das comunidades locais.  

O conceito APGC é intrínseco ao Projecto e será concebido, implementado e monitorizado através de um 
processo transparente que segue as normas internacionais de Consentimento Livre e Esclarecido (CI). 
De acordo com a abordagem do projecto, dentro das novas APGCs a serem implementadas com o apoio 
do projecto (dentro das 3 milhas náuticas da costa), as medidas de gestão que incluirão restrições de 
acesso serão voluntárias, tomadas por cada CCP que irá gerir as APGCs e ARRs dentro do projecto. 
Contudo, poderá haver pescadores que não concordarão com as decisões tomadas pelos membros do 
PCC. Para esses casos específicos, as restrições serão consideradas involuntárias. O mesmo se aplica 
aos pescadores migratórios. Não existem dados disponíveis dos parceiros locais (ou pelo menos estes 
não foram disponibilizados à equipa do projecto) sobre a percentagem média de pescadores que não 
concordaram com as restrições que foram criadas até agora na região. De acordo com a experiência dos 
parceiros do projecto no Norte de Moçambique, é possível que entre 30-40% dos pescadores possam 
não concordar com todas as decisões do PCC. As orientações de zoneamento e gestão da secção 
terrestre do futuro PCC serão também acordadas entre as comunidades locais, autoridades e restantes 
partes interessadas. Da mesma forma, é possível que alguns membros da comunidade concordem agora 
voluntariamente com estas. Nesta fase, não é possível determinar quem poderá não estar de acordo. Isto 
será identificado durante os estudos de base, porque todos os processos de delimitação e zoneamento 
do MPA serão participativos e incluirão todas as partes interessadas relevantes. Foi concebido um 
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Quadro de Processo Preliminar antes do início do projecto e inclui a estratégia de mitigação que foi 
definida (ver Anexo C).  

O número total de pescadores nas localidades alvo é de 17.265, de acordo com os dados obtidos dos 
Serviços Distritais de Actividade Económica e dos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) locais. O 
Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Memba estima que os pescadores afectados pela implementação 
do plano incluirão 1.860 pescadores em Lúrio/Serissa, 4.000 pescadores em Simuco, 3.110 pescadores 
em Baixo Pinda e 1.439 pescadores em Memba Sede. No distrito de Mossuril, Oikos e Blue Ventures já 
criaram uma comunidade sem zonas de pesca que afecta um total de 2.090 pescadores. Por conseguinte, 
estes pescadores não foram considerados nos cálculos como directamente afectados pelas restrições de 
acesso que poderiam resultar do Projecto, uma vez que não estão planeadas restrições adicionais para 
essas áreas. 

Presume-se que todos os (17.265) pescadores que vivem nas localidades alvo beneficiarão da renovação 
dos stocks de peixe a médio/longo prazo, como resultado da gestão sustentável introduzida, que incluirá 
restrições voluntárias de acesso que serão criadas pelos Conselhos de Pesca Comunitários locais. Todos 
os pescadores beneficiarão igualmente das eventuais medidas de protecção para além dos 3nm, uma 
vez que a pesca industrial ilegal não será permitida, o que irá potencialmente melhorar a quantidade de 
peixe disponível para os pescadores artesanais. Como tal, estes pescadores poderão praticar uma forma 
de pesca mais sustentável e a sustentabilidade dos seus meios de subsistência será reforçada a 

médio/longo prazo. 

Princípio 6: Igualdade de género e grupos 

vulneráveis (todos do BM FSE) 
☒ sim    

☐ não     

Risco moderado 

Existe o risco de que a restrição de acesso e a partilha dos benefícios dos projectos de meios de 
subsistência possam inadvertidamente discriminar as mulheres e os grupos vulneráveis. Foi realizado um 
inquérito socioeconómico de campo para apoiar a preparação da proposta. Os resultados deste inquérito 
incluem dados socioeconómicos, desagregados por género, bem como uma análise de questões de 
acesso e poder em termos de género e outros critérios de vulnerabilidade.  

Este inquérito será complementado por uma avaliação socioeconómica das partes interessadas para 
desenvolver a proposta de MPA (actividade 1.1.1.2 no calendário do Projecto), que permitirá uma 
identificação adequada das comunidades afectadas, dos grupos de partes interessadas locais afectados, 
incluindo a identificação dos grupos vulneráveis, a forma como são afectados pelo Projecto e as restrições 
de acesso e os critérios de elegibilidade para o acesso aos benefícios gerados pelo Projecto. Com base 
nos resultados desta avaliação, será preparado um plano de acção em matéria de género. 

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

☒ sim    

☐ não     

Dado o papel decisório que as comunidades locais irão desempenhar neste projecto, não se espera que 
elas optem por danificar ou destruir recursos culturais.  
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Risco moderado O projecto não terá lugar em nenhum sítio de importância cultural designado a nível nacional. No entanto, 
os locais sagrados existem e são altamente respeitados pelas comunidades locais. Quaisquer áreas de 
uso restrito serão definidas com a participação activa das comunidades locais. Não está previsto o acesso 
restrito a recursos culturais ou características naturais/locais com significado cultural, espiritual ou 
simbólico. Pelo contrário, o plano de gestão do novo MPA poderia eventualmente implementar acções 
para garantir a melhoria e conservação adequada destes locais. Além disso, se as comunidades locais 
estiverem interessadas em utilizar estes sítios para fins turísticos de modo a gerar receitas para elas, isso 
poderia ser explorado pelo projecto, mas apenas se as comunidades locais o solicitarem e concordarem 

consensualmente sobre isso. 

Em qualquer caso, restrições de acesso, projectos de meios de subsistência alternativos, pagamentos 
baseados no desempenho e nos resultados e outras actividades do projecto podem ter impacto na 
tradição, dinâmica, valores e normas da comunidade. Para além disso, a proibição de certas 
actividades/artes podem também ter impacto nas práticas culturais.  

Como as restrições de acesso serão determinadas com o envolvimento activo (e a decisão) das 
comunidades locais, o risco dessas restrições impedirem essas comunidades de visitar sítios de 
importância cultural e podem interferir com normas, tradições e práticas culturais (incluindo o sentido do 
lugar) é limitado. Esta questão deve ser explicitamente abordada no âmbito do SEP. 

As medidas específicas, incluindo a possibilidade de encontrar procedimentos a serem seguidos nas 
actividades onde podem ser realizadas escavações (limitadas), estão incluídas no ESCOP (Anexo C) e 
no Anexo D. 

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

☐ sim    

☒ não     

Nenhum Povo Indígena, tal como definido no WB ESS8 ou na Norma da IUCN sobre Povos Indígenas, 
está presente na Área de Projecto. Contudo, o Projecto será concebido, implementado e monitorizado 
através de um processo transparente que segue as melhores práticas internacionais de Consentimento 
Informado (CI).  

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

ESS 10) 
☒ sim    

 

Vários parceiros de conservação já estão a implementar projectos semelhantes na região. A 
Administração Nacional das Pescas (ADNAP) aprovou um novo plano de gestão da pesca artesanal para 
o Distrito de Memba. Isto significa que o Mecanismo de Reclamações do Projecto terá de lidar com a 
possibilidade de receber reclamações que se devam a iniciativas sob a responsabilidade de outras 
entidades/projectos. Será necessária uma articulação bidireccional entre as GRMs do Projecto e as 

GRMs de outras iniciativas/projectos. 
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O SEP (Anexo A) e o Quadro de Processo Preliminar (Anexo B) incluem o GRM a ser implementado no 
início do Projecto e pode ser melhorado, reflectindo o risco discutido acima. 

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

☒ sim    

☐ não     

Risco moderado 

Todos os projectos de conservação têm o potencial de afectar negativamente os direitos humanos, mas 
a WCS utiliza os mais elevados padrões internacionais e tem políticas incorporadas no Código de 
Conduta da WCS para assegurar que conduzimos o nosso trabalho de forma a minimizar o potencial de 
violações dos direitos humanos. Será dada uma atenção extra para assegurar que as comunidades 
vulneráveis, incluindo as mulheres e outros grupos identificados nos processos de identificação das 
partes interessadas, sejam consultadas ao longo de todo o projecto. 

Ver Princípio 4 sobre o potencial de violação dos direitos humanos na aplicação da lei. 

Outros  

 

Risco substancial A área do Projecto está incluída numa região incluída na categoria de risco elevado / muito elevado de 
ciclones e é moderadamente vulnerável a inundações e sob um risco elevado de vulnerabilidade à seca. 
De acordo com um estudo de 2016 que projectou riscos futuros para esta região, prevê-se um aumento 
em dias secos consecutivos de cerca de 0-10%. Prevêem-se tendências semelhantes para a precipitação 
total, número de dias de chuva com precipitação superior a 20 mm, e intensidade da precipitação, 
mostrando que é provável que ocorram eventos extremos tanto na estação húmida como na seca. O 
número de dias muito húmidos e eventos de precipitação de 5 dias é susceptível de aumentar até 30%, 
sugerindo assim que no futuro esta região poderá sofrer um aumento na precipitação global e na 
frequência e intensidade de eventos de precipitação intensa. 

Os ciclones representam um risco de afectar as actividades de restauração do projecto, tanto directa 
como indirectamente, especialmente se as comunidades forem forçadas a aumentar a sua utilização dos 
ecossistemas locais para sobreviver. A alteração dos padrões de pluviosidade e da disponibilidade de 
água pode ter um impacto sobre os meios de subsistência alternativos/forte, em particular a horticultura 

e as actividades de desenvolvimento agrícola. 

Será realizada uma Avaliação de Vulnerabilidade Climática durante a implementação do projecto 
(actividade 1.1.1.4 no calendário do projecto), incluindo uma Análise de Vulnerabilidade Climática e de 

Capacidade a ser realizada durante a avaliação socioeconómica. 
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Quadro 9 - Medidas de gestão de risco e impacto 

Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

RI1 Riscos de segurança 
associados à instabilidade 
política, social / militar na 
região e riscos de segurança 
associados 

• Definir e Implementar um Sistema de 
Gestão de Segurança baseado em 
sistemas em vigor noutros locais WCS 
incluindo Mianmar, Afeganistão, Sul do 
Sudão, Guatemala e outros locais 
propensos ao conflito.  

• Viabilidade e 
sustentabilidade. A eficácia 
depende em última análise 
da evolução da situação de 
instabilidade militar na região 

Toda a Área de 
Projecto 

91.371,92 Eur 

 

Inclui 25.117,00 
Eur dos custos 
do sistema de 
comunicação de 
segurança e 
66.254,92 Eur 
do tempo da 
equipa ESMS e 
do tempo do 
director do país 
dedicado à 
segurança  

Nota: o tempo 
do pessoal do 
Coordenador 
Global de 
Gestão de 
Riscos não foi 
incluído 

WCS em 
coordenação com 
o ADDP, outros 
parceiros e 
contratantes 
principais 

Início e pela 
duração de 
todo o 
projecto 

 

9 Cada fila tem um risco e impacto social e ambiental diferente (por exemplo, uma fila inclui potenciais impactos sociais devido a restrições de acesso de zonas sem acesso, enquanto outra fila 

poderia incluir riscos para o pessoal do projecto devido a operações de barcos em condições perigosas. Se as medidas de gestão não forem incluídas num plano autónomo (por exemplo, um Quadro 
de Processo), as medidas de gestão têm de ser descritas neste quadro. Se se pretender utilizar um plano autónomo, este pode ser simplesmente referido.  

10 As medidas de gestão devem ser conceptualizadas como actividades do projecto: isto precisa de ser especificado e referenciado ao Quadro Lógico (por exemplo, "ver Actividade 1.2.3") para 

assegurar que o Projecto tenha incluído e orçamentado estas actividades.   

11 O ESMP deve confirmar que as medidas de gestão propostas são viáveis, que são eficazes na prestação de gestão/ mitigação a todos os grupos afectados e que são sustentáveis. Nos casos em 

que tal não seja o caso (por exemplo, quando uma medida de gestão está a ser ensaiada), isto deve ser notado.  
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

RI2 Conflitos com a 
monitorização / 
patrulhamento do PCC pelos 
agentes da MPA 
responsáveis pela vida 
selvagem / agentes da lei  

• Iniciativas IEC para reforçar os 
resultados do processo APGC que 
levaram à definição do MPA e das zonas 
de interdição, clarificando o que é / não 
é permitido e o papel das actividades de 
monitorização / patrulhamento; 

• Definir padrões claros de prática a 
serem implementados com qualquer 
pessoal de aplicação da lei;  

• Incluir um módulo sobre direitos 
humanos e capacidades de gestão de 
conflitos no desenvolvimento de 
capacidades / formação dos CCP 
(actividade 1.1.2.1); 

• Implementar o GRM 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade.  

Área de projecto 
entre a linha 
costeira e 2 
milhas náuticas 

84.269,07 Eur 

 

Inclui 81.250 Eur 
de custos 
associados à 
actividade 
1.1.3.1, 
subactividade 
"Distribuição de 
barcos, 
equipamento e 
fornecimento de 
capacitação 
sobre como 
utilizá-lo" e 
3.019,07 Eur 
sobre o tempo 
da equipa ESMS 

ProAzul + AMA = 
WCS 

Ano 2, 1st  
Semestre 
em diante 

RI3 Risco de fugas se as 
intervenções de subsistência 
forem ineficazes, ou se o 
novo zoneamento não 
resultar no aumento da 
biomassa de peixe, como 
esperado 

• O Quadro de Processo pormenoriza 
toda a estratégia de mitigação para que 
as intervenções de subsistência sejam 
eficazes 

• Incluir as áreas adjacentes à MPA e 
ARRs permanentes no plano de 
ordenamento e no plano de gestão de 
APGCs, definindo possíveis linhas de 
acção se for identificado um efeito de 
fuga 

• Eficácia dependente da 
escala das fugas; possível 
interferência de outras 
iniciativas de conservação 
na região 

Zonas 
adjacentes ao 
MPA e zonas de 
interdição de 
acesso (a 
definir) 

523.550,44 Eur 

 

Inclui 
521.739,00 Eur 
de custos 
associados às 
subactividades 
de actividade 
1.1.1.1 que 
estão 
relacionados 
com a 
monitorização 
dos resultados 
de conservação 
ao longo do 
projecto e 

WCS + ADDP 
(contribuição do 
IIP/InOM, DBIO-
UEM; FC-UEM) 

Ano 1, 1st e 
2nd 
Semestre; 
Ano 5, 1st 
Semestre; 
Monitorizaçã
o semanal 
ao longo do 
projecto de 
locais de 
desembarqu
e de pesca. 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

1.811,44 Eur no 
tempo da equipa 
ESMS) 

RI4 Deslocação económica 
devido a restrições de acesso 

• O Quadro de Processo pormenoriza 
toda a estratégia de mitigação, que 
inclui os meios de subsistência 
alternativos 

• A eficácia depende da 
capacidade de os CCP 
desenvolverem um diálogo 
aberto sobre os benefícios e 
impactos e as potenciais 
medidas de mitigação que 
poderiam ser implementadas 
para os pescadores 
afectados por zonas de não 
captura e outras restrições.  
Depende também da 
capacidade das equipas de 
implementação para 
compreender os potenciais 
impactos sobre os 
pescadores migrantes.    

Área de projecto 
desde a costa 
(inclusive) até 2 
milhas náuticas 

2,447,401.26 
Eur 

 

Inclui 
2.409.939,00 
Eur associados 
ao custo de 
todas as 
medidas de 
mitigação 
consideradas na 
concepção do 
projecto 
(especificadas 
no Quadro do 
Processo 
Preliminar), dos 
quais 
1.327.191,00 
Eur serão 
desembolsos de 
fundos para as 
comunidades ou 
compra de 
equipamento e 
fornecimentos - 
por exemplo, 
para a criação 
de empresas ou 
para os CCP, 
tais como barcos 
de patrulha, 
sede, etc.; inclui 

WCS, ADPP, 
Governo 

Duração do 
projecto, 
mais 
provavelmen
te a partir de 
Y2 do 
projecto, 
uma vez que 
são 
determinada
s restrições 
e locais 
específicos.   



Plano de Gestão Ambiental e Social 

 53 

Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

também e 
37.462,26 Eur 
no tempo da 
equipa ESMS 

RI5 Interferência com os recursos 
culturais 

• Incluiu no âmbito do SEP o 
envolvimento activo, nas fases iniciais 
da implementação do Projecto, com as 
comunidades locais e os líderes 
tradicionais: 

o Identificar e demarcar áreas 
sensíveis 'no go', por exemplo, 
florestas sagradas, árvores 
sagradas, arbustos medicinais, 
cemitérios (isto é, mitigação por 
evasão). Embora estes sítios 
possam não ser directamente 
afectados pelas actividades do 
Projecto, existe um potencial de 
perturbação das vias de acesso da 
comunidade aos sítios culturais e 
ao ambiente dos próprios sítios; 

o Identificar possíveis aspectos 
culturalmente relevantes 
associados à actividade pesqueira 
que devem ser considerados na 
delimitação das restrições a 
implementar em termos de 
actividades / artes de pesca; 

• O procedimento de procura de 
oportunidades incluído no Anexo D 

• Viabilidade e 
sustentabilidade. Eficácia 
dependendo da qualidade do 
compromisso com as 
comunidades locais e os 
líderes tradicionais 

Toda a Área de 
Projecto 

49.538,54 Eur  

 

O custo inclui o 
tempo da equipa 
ESMS 

ADPP e WCS 2nd semestre 
de Y1 e 1st 
semestre de 
Y2 

RI6 Riscos climáticos • Outras medidas resultantes da 
Avaliação da Vulnerabilidade Climática 

• Viabilidade e 
sustentabilidade. Eficácia em 
última análise dependendo 

Toda a área do 
projecto 

46.672,29 Eur 

 
WCS + ADPP Ano 1, 2nd 

Semestre 
em diante 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

• Planear actividades (especialmente 
aquelas que podem exigir viagens e 
presença de mais pessoal do projecto 
no local) tendo em consideração a 
estação das chuvas e a época dos 
ciclones (Novembro de Abril), 
especialmente; 

• WCS MZ para manter uma ligação com 
o INAM e INGD para acesso às 
previsões sazonais e aos alertas 
precoces de ciclones; 

da gravidade dos 
acontecimentos extremos 

Inclui 38.822 Eur 
de custos 
associados ao 
planeamento, 
formação, 
coordenação e 
relatórios da 
avaliação da 
vulnerabilidade 
climática, e 
7.850,29 Eur 
associados ao 
tempo da equipa 
ESMS 

RI7 Risco de introdução de 
espécies invasoras (nas 
plantações de lenha) 

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (para além da prioridade às 
espécies nativas) (Anexo C).  

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade, 
dependendo da capacidade 
da comunidade para aderir 
às boas práticas ambientais. 

Memba: 

Lúrio: Lúrio 
Fungo, 
Mathacaua, 
Serissa Sede, 
Chaonde 

Mazua: Simuco 
Sede / 
Comunidade 
Thathane, 
Mapupu Nacopo, 
Muzuve, 
Mutheco  

Memba Sede: 
Fungo, Memba 
Sede, Nathaca 

Niaca - Geba: 
Baixo Pinda, 

7,120.57 Eur 

 

Inclui 3.818 Eur 
de custos 
associados à 
actividade 
1.2.2.1. - 
subactividade 
"Concepção do 
projecto de 
plantação de 
árvores, 
selecção do 
local e das 
espécies e plano 
de 
monitorização" e 
3.202,57 Eur 
associados ao 
tempo da equipa 
ESMS 

ADPP + FC-UEM Ano 2, 1st 
Semestre 
em diante 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

RI8 Riscos e impactos ambientais 
e sociais associados à 
produção e utilização dos 
fogões economizadores de 
lenha 

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (Anexo C) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade, 
dependendo da capacidade 
da comunidade para aderir a 
boas práticas ambientais. 

Wepane, Napila, 
Geba  

 

Mossuril: 

Mossuril Sede: 
Mossuril Sede, 
Chocas Mar, 
Cabaceira 
Pequena 

Matibane: 
Matibane Sede, 
Metacane, 
Nifukeniculo, 
Chikoma, Iwia, 
Mugigavava, 
Munhohola, 
Krussi, 
Namalungu, 
Anduce 

8.447,94 Eur 

 

Inclui 6.353 Eur 
de custos 
associados ao 
orçamento para 
a actividade 
2.3.4.1. - 
subactividade 
"Transporte de 
barro para 
fogões. 
Panfletos para 
instrução de 
como construir 
fogões 
economizadores 
de lenha" (não é 
possível 
desagregar os 
custos 
específicos de 
mitigação de 
todo o custo da 
subactividade) e 
2.094,94 Eur 
associados ao 
tempo da equipa 
ESMS 

ADPP Ano 2, 1st 
Semestre 
até ao final 
de Y5, 1st 
Semestre 

RI9 Riscos e impactos ambientais 
e sociais associados à 
construção da sede de 7 
CCPs 

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (Anexo C) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

Memba: 

Chaonde 

Mutheco 

Geba 

74.213,14 Eur 

 

Inclui 68,175 Eur 
de custos 
associados à 
actividade 

WCS e AMA Ano 2, 1st 
Semestre 
até ao final 
de Y4, 1st 
Semestre 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

 

Mossuril: 

Matibane 

Krussi 

Namalungu 

Anduce 

1.1.3.1., 
subactividade 
"Planear, 
adquirir e 
construir uma 
Sede para cada 
um dos 7 CCPs 
apoiados pelo 
projecto" (não é 
possível 
desagregar os 
custos 
específicos de 
mitigação do 
custo total da 
subactividade) e 
1,491.13 Eur 
associados ao 
tempo da equipa 
ESMS 

RI10 Riscos e impactos ambientais 
e sociais associados à 
instalação de 3 furos / poços 
de captação de águas 
subterrâneas 

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (Anexo C) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

A ser 
determinado em 
Memba e 
Mossuril 

3.302,57 Eur 
associados ao 
tempo da equipa 
ESMS 

ADPP Ano 2, 1st 
Semestre 
até ao final 
de Y5, 1st 
Semestre 

RI11 Riscos para a saúde e 
segurança associados ao 
trabalho de campo 
(inquéritos, monitorização) 

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (Anexo C) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

Toda a área de 
estudo 

16,650.34 Eur 

 

Inclui 8.215 Eur 
de custos em 
tempo de 
formação 
dedicado à 
ESMS (20% do 
total da 
formação), custo 

WCS, ADPP, 
AMA, IIP, DBIO-
UEM, FC-UEM 

Ano 1, 1st 
Semestre 
em diante 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

do equipamento 
de segurança, 
seguro de 
mergulho e 
8.435,34 Eur no 
tempo da equipa 
ESMS, incluindo 
dedicado à 
segurança 

RI12 Riscos para a saúde e 
segurança associados às 
actividades dos clubes de 
subsistência  

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (Anexo C) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

Memba: 

Lúrio: Lúrio 
Fungo, 
Mathacaua, 
Serissa Sede, 
Chaonde 

Mazua: Simuco 
Sede / 
Comunidade 
Thathane, 
Mapupu Nacopo, 
Muzuve, 
Mutheco  

Memba Sede: 
Fungo, Memba 
Sede, Nathaca 

Niaca - Geba: 
Baixo Pinda, 
Wepane, Napila, 
Geba  

 

Mossuril: 

41.959,63 Eur 

 

Inclui 39.996 Eur 
associados à 
Actividade 
2.3.1.1. - 
subactividade 
"Desenvolviment
o e impressão 
de Manuais para 
Instrutores de 
Meios de 
Subsistência, 
cartazes para 
clubes, livros de 
sócios para 
sócios de 
clubes. 27 
clubes e 6 
associações" e 
coordenação e 
relatórios 
associados à 
Actividade 
2.3.2.1. e 
1,963.63 Eur no 
tempo da equipa 

ADPP Ano 1, 2nd 
Semestre 
até ao final 
de Y5, 1st 
Semestre 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

Mossuril Sede: 
Mossuril Sede, 
Chocas Mar, 
Cabaceira 
Pequena 

Matibane: 
Matibane Sede, 
Metacane, 
Nifukeniculo, 
Chikoma, Iwia, 
Mugigavava, 
Munhohola, 
Krussi, 
Namalungu, 
Anduce 

da ESMS, 
incluindo 
dedicada à 
segurança 

RI13 Riscos ambientais e de 
saúde e segurança 
associados à manipulação de 
substâncias perigosas (por 
exemplo, combustível e 
lubrificantes para barcos)  

• Medidas de mitigação incluídas no 
ESCOP (Anexo C) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

 18,506.07 Eur 

 

Inclui 11.424 
Eur, que 
correspondem a 
uma estimativa 
de 3% do custo 
associado às 
subactividades 
"Avaliações 
biológicas das 
espécies alvo 
seleccionadas 
pelos PCC, 
avaliação do 
estado de 
exploração das 
principais 
espécies 
pescadas (linha 

WCS e AMA Ano 2, 1st 
Semestre 
até ao final 
de Y5, 2nd 
Semestre 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

de base e final)", 
"Cartografia dos 
recifes de coral 
e avaliação do 
estado ecológico 
(linha de base e 
final)", 
"Cartografia das 
zonas de pesca 
nos distritos de 
Memba e 
Mossuril" e 
"Mamíferos 
marinhos e 
tubarões & rays 
surveys and 
BRUV surveys 
to assess fish 
biomass 
(baseline and 
final)" da 
actividade 
1.1.1.1. e 4,063 
Eur, que 
correspondem a 
uma estimativa 
de 5% do custo 
associado à 
subactividade 
"Distribuição de 
barcos, 
equipamento e 
capacitação 
sobre como 
utilizá-lo" da 
Actividade 
1.1.3.1.; inclui 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

também 
3,019.07 Eur no 
tempo da equipa 
ESMS 

 Disposições do ESMS        

P1 Envolvimento e divulgação 
das partes interessadas 

• A inclusão significativa de Pessoas 
Afectadas pelo Projecto (incluindo 
grupos vulneráveis) para a abordagem 
APGC e para definir medidas de 
melhoramento elegíveis (por exemplo, 
medidas de restauração e 
melhoramento dos meios de 
subsistência) deve ser explicitamente 
reforçada nas actividades planeadas de 
envolvimento das partes interessadas. 
Os resultados do inquérito 
socioeconómico planeado serão 
fundamentais para tal;  

• Os líderes tradicionais em Moçambique 
têm um papel substancial na gestão dos 
recursos naturais e em todos os 
aspectos relacionados com lugares 
sagrados, normas culturais, tradições e 
práticas. O envolvimento activo dos 
líderes tradicionais deve ser assegurado 
nas actividades de envolvimento das 
partes interessadas. 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

Toda a área do 
projecto 

125,013.59 Eur 

 

Inclui 32.871,90 
Eur de custos 
específicos 
sobre SEP 
associados à 
Actividade 
0.0.0.1 (30% dos 
custos totais do 
ESMS) - 
Subactividades - 
"Formação aos 
membros da 
equipa sobre o 
ESMS (IC, SEP, 
GRM e PF)" e 
"Formação 
sobre BNS e 
NRGT"; também 
custos 
específicos 
sobre SEP 
associados à 
Actividade 
0.0.0.2. (30% 
dos custos totais 
do ESMS) - 
subactividades 
relacionadas 

ADPP Desde o 
início 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

com a gestão do 
ESMS 
(consultas, 
divulgação, etc.); 
e 92.141,69 
EUR sobre o 
tempo da equipa 
do ESMS 
dedicado ao 
SEP (30% dos 
custos totais do 
ESMS) 

P2 Integração do género • Medidas já consideradas na Proposta + 
Medidas a definir no Plano de Acção de 
Género a incluir na avaliação 
socioeconómica (actividade 1.1.1.2) 

• Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade. 

Toda a área do 
projecto 

13.907,71 Eur 

 

Inclui 4.000 EUR 
de Actividade 
1.1.1.2. - 
subactividade 
"Avaliação 
Socioeconómica 
+ Plano de 
Avaliação de 
Género (GAP)" e 
9.907,71 EUR 
do tempo 
dedicado pela 
equipa da ESMS 
à PF (10% dos 
custos totais da 
PF) 

ADPP com apoio 
da WCS 

Desde o 
início 

P3 Mecanismo de queixa • A possibilidade de receber queixas que 
se devam a iniciativas sob a 
responsabilidade de outras entidades / 
projectos deve reflectir-se no GRM.  

• Viabilidade e 
sustentabilidade. Eficácia 
dependendo da ligação com 

Toda a área do 
projecto 

43.983,00 Eur 

 

Inclui 10.957,30 
Eur de custos 
específicos 

WCS Desde o 
início 
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Ref. 
Riscos e impactos sociais 

e ambientais9 
Medidas de gestão10 

Viabilidade, eficácia e 

sustentabilidade 11 
Localização 

Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 

implementação 
Horário 

• Será necessária uma articulação 
bidireccional entre as GRMs do Projecto 
e as GRMs de outras 
iniciativas/projectos. 

outras entidades / iniciativas 
na região 

sobre GRM 
associados à 
Actividade 
0,0,0,1 (10% dos 
custos totais do 
ESMS) - 
Subactividades - 
"Formação aos 
membros da 
equipa sobre o 
ESMS (IC, SEP, 
GRM e PF)" e 
"Formação 
sobre BNS e 
NRGT"; também 
custos 
específicos 
sobre GRM 
associados à 
Actividade 
0,0,0,0,2. (10% 
dos custos totais 
do ESMS) - 
subactividades 
relacionadas 
com a gestão do 
ESMS 
(consultas, 
divulgação, etc.); 
e 33.025,7 EUR 
sobre o tempo 
da equipa ESMS 
dedicado à GRM 
(10% dos custos 
totais do ESMS) 
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5 Restrições de Acesso Quadro do Processo de Mitigação 

O Quadro do Processo Preliminar é apresentado no ANEXO B. Quadro 10 abaixo mostra os custos 
associados ao Consentimento Prévio e ao Quadro do Processo de Mitigação das Restrições de 
Acesso. 
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Quadro 10 - Outras disposições: Quadro Preliminar de Processo para Restrições de Acesso 

Outras disposições Medida de gestão 
Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade  

Localização 
Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 
implementação 

Horário 

Consentimento Informado • Protocolo de Consentimento Livre e 
Esclarecido 

• Ver Protocolo IC Viabilidade, 
eficácia e 
sustentabilidade. 

Toda a área do 
projecto 

43.983,60 Eur 

 

Inclui 10.957,30 
Eur de custos 
específicos sobre 
IC associados à 
Actividade 0,0,0,1 
(10% dos custos 
totais do ESMS) - 
Subactividades - 
"Formação aos 
membros da 
equipa sobre o 
ESMS (IC, SEP, 
GRM e PF)" e 
"Formação sobre 
BNS e NRGT"; 
também custos 
específicos sobre 
IC associados à 
Actividade 0,0,0,2. 
(10% dos custos 
totais do ESMS) - 
subactividades 
relacionadas com 
a gestão do ESMS 
(consultas, 
divulgação, etc.); e 
33.025,7 EUR 
sobre o tempo da 
equipa do ESMS 
dedicado ao CI 
(10% dos custos 
totais do ESMS) 

WCS e ADPP com a 
colaboração de 
todos os parceiros 
do projecto 



Plano de Gestão Ambiental e Social 

 65 

Outras disposições Medida de gestão 
Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade  

Localização 
Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 
implementação 

Horário 

Quadro de Processo 
Preliminar para Restrições 
de Acesso 

• Ver documento de Estrutura de 
Processo Preliminar 

• Viabilidade e 
sustentabilidade. Eficácia 
dependendo da ligação com 
outras entidades / iniciativas 
na região 

Ver documento 
de Estrutura de 
Processo 
Preliminar 

122.041,90 Eur 

 

Inclui 32.871,90 
Eur de custos 
específicos 
sobre PF 
associados à 
Actividade 
0.0.0.1 (30% dos 
custos totais do 
ESMS) - 
Subactividades - 
"Formação aos 
membros da 
equipa sobre o 
ESMS (IC, SEP, 
GRM e PF)" e 
"Formação 
sobre BNS e 
NRGT"; também 
custos 
específicos 
sobre PF 
associados à 
Actividade 
0.0.0.2. (30% 
dos custos totais 
do ESMS) - 
subactividades 
relacionadas 
com a gestão do 
ESMS 
(consultas, 
divulgação, etc.); 
e 89.169,38 
EUR sobre o 

ADPP e WCS Desde o início 
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Outras disposições Medida de gestão 
Viabilidade, eficácia e 
sustentabilidade  

Localização 
Custos 
estimados 

Responsabilidad
e de 
implementação 

Horário 

tempo da equipa 
do ESMS 
dedicado ao PF 
(30% dos custos 
totais do ESMS) 

 

Nota: Os custos 
de mitigação 
associados aos 
impactos 
identificados no 
Quadro de 
Processo 
Preliminar 
relacionado com 
as restrições de 
acesso são 
apresentados 
acima em 
Quadro 9, fila 
RI4 
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6 ESMP Monitorização e Supervisão  

6.1 Estrutura organizativa 

A estrutura organizacional global da WCS para o Projecto durante a implementação é apresentada em 
Figura 4 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. Serão actualizados e finalizados durante os primeiros seis meses de 
implementação do projecto. Além disso, esta secção será continuamente actualizada à medida que 
forem feitas alterações à estrutura organizacional. Figura 5 mostra a estrutura organizacional do ESMS 
do projecto. 

 

 

Figura 4 - Estrutura organizativa do projecto 
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Figura 5 - Estrutura organizacional do ESMS do projecto 

 

6.2 Papéis e responsabilidades 

Esta secção fornece uma descrição geral dos papéis ambientais e sociais, responsabilidades e funções 
dos membros do pessoal da WCS durante a implementação do Projecto.  

A WCS irá gerir a implementação do Fundo de Acção Azul ESMS, Projecto ESMP e Instrumentos de 
Salvaguarda associados durante toda a implementação do projecto. Além disso, a WCS terá 
responsabilidade directa pela implementação de todas as medidas de gestão e actividades de 
mitigação destinadas a reduzir os impactos negativos do projecto para níveis aceitáveis e a aumentar 
quaisquer impactos positivos.  

Além disso, a WCS será responsável pela implementação dos programas de monitorização 
necessários para verificar se as medidas de gestão estão a alcançar os resultados esperados. A WCS 
será responsável pela realização de actividades de consulta pública necessárias para apoiar a 
implementação de quaisquer Instrumentos de Salvaguarda e para divulgar informações relevantes do 
projecto a diferentes partes interessadas. Tudo isto será feito em coordenação com os restantes 
bolseiros e principais parceiros do projecto. Finalmente, a WCS trabalhará em estreita colaboração 
com o Governo de Moçambique e organizações terceiras para iniciar as necessárias acções de 
capacitação e desenvolvimento comunitário (ver Figura 6). 
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Figura 6 - Acordos institucionais com parceiros locais, nacionais e regionais/internacionais 

As responsabilidades de envolvimento das partes interessadas serão partilhadas entre os parceiros do 
projecto, incluindo a WCS, ADPP, AMA e o Governo de Moçambique. A liderança dependerá das 
actividades. Em todos os casos, o engajamento das partes interessadas será conduzido com o apoio 
do pessoal da WCS, precedido de formação específica interna.  

A responsabilidade pela implementação do ESMP, dos Instrumentos de Salvaguarda e do ESMS do 
Fundo de Acção Azul é da responsabilidade de numerosos níveis e funções na organização da WCS, 
incluindo a gestão de topo.  

No terreno, os programas nacionais têm processos em vigor para gerir as responsabilidades. Um 
Gestor de M&A / ESMS a tempo inteiro será contratado para o projecto e trabalhará em coordenação 
com o director de projecto da WCS, o assistente do projecto (que terá um papel importante no apoio 
ao gestor da ESMS) e os restantes bolseiros e chefes de equipa dos parceiros. Para gerir todos os 
requisitos de salvaguardas sociais, teremos todo o pessoal de campo a participar, revendo uma folha 
de gestão de salvaguardas sociais cada vez que visitarem o campo ou interagirem com os parceiros 
do projecto.  A folha fornece lembretes sobre o que tem de ser dito em cada reunião (por exemplo, 
onde os participantes podem apresentar queixas, processo de documentação do CI para decisões a 
serem tomadas colectivamente). A responsabilidade de rever os requisitos e assegurar que o pessoal 
se mantém actualizado com as salvaguardas sociais será coberta pelo Gestor de M&E / ESMS do 
projecto.   

Para queixas, todo o pessoal receberá formação sobre como fornecer avisos públicos para 
apresentação de queixas e o que fazer no caso de uma queixa ser submetida directamente a eles.  
São responsáveis por carregar as queixas conforme recebidas.  Após a formação sobre a árvore de 
decisão GRM, todo o pessoal saberá se deve abordar a queixa menor no local ou alertar o coordenador 
do projecto designado GRM.  O coordenador GRM do projecto efectuará uma revisão inicial e enviará 
recomendações ao chefe do projecto e ao director do país para aprovação e acção. Para queixas 
graves ou potenciais violações dos direitos humanos, a responsabilidade pela revisão e acção pode 
ser transferida para o escritório Global. 

Para todas as responsabilidades e responsabilidades do ESMS, o organograma fornece a estrutura 
orientadora (Figura 5).  Todo o pessoal será obrigado a actualizar continuamente as Actividades de 
Envolvimento das Partes Interessadas. O Chefe de Projecto, o gestor local de M&E / ESMS, e o 
coordenador global da ESMS realizarão reuniões periódicas para verificar as melhores práticas de 
implementação do CI, do Mecanismo de Redução de Lesões e do Quadro de Processos para 
Restrições de Acesso.  medida que os Processos de Restrição de Acesso surgirem, será designado 
pessoal específico para liderar esse processo com orientações do gestor de M&E / ESMS e do 
coordenador global do ESMS.   

O gestor do M&E / ESMS será responsável pela revisão e recolha de relatórios, estes relatórios serão 
revistos e submetidos pelo chefe de fila do projecto. No mínimo, o gestor de M&E / ESMS entrará em 
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contacto com o coordenador global do ESMS duas vezes por ano para analisar o progresso no 
cumprimento dos requisitos de relatórios de salvaguardas ambientais e sociais.   

 

6.3 Formação e sensibilização 

A WCS desenvolveu um programa de formação, capacitação e sensibilização para todos os 
funcionários e contratantes sobre como implementar o Fundo de Acção Azul ESMS, o projecto ESMP 
e outros instrumentos de salvaguarda anexados a este ESMP (Anexos A a E). Esperamos que todo o 
pessoal envolvido no projecto assista a uma formação semelhante adaptada ao contexto de 
Moçambique, que pode ser uma formação presencial ou uma formação on-line durante várias semanas 
devido a restrições Covid-19, dependendo da situação em que o projecto começa. Os tópicos incluirão 
a modelação conceptual do projecto, identificação das partes interessadas, avaliação (incluindo 
distinção entre titulares de direitos e sujeitos de obrigações) e envolvimento, formação em facilitação, 
aplicação de IC, avisos públicos GRM e sistema de manutenção de registos na ASANA (incluindo 
módulos para praticar respostas a queixas), e mitigação de restrições de acesso.  Esperamos que tal 
formação proporcione a capacitação do pessoal para assumir a responsabilidade sobre as obrigações 
do ESMS, clarifique as listas de partes interessadas e os termos do compromisso, e finalize os 
processos de Consentimento Informado (reconhecendo que a WCS utiliza processos de 
Consentimento com todas as comunidades), Mecanismos de Redução de Reclamações, e Mitigações 
de Restrições de Acesso. Além disso, todos os novos funcionários e contratantes participarão numa 
sessão de indução obrigatória que incluirá uma revisão dos materiais e processos de salvaguardas 
sociais. Serão também utilizados métodos de comunicação escritos (boletim informativo/ cartazes) e 
verbais (como parte de briefings de rotina) para aumentar a sensibilização sobre uma série de questões 
de saúde ocupacional e comunitária, segurança e protecção. Conforme justificado, a equipa receberá 
formação e apoio adicionais sobre tópicos salientes para as metas, objectivos e os dos parceiros do 
projecto.  

 

6.4 Monitorização, avaliação e relatórios 

Para determinar a eficácia do PMSE e assegurar que as medidas de gestão nele contidas estão a ser 
implementadas, serão efectuados exercícios de monitorização e avaliação internos e externos. As 
avaliações internas serão levadas a cabo pela WCS numa base anual e basear-se-ão no modelo do 
Quadro 6. Esta tabela será completada em conjunto com a equipa do projecto, incluindo pessoal da 
WCS Global e pessoal sénior sediado em Moçambique.  

Os relatórios da ESMS serão feitos como parte do Relatório Anual. O Modelo de Relatório Anual 
contém uma secção específica para este fim. Para cada medida de gestão, será assinalado se a 
implementação está dentro do calendário (ou adiantada ou concluída), ligeiramente atrasada ou 
atrasada - utilizando o código de cores sugerido. Quando se verificarem atrasos, os motivos serão 
explicados, e as soluções sugeridas. Para além do progresso, a eficácia das medidas de gestão será 
também monitorizada e comunicada em Quadro 9. O modelo do Quadro 6 também pode ser utilizado 
para avaliações externas do PMSE. A monitorização anual ajudará a identificar quaisquer riscos 
ambientais ou sociais adicionais que possam ter surgido desde o início do Projecto e ajudará a 
estabelecer medidas de mitigação adequadas para quaisquer novos riscos significativos. A WCS 
acrescentará estes riscos adicionais e as suas medidas de mitigação ao PMSE (Quadro 8 e Quadro 
9) e apresentará um relatório sobre eles como parte do futuro controlo anual (Quadro 9).  

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

Considerando a complexidade e o número de parceiros deste projecto, será contratado um Gestor do 
Projecto M&E / ESMS a tempo inteiro.  
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O plano de M&E será baseado nos resultados finais esperados e nos indicadores que forem acordados 
com a BAF. O Gestor de M&A / ESMS avaliará também o progresso do projecto e, com base nos 
resultados, ajustará acções se necessário; o Gestor de M&A / ESMS, juntamente com o Gestor de 
Projecto e o Assistente relatarão os progressos às comunidades locais, autoridades locais, governo 
nacional e outras partes interessadas. O Gestor de M&E / ESMS também desenvolverá o plano de 
implementação de M&E. Juntamente com a PD e a equipa técnica, o Gestor de M&E / ESMS 
identificará os principais componentes de recolha de dados (socio-económicos, ecológicos), quem é 
responsável pela recolha de dados para cada componente e o fluxo de informação (quem recolherá 
os dados, quem os analisará e reportará). O plano incluirá também o calendário para a recolha de 
dados, incluindo a sua frequência. Com o apoio da equipa global de Gestão de Salvaguardas Sociais 
da WCS, o Gestor de M&E /ESMS assegurará que toda a equipa compreenda o plano de M&E e esteja 
ciente das suas responsabilidades. 

 

6.5 Gestão de mudanças 

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

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

A revisão e o processo incluirão os seguintes passos:   

o Projecto M&E / Gestor do ESMS muda para coordenador do ESMS da WCS (Kretser) 
e/ou líder do projecto (TBD).  

o O coordenador do ESMS analisa as possíveis implicações das mudanças, incluindo a 
consulta ao pessoal interno e o que estão a aprender com as Pessoas Afectadas pelo 
Projecto e quaisquer outras partes interessadas relevantes;  

o A WCS realizará quaisquer avaliações adicionais necessárias de E&S e o envolvimento 
e actualização das partes interessadas sobre a estratégia de gestão de risco acima 
referida; 

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

o A equipa do projecto e o coordenador do ESMS conduzem uma revisão e aprovação 
interna;  

o A WCS submete alterações modificadas ao Fundo de Acção Azul para aprovação; 

o Após aprovação, divulgar, implementar e monitorizar o PMS revisto. 
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7 ANEXOS  

o ANEXO A - Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP), incluindo o 
Mecanismo de Luto;  

o ANEXO B - Quadro Preliminar de Processo para Restrições de Acesso;  
o ANEXO C - Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP); 
o ANEXO D - Procedimento de acaso encontrar 

 
 


