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Caro Senhor Maurício Xerinda, 

Em Junho de 2011, solicitaram à Comissão Holandesa de Avaliação Ambiental assessoria 
sobre um plano de desenvolvimento multissetorial e Avaliação Ambiental Estratégica 
(AAE) integrados para a Bacia do Baixo Zambeze. Tenho o prazer de lhe apresentar, por 
este meio, a assessoria preparada por um grupo de trabalho independente da 
Comissão.  

Gostaria de lhe chamar a atenção para o seguinte:  

A assessoria propõe um processo integrado para planeamento e AAE. Em tal processo 
de planeamento, os elementos da AAE têm por objetivo garantir que os aspetos 
ambientais e sociais são totalmente tidos em conta no planeamento final. O processo 
proposto pode, assim, ser um instrumento para cumprimento da missão do Ministério 
para a Coordenação da Ação Ambiental (MICOA).  

A assessoria salienta a importância de um organizador independente e neutro para o 
planeamento/processo da AAE, reconhecido como tal por todas as autoridades setoriais 
envolvidas.  

O processo que propomos mantém a competência dos ministérios setoriais para 
formulação do seu plano setorial. No entanto, salienta que o planeamento dos setores 
envolvidos deve ser realizado de forma coordenada.    

A assessoria sugere uma abordagem bifásica; a primeira tendo em vista a coordenação 
dos interesses dos setores envolvidos numa agenda multissetorial; a segunda tem por 
objetivo a implementação da agenda nos planos setoriais individuais. A assessoria 
concentra-se unicamente na primeira fase de planeamento/processo da AAE. A NCEA 
oferece os seus serviços para a conceção, coordenação e metodologia para a segunda 
fase, quando o Governo de Moçambique tiver tomado formalmente a decisão de acordar 
na conceção, coordenação e metodologia da fase 1. 

Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental 
Para: Senhor Maurício Xerinda  
Maputo, Moçambique 



 

 

A NCEA gostaria de ser mantida informada sobre a utilização desta assessoria.  

Gostaria ainda de reiterar a vontade da Comissão de continuar a cooperar com o MICOA 
nos próximos anos.  

 

Com os nossos cumprimentos,  
 

Pieter van der Zaag 

 

       

 

Presidente do Grupo de Trabalho do plano de desenvolvimento multissetorial e AAE para 
a Bacia do Baixo Zambeze, Moçambique 
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Resumo executivo 
A Bacia do Baixo Zambeze apresenta uma perspetiva futura de prosperidade e 
desenvolvimento, uma vez que possui um elevado potencial social, económico e ecológico. 
Este potencial reflete-se em diversos recursos que enriquecem a bacia. Simultaneamente, os 
diversos recursos e respetivos setores envolvidos apresentam um desafio complexo na 
definição de um plano de desenvolvimento para a região. Para as perspetivas futuras se 
realizarem, é necessária uma estrutura que coordene e monitorize os diversos 
desenvolvimentos do setor. O Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental (MICOA) 
solicitou assim à Comissão Holandesa de Avaliação Ambiental (NCEA) uma assessoria no 
processo de avaliação ambiental estratégica (AAE), de suporte à elaboração de um plano 
coordenado entre setores, para assegurar que esses desenvolvimentos beneficiam a 
população local e respeitam os valores ecológicos.  
 
Esta assessoria recomenda um processo integrado de planeamento e de AAE. O capítulo 1 
apresenta uma breve introdução. O capítulo 2 apresenta informação sobre o estado atual dos 
setores envolvidos. O capítulo 3 descreve as duas fases recomendadas do 
planeamento/processo de AAE e delineia as precondições para uma implementação bem 
sucedida desta abordagem. O capítulo 4 sugere uma metodologia para a fase 1 da 
abordagem de planeamento/AAE integrada, resultante da definição pelo Governo de 
Moçambique de uma agenda multissetorial para o desenvolvimento da Bacia do Baixo 
Zambeze. Finalmente, o capítulo 5 discute algumas questões operacionais da fase 1 mais 
pormenorizadamente.  
 
A NCEA poderá, no final da fase 1, ser solicitada a dar recomendações mais pormenorizadas 
sobre a conceção e metodologia para a fase 2 do planeamento/processo de AAE sugerido 
 
As recomendações e conclusões chave desta assessoria são: 
 
Capítulo 2: Análise da situação 

• A Bacia do Baixo Zambeze possui um potencial social, económico e ecológico 
altamente diversificado que apresenta diversas oportunidades de desenvolvimento 
sustentável.  De modo a atingir este potencial, é urgentemente necessário um plano 
de desenvolvimento coordenado intersetorial. 

• A necessidade de um plano de desenvolvimento coordenado intersetorial é 
reconhecida pelo Governo de Moçambique, mas encontra-se ainda na sua fase 
inicial. 

 
Capítulo 3: O planeamento/processo de AAE: Concepção e implementação 
 

• A NCEA recomenda uma abordagem bifaseada ao plano de desenvolvimento 
multissetorial/processo de AAE da Bacia do Baixo Zambeze. A primeira tendo em 
vista a coordenação dos interesses dos setores envolvidos numa agenda 
multissetorial; a segunda tem por objetivo a implementação da agenda nos planos 
setoriais individuais (Consulte a figura seguinte e o capítulo 4). 

• Fase 1: 
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- A NCEA recomenda que a primeira fase defina uma agenda multissetorial 
para o futuro desenvolvimento da Bacia do Baixo Zambeze. Esta agenda deve 
ser desenvolvida num processo participativo por todas as principais partes 
interessadas. Dentro do Governo, tal inclui todas as agências formalmente 
mandatadas para decisões importantes para a implementação da agenda.  

- A NCEA salienta a importância da decisão, primeiro que tudo, da agência que 
será formalmente mandatada para convocar o processo de desenvolvimento 
multissetorial, ou seja, a agência mandatada. É fundamental que tal 
autoridade seja reconhecida como neutra por todos os setores envolvidos e 
que tenha a capacidade de tomar decisões equilibradas.  

- A NCEA salienta diversas precondições para a aplicação bem sucedida da 
abordagem sugerida relativamente a capacidades, orçamento, transparência, 
compromisso, etc. 

• Fase 2: 
- A NCEA recomenda que, durante a fase 2, a agência mandatada monitorize e 

informe sobre o desenvolvimento e implementação dos planos e informe o 
Conselho de Ministros sobre eventuais conflitos ou questões que necessitem 
de coordenação.  

 
Capítulo 4: Metodologia recomendada para a fase 1 

• A NCEA sugere a utilização de uma abordagem de 10 passos no desenvolvimento da 
agenda multissetorial para a Bacia do Baixo Zambeze. 

• O passo 1 será a preparação de um mandato formal do Conselho de Ministros, 
incluindo: o mandato para iniciar o planeamento/processo de AAE, linhas de 
orientação, princípios e fronteiras para este planeamento/processo de AAE, uma 
agência mandatada para liderar este processo e reserva dos recursos financeiros 
necessários.  

• O passo 2 constitui a definição das entidades institucionais que apoiam o 
planeamento/processo de AAE, incluindo: um comité de gestão, uma plataforma de 
aconselhamento intergovernamental, uma plataforma público-privada e um 
mecanismo de análise de qualidade. Quando necessário, o comité de gestão 
encomendará estudos especializados. A NCEA aconselha que a agência mandatada e 
o MICOA prestem funções de secretariado às diferentes entidades institucionais. Para 
esta função de secretariado, deverá existir um fundo dedicado. 

• O passo 3 é a definição de fronteiras geográficas e temporais e a descrição do 
contexto político-legal.  

• O passo 4 é a identificação do cenário de “operação cotidiana”: qual o 
desenvolvimento ambiental, social e económico esperado sem um plano de 
desenvolvimento multissetorial. Este cenário destina-se a formar a base de 
comparação com o cenário multissetorial normal, conforme sugerido no passo 8. 

• O passo 5 é o desenvolvimento de cenários setoriais individuais, integrando questões 
sociais, ambientais e económicas. A NCEA recomenda que o processo de 
desenvolvimento de cenários aconteça de forma participativa, com a participação de 
todos os membros do comité de gestão e a consulta à plataforma de aconselhamento 
intergovernamental e à plataforma público-privada.  

• No passo 6, estes cenários setoriais são verificados, por exemplo, utilizando análises 
de consistência para encontrar sinergias e conflitos no desenvolvimento setorial.  



-4- 

• O passo 7 é a organização de um controlo de qualidade independente dos cenários 
setoriais e, posteriormente, do cenário multissetorial. 

• No passo 8, os cenários setoriais individuais são combinados num "cenário 
multissetorial comum" integrado: a melhor combinação de todos os cenários 
setoriais desenvolvida. A NCEA aconselha a avaliação deste cenário relativamente aos 
seus principais impactos sociais, ambientais e económicos e a comparação do 
resultado desta avaliação com os impactos do “cenário de operação cotidiana”. A 
NCEA salienta que este cenário multissetorial comum não deve ser visto como um 
modelo para os desenvolvimento da Bacia mas antes como um reforço da urgência 
da fase 2 e a criação de um ponto de partida comum para esta fase. 

• No passo 9, o cenário multissetorial comum é traduzido numa agenda multissetorial 
para a Bacia do Baixo Zambeze.  

• No passo 10, a fase 2 é concebida com base na agenda multissetorial. 
 
Capítulo 5: Questões operacionais da fase 1 

• A NCEA sugere que sejam incluídos diversas partes interessadas nas diferentes 
entidades institucionais. Em cada uma das entidades institucionais a serem 
constituídas, e em cada um dos níveis da sua operação, é de particular importância a 
participação e cooperação entre partidos. 

• A NCEA lista diversa legislação e políticas nacionais relevantes e tratados e acordos 
internacionais. No entanto, esta lista não é exaustiva. A NCEA salienta a importância 
de uma avaliação sólida do contexto político-legal para determinar as fronteiras 
dentro das quais o processo de planeamento deve ter lugar.  

• A participação é de particular importância no desenvolvimento de cenários setoriais. 
Os interessados governamentais e não –governamentais direta ou indiretamente 
envolvidos em e/ou influenciados por um setor específico devem ser envolvidas no 
processo de desenvolvimento de cenário para tal setor.  

• A NCEA realiza a primeira análise de sinergias, estrangulamentos e questões, quer 
dentro dos setores quer àqueles relativos às interdependências entre setores. Estas 
deverão ser analisadas com maior profundidade, por exemplo, aplicando uma análise 
de consistência entre os diversos cenários de setor.  
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Visualização esquemática dos elementos chave da abordagem de planeamento e AAE sugerida para a Bacia do 
Baixo Zambeze 
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1. Introdução 

1.1 Descrição da iniciativa 
A Bacia do Baixo Zambeze, ou seja, a parte Moçambicana da Bacia do Rio Zambeze1  
apresenta um elevado potencial social, económico e ecológico. Os recentes desenvolvimentos 
socioeconómicos podem fazer do Baixo Zambeze o segundo pólo socioeconómico de 
Moçambique, estrategicamente localizado no centro do país.  
 
Recentemente, foram descobertas vastas reservas de carvão na Bacia do Baixo Zambeze, 
principalmente concentradas à volta de Tete, capital da província. O Governo de Moçambique 
emitiu concessões mineiras que podem levar à produção de 100 milhões de toneladas anuais 
de carvão até 2025, com um valor de exportação potencial de mais de 10 mil milhões de 
dólares por ano.  O minério é, assim, um potencial económico principal da região. Além 
disso, as atividades mineiras resultarão em investimentos substancias na infraestrutura de 
transportes, uma vez que estas são necessárias para ligar a província de Tete à costa. 
Paralelamente, a Bacia do Baixo Zambeze apresenta uma economia de subsistência agrícola e 
de pescas para cerca de 2,6 milhões de pessoas. Desde as primeiras colonizações, 
apresentou oportunidades de produção de produtos agrícolas, tais como o arroz, o açúcar e 
a copra (a polpa do coco, utilizada principalmente para produzir óleo de coco). Existem 
planos de desenvolvimento de nova irrigação até 90.000 hectares, o que deverá tornar a 
região no mais importante celeiro do país. O camarão com origem nas pescas costeiras, que 
se estendem das ricas margens de Sofala, à volta do delta do Zambeze e dependem das 
cheias anuais do rio, é um dos principais produtos de exportação de Moçambique (avaliado 
em cerca de 50 milhões de dólares anuais). Com o início da operação da barragem de Cahora 
Bassa em 1984, o Zambeze tornou-se a principal fonte de eletricidade de Moçambique, 
atingindo o valor de cerca de 500 milhões de dólares por ano. Os planos de expansão da 
capacidade de geração elétrica da barragem e de construção de um reservatório adicional 
estão em fase avançada e duplicarão a produção de energia e reforçarão ainda mais a Bacia 
do Baixo Zambeze como uma fonte principal de energias renováveis para a região da África 
do Sul. O delta do Zambeze possui caraterísticas ecológicas únicas, com o Complexo de 
Marromeu RAMSAR de elevado potencial turístico.  
 
O Baixo Zambeze apresenta, assim, uma perspetiva de futuro de prosperidade e de 
desenvolvimento socioeconómico num ambiente saudável. No entanto, para que esta 
perspetiva se realize, o Governo de Moçambique salientou a necessidade de uma estrutura de 
coordenação e monitorização dos desenvolvimentos em curso, definindo condições limite 
claras para o planeamento espacial, especialmente as relativas a aspetos sociais e ambientas. 
                                                           

1    Hidrologicamente, a Bacia do Baixo Zambeze consiste em: todos os distritos da província de Tete; os distritos seguintes 
da província da Zambézia: Chinde, Inhassunge, Morrumbala, Nicoadala e Quelimane; os distritos seguintes da província 
de Sofala: Caia, Chemba, Cheringoma, Maringué, Marromeu e Muanza; os distritos seguintes da província de Manica: 
Guru, Tambara e Macossa. Administrativamente (conforme definido nos estatutos orgânicos da Agência do 
Desenvolvimento do Vale do Zambeze), o Vale o Baixo Zambeze inclui ainda os seguintes distritos da província de 
Zambézia: Maganja da Costa, Milange, Mocuba e Namacurra; e ainda o distrito da Gorongosa na província de Sofala e o 
distrito de Bárue na província de Manica.  O Anexo 4 apresenta um mapa da região. 
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Sem tal estrutura de coordenação, os desenvolvimentos podem criar os seus próprios 
estrangulamentos e impactos indesejáveis e irreversíveis socio-ambientais.  À luz dos 
rápidos desenvolvimentos atuais a nível de projeto na Bacia do Baixo Zambeze2, o 
desenvolvimento desta estrutura é urgente. 

1.2 Mandato para esta assessoria e âmbito 
Depois de ter consultados diversos ministérios setoriais relevantes, o Ministério para a 
Coordenação da Ação Ambiental (MICOA) propôs um processo de Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) que desse apoio à elaboração de um plano de desenvolvimento 
multissetorial para a Bacia do Baixo Zambeze. O MICOA solicitou ajuda à Comissão 
Holandesa de Avaliação Ambiental (NCEA) para este propósito (consulte o Anexo 1 para a 
carta de solicitação) e para delinear uma missão concetual deste plano multissetorial 
previsto. Através desta assessoria, a NCEA pretende contribuir para melhorar a base 
informativa do planeamento/processo de AAE para o Baixo Zambeze e da sua estruturação 
processual em setores relevantes, incluindo: ambiente, minério, transporte, energia, 
agricultura, pescas e água, 

1.3 Grupo de trabalho especializado e missão concetual 
Esta assessoria foi preparada por um grupo de trabalho da NCEA. O grupo representa a NCEA 
e compreende peritos nos seguintes assuntos: gestão hídrica, irrigação, sociologia, economia 
ambiental e administração e gestão públicas. A composição do grupo de trabalho pode ser 
consultada no Anexo 2. 
 
Para a preparação desta assessoria, o grupo visitou Moçambique entre 1 e 9 de julho de 
2011, tendo visitado os intervenientes em Maputo, Tete e Quelimane. O programa da missão 
está delineado no Anexo 3. 

1.4 Planeamento e AAE, a abordagem da NCEA 
Esta assessoria diz respeito ao planeamento e processo de AAE integrado para um plano de 
desenvolvimento multissetorial para a Bacia do Baixo Zambeze.  A prática de AAE mostra que 
esta é mais eficaz se totalmente integrada no processo de realização do planeamento. Em tal 
processo de planeamento, a AAE pode ser vista como um processo que garante que os 
aspetos ambientais e sociais são totalmente tidos em conta. No processo de planeamento 
proposto, foram incluídos os seguintes elementos na AAE: desenvolvimento de cenário, 
avaliação de impactos ambientais e sociais dos cenários desenvolvidos e participação 
(pública) do processo de planeamento. Dada a integração total do planeamento e processos 
de AAE, esta assessoria não faz qualquer distinção entre os dois e refere-se ao processo 
como o “planeamento/processo de AAE”.  
De modo a integrar a AAE no processo de planeamento, é crucial que sejam respondidas 
primeiro diversas questões relativas ao processo de planeamento, às decisões a serem 
tomadas e a gestão e objetivo da AAE. Tais questões críticas são: 

                                                           

2  Um exemplo é a proposta de transporte de carvão ao longo do rio Zambeze. Esta proposta está atualmente sujeita a 
AIA, que o MICOA solicitou à NCEA para analisar (consultar a assessoria da NCEA nº 092, com o título: AIA para 
transporte de carvão no rio Zambeze). 
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O processo de planeamento 
§ Quais são as principais questões a abordar pelo plano multissetorial? Ou, por outras 

palavras: qual é o objetivo do plano de desenvolvimento multissetorial? 
§ Qual a fase atual do processo de planeamento: ou seja, está no início ou já existe um 

plano provisório?  
 
Quais as decisões a serem tomadas no plano e por quem? 

§ Quais são as decisões a serem tomadas no processo de planeamento e quando serão 
estas tomadas?   

§ Quem é/são a(s) agência(s) responsável (eis): ou seja, o(s) proprietário(s) ou 
promotor(es) do processo de planeamento? 

§ Qual o horizonte espacial e temporal: qual é a definição geográfica do plano e qual o 
período de implementação que considerará? 

 
Metodologia para definição de agenda e avaliação de impacto 

§ Como desenvolver cenários setoriais alternativos? 
§ Como interagem estes cenários setoriais uns com os outros? 
§ Quais são os impactos ambientais, sociais e económicos e como os avaliar?  
§ Quem deve gerir o processo de planeamento e como? 
§ Quais os mecanismos definidos para iniciar o planeamento e processo de AAE? 
§ Qual é o orçamento e temporização do processo de planeamento: quanto tempo e 

que orçamento está disponível para a AAE? Quem empreenderá a AAE e quem a 
pagará? Este ponto inclui a orçamentação de participação pública. 

 
Estas questões são abordadas nos capítulos 2 a 5 seguintes.  
O capítulo 2 faz uma visão geral das questões em causa na Bacia do Baixo Zambeze, 
incluindo uma análise de todos os setores envolvidos: os seus problemas, oportunidades e 
potencial. Aborda ainda a necessidade de e a fase atual do processo de planeamento. 
O capítulo 3 descreve como o planeamento/processo de AAE pode ser faseado e sugere 
quais a decisões a serem tomadas e por quem. Este capítulo delineia ainda as precondições 
para uma implementação bem sucedida desta abordagem e faz recomendações preliminares 
sobre quais as questões de planeamento que requerem uma atenção prioritária, com base na 
informação recolhida durante a missão de reconhecimento. 
O capítulo 4 sugere uma metodologia para priorizar decisões e definir uma agenda 
multissetorial geral para o desenvolvimento da Bacia do Baixo Zambeze. Realiza ainda uma 
visão geral da organização e gestão do processo.  
O capítulo 5  realiza uma descrição mais operacional da metodologia descrita no capítulo 4, 
dando sugestões concretas das instituições a serem incluídas e questões a serem tidas em 
conta no processo de definição de agenda multissetorial.   
 
Note-se que esta assessoria tem por base uma visita relativamente curta (7 dias) a Maputo, 
Tete e Quelimane. Apesar da NCEA pensar que os intervenientes mais importantes foram 
entrevistados e que a documentação mais relevante foi consultada, não foi possível uma 
reunião com todos os intervenientes principais dentro do tempo disponível. 



-9- 

2. Análise da situação 

2.1 O potencial de cada setor, os seus problemas e oportunidades 
Tal como acima referido, a Bacia do Baixo Zambeze possui um potencial social, económico e 
ecológico altamente diversificado. Este potencial reflete-se nos diversos recursos que 
enriquecem a bacia e que incluem minério, agricultura, água, energia, pescas e natureza. A 
seguir, apresenta-se uma curta visão geral do potencial de cada um desses recursos, as suas 
interligações, o seu desenvolvimento atual e previsto e os principais desafios enfrentados. 
 
 
Minério 
Recentemente, foram iniciadas novas operações mineiras, principalmente concentradas à 
volta da cidade de Tete. Estas reservas constituem a maior reserva conhecida e não explorada 
de carvão do mundo. Estima-se que contenha cerca de 23 mil milhões de toneladas (23,000 
Mt) de carvão de elevada qualidade metalúrgica e térmica. A Vale e a Riversdale são as 
maiores empresas mineiras a operar na área, iniciando a exploração de carvão em 2011. 
Muitas outras empresas, geralmente mais pequenas, asseguraram concessões de exploração 
da área e esperam começar essa exploração dentro de poucos anos. A indústria de carvão é 
conduzida pelo rápido aumento na procura de carvão pelos mercados emergentes tais como 
a China e a Índia. Prevê-se que as exportações cresçam rapidamente e atinjam um valor total 
de 48 Mt de carvão anuais em 2017 e 100 Mt de carvão anuais em 2025. 
 
No entanto, para conseguir este objetivo, devem ser ultrapassados grandes desafios de 
transporte. O carvão deve ser transportado ao longo de 600 quilómetros, pela linha de 
caminho-de-ferro Sena até ao porto da Beira. No entanto, o atraso na reabilitação desta via 
férrea e a constatação do facto que a linha Sena apenas pode transportar um máximo de 
12Mt de carvão por ano se forem realizados grandes melhoramentos, forçou as empresas de 
minério a procurar alternativas. A Riversdale está a explorar as possibilidades de transporte 
do carvão ao longo do rio Zambeze, utilizando batelões e a Vale está a explorar a rota do 
caminho-de-ferro no Malawi até ao porto de Nacala. Outras vias férreas alternativas estão 
igualmente sob consideração como opções no futuro próximo. 
 
Por um lado, a exploração de carvão pode trazer grandes benefícios sociais e económicos 
para Moçambique. Estima-se que o valor de exportação de carvão exceda os 10 mil milhões 
de dólares anuais.  Além disso, o progresso do setor mineiro pode, direta e indiretamente, 
catalisar atividades económicas de outros setores, tais como o desenvolvimento de pequenas 
e médias empresas. Por outro lado, a exploração de carvão pode ter impactos negativos 
indesejáveis significativos, tais como a poluição ambiental, o aumento da desigualdade de 
rendimentos, alterações na utilização de terrenos, movimentação forçada de populações, etc.  
 
 
Agricultura  
Cerca de 80% da população de Moçambique depende da agricultura como fonte principal de 
subsistência. A produção agrícola em Moçambique, que inclui a produção de milho, tapioca, 
batata doce, arroz, cana de açúcar, algodão, etc. é principalmente pluvial e ao nível da 
subsistência. No entanto, Moçambique possui um elevado potencial de desenvolvimento da 
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produção agrícola através da irrigação. A Bacia do Baixo Zambeze possui um potencial de 
irrigação de cerca de 1 milhão de hectares (quase um terço do potencial de irrigação 
nacional). Apenas cerca de 30.000 hectares possui atualmente uma infraestrutura de 
irrigação e cerca de 20.000 estão atualmente operacionais (principalmente cana de açúcar e 
arroz). O rio, incluindo os seus afluentes, delta e lagos é ainda um vasto recurso de água que 
oferece um enorme potencial de irrigação. Existem diversos planos para aumentar 
significativamente a área irrigada. Se os recursos hídricos forem devidamente feridos, a Bacia 
do Baixo Zambeze possui o potencial de se tornar o celeiro de Moçambique.  
 
O Governo de Moçambique definiu recentemente um plano estratégico de dez anos para o 
desenvolvimento agrícola 2010-2019 (PEDSA), com o objetivo de desenvolver esquemas de 
irrigação e aumentar a produção agrícola de modo a melhorar a segurança alimentar e o 
rendimento rural de forma competitiva e sustentável. O PEDSA visa dobrar os rendimentos de 
colheitas e aumentar em cerca de 25% da área cultivada para a produção alimentar básica em 
2019. Para atingir este objetivo, são necessários investimentos em infraestruturas de 
irrigação, tecnologias agrícolas e abordagens comerciais bem como ambientes favorecedores 
tais como infraestrutura física, mecanismos de financiamento e coordenação.  
 
 
Água 
Comparativamente com países vizinhos, Moçambique possui recursos hídricos consideráveis. 
Simultaneamente, a sustentabilidade dos recursos hídricos de Moçambique é altamente 
vulnerável e insegura, dada, entre outras, a dependência do país da gestão hídrica a 
montante nas suas bacias fluviais partilhadas, a variabilidade hidrológica e meteorológica ao 
longo do ano, as perspetivas de alteração de clima e o subinvestimento histórico nas 
infraestruturas hídricas.  
 
O rio Zambeze fornece importantes bens e serviços ambientais à região e é essencial para a 
segurança alimentar local e a produção de energia hídrica. Conforme acima referido, a 
disponibilidade de água não é uma preocupação imediata da Bacia do Baixo Zambeze. No 
entanto, é da maior importância que os impactos negativos dos investimentos planeados no 
minério, agricultura e energia hídrica sobre a disponibilidade e qualidade dos recursos 
hídricos sejam controlados e diminuídos.  
 
 
Energia 
A Bacia do baixo Zambeze é uma fonte importante de eletricidade quer para Moçambique 
quer para os seus países vizinhos. Esta eletricidade tem origem, principalmente, na barragem 
de Cahora Bassa. Está prevista a expansão da capacidade geradora de eletricidade da 
barragem, instalando novas turbinas na margem esquerda. Podem igualmente ainda ser 
conseguidos ganhos de produção coordenando o funcionamento da barragem com 
instalações de energia hídrica a jusante, localizadas na Zâmbia e no Zimbabwe. Além disso, 
Moçambique pretende ainda aumentar a produção de eletricidade através da construção de 
novos reservatórios na Bacia do Baixo Zambeze, tais como Mpanda Nkuwa. Estes 
desenvolvimentos reforçarão ainda mais a Bacia do Baixo Zambeze como uma fonte principal 
de energias renováveis para a região da África do Sul.  
 



-11- 

As barragens existentes alteraram significativamente o regime de escoamento natural e a 
dinâmica de limos do Baixo Rio Zambeze ao longo dos últimos 35 anos ou mais. O 
funcionamento dos reservatórios existentes com o único fim de produzir eletricidade 
diminuiu a variação natural das marés alta e baixa durante as estações húmida e seca 
respetivamente. A variação reduzida dos escoamentos fluviais e as cargas de limos alteradas 
influenciam os ecossistemas dos quais dependem as pessoas, a natureza e as pescas (de 
água doce e marítimas, incluindo o camarão). Os reservatórios novos propostos podem ter 
impactos negativos adicionais; a sua natureza real deve ser aquilatada em avaliações de 
impacto ambiental correntes e futuras.  
 
 
Pescas 
A Bacia do Baixo Zambeze proporciona uma economia de subsistência baseada na pesca para 
milhares de pessoas que vivem ao longo do rio e da costa e do seu delta. A pesca artesanal 
do camarão no Banco de Sofala abastece o mercado local, enquanto as frotas semi-
industriais e industriais se concentram nos mercados de exportação. O camarão da costa 
ainda é um dos principais produtos exportados por Moçambique. A taxa de apanha de 
camarão no Banco de Sofala diminuiu drasticamente nas últimas duas décadas. No final dos 
anos 1970, os pescadores conseguiam apanhar cerca de 90 quilos de camarão por hora. Esta 
apanha reduziu-se para 40 quilos por hora, em meados dos anos 1980 e para 30 quilos por 
hora no início dos anos 1990s, mantendo-se constante até ao presente. Alguns peritos são 
de opinião que esta diminuição é diretamente influenciada pela regulação dos escoamentos 
do rio, desde a construção de barragens geradoras de eletricidade, quer em Moçambique 
(Cahora Bassa), quer a montante (em particular a barragem de Kariba na Zâmbia/Zimbabwe). 
O escoamento do Zambeze possui uma influência significativa na dinâmica da plataforma, 
que, por sua vez, influencia a disponibilidade e distribuição de nutrientes e a apanha do 
camarão.  
 
 
Natureza  
O delta do Zambeze é a zona húmida maior e mais importante em Moçambique. O Complexo 
Marromeu (668,000 ha), que compreende a margem sul do delta, foi nomeado, em 2004, a 
primeira zona húmida moçambicana de importância internacional, durante a Convenção 
RAMSAR. O Complexo Marromeu inclui a Reserva de Búfalos Marromeu, duas reservas de 
floresta, quatro concessões de caça, grandes terras agrícola-comerciais e comunitárias. 
Apoia concentrações importantes de fauna africana (incluindo búfalos, elefantes, antílopes, 
alces, leopardos, leões, etc.) e diversas espécies em perigo e ameaçadas. O delta do Zambeze 
e especialmente o complexo Marromeu possuem, além de um valor intrínseco natural, um 
elevado potencial turístico e um alto valor socioeconómico para a população local (em termos 
de segurança alimentar e de desenvolvimento socioeconómico.  
 
A zona húmida depende fortemente dos padrões das marés do rio e do mar e sente, 
portanto, a pressão do desenvolvimento a jusante da Bacia do Rio Zambeze, especialmente 
da construção de grandes barragens elétricas no curso do rio e nos seus afluentes, de novos 
desenvolvimentos mineiros, de desenvolvimento de irrigação em larga escala (por exemplo, 
para cana de açúcar e arroz) e da utilização não sustentável de recursos naturais pelos locais.  
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Interligações 
O programa de Iniciativas de Desenvolvimento Espacial (IDS) proporciona um enquadramento 
espacial que orienta o planeamento atual das agências setoriais governamentais. Para a Bacia 
do Baixo Zambeze, são relevantes as IDS da Beira e de Nacala. Evidentemente, que o 
planeamento/processo de AAE multissetorial deverá interligar-se com o processo de 
planeamento IDS. 

2.2 Necessidade de e fase atual do planeamento/processo de AAE 
Conforme referido acima, diferentes recursos oferecem diferentes oportunidades de 
desenvolvimento socioeconómico na Bacia do Baixo Zambeze. Os diferentes setores 
envolvidos apresentam um desafio complexo no desenvolvimento de um 
planeamento/processo de AAE para a região. Sobretudo, existe um largo potencial 
económico para cada setor, individualmente. Além disso, muitos setores estão interligados e 
interdependentes e os desenvolvimentos num setor, influenciam os desenvolvimentos noutro 
setor. Esta influência pode ser benéfica (sinergia) ou negativa (constrangimento do 
desenvolvimento de cada um e causa para impactos adversos). Podem mesmo ser 
condicionais entre si, ou seja, o desenvolvimento do setor dos transportes é uma condição 
para o desenvolvimento do setor mineiro. 
 
O equilíbrio do desenvolvimento de todos os setores da Bacia do Baixo Zambeze é complexo. 
Para maximizar as vantagens potenciais dos diversos setores, é urgentemente necessário um 
plano de desenvolvimento intersetorial coordenado sólido, ou seja, um que assegure que 
estes desenvolvimento beneficiam a população local e respeitam os valores ecológicos. As 
cedências entre os diversos setores devem ser explícitas, devem ser concebidos cenários 
proveitosos para todos e o potencial de formas de vida locais sustentáveis deve ser 
identificado.  
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Exemplo: Uma as questões que 
desempenha um papel no 
desenvolvimento da Bacia do Baixo 
Zambeze é a resolução do problema 
do transporte das minas. Outra é a 
gestão das águas do Zambeze tendo 
em conta o potencial de outros 
setores. Estas questões podem, de 
alguma forma, ser consideradas 
isoladamente. Cada questão envolve 
setores específicos, possui uma 
urgência e importância específicas e, 
portanto, necessita de uma 
abordagem específica. No entanto, 
existem interligações entre as 
questões. Por exemplo, é evidente 
que a gestão hídrica do Zambeze 
afeta o seu potencial de 
infraestrutura de transporte. 

3. O planeamento/processo de AAE: Conceção e 
coordenação  

3.1 Conceção de planeamento/processo de AAE sugerido 
O desenvolvimento de todos os setores envolvidos na Bacia do Baixo Zambeze é exigente. 
Dados os diferentes interesses que, por vezes podem enfrentar-se e a falta de tradição e 
ferramentas comprovadas para o planeamento multissetorial, seria provavelmente demasiado 
ambicioso para os ministérios envolvidos o desenvolvimento de um plano multissetorial 
como modelo para o vale. Será mais realista um plano multissetorial que consista em 
planeamentos/processos AAE individuais coordenados sobre questões chave da Bacia. O 
desafio é o planeamento e coordenação desses 
processos de tal forma que sirvam o interesse 
nacional e não apenas um interesse setorial. Tal 
inclui as decisões a serem tomadas pelo governo 
sobre a sua posição relativamente a iniciativas de 
investimento do setor privado. Quais os tipos de 
investimentos que serão permitidos? Quais 
investimentos serão estimulados? Que condições e 
restrições definirá o governo para esses 
desenvolvimentos? O que construirá o governo ou 
fará em seu nome? 
 
Para tratar esta complexidade, a NCEA sugere uma 
abordagem ao planeamento/processo de AAE que 
identifique as questões e as trate uma por uma, 
mantendo sempre uma visão geral. Para tal, a NCEA 
propõe duas fases no planeamento e processo de 
avaliação, descritas abaixo. Idealmente, tais fases 
serão consecutivas mas, na prática, poderão 
sobrepor-se.  
 
 
Fase 1 – Uma agenda multissetorial para a Bacia do Baixo Zambeze  
A NCEA sugere um primeiro desenvolvimento de uma agenda para a Bacia do Baixo Zambeze 
que identifique as questões chave, defina prioridades entre elas e indique como as diferentes 
autoridades responsáveis deverão abordar cada questão. A NCEA recomenda que este 
processo seja liderado por uma agência que não represente QUALQUER interesse setorial e 
tenha um mandato explícito do Governo de Moçambique, assunto mais detalhado na Secção 
3.2. A NCEA é de opinião que, nas circunstâncias certas (por ex. orçamento suficiente e 
mandato) será possível desenvolver uma agenda dentro de 6 meses.  
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A NCEA recomenda que a agenda a ser desenvolvida consista de: 
• “Cenários”: futuros possíveis para o desenvolvimento de setores, incluindo a 

dimensão ambiental e social dos mesmos. Os cenários deverão ser descrições 
qualitativas do que poderá ser o futuro. Por outras palavras, o potencial de cada 
setor e as condições de atingir tal potencial. 

• "Questões” intersectoriais. estas são as possíveis sinergias, estrangulamentos e 
questões que poderão ocorrer entre setores, derivadas de uma análise de 
consistência onde os seus futuros e condições eventuais são comparados. 

• Prioridades e linhas de orientação para o “plano de implementação” para cada uma 
das “questões” mais importantes, tendo em conta a capacidade de implementação 
disponível. Tais prioridades e linhas de orientação têm por base a agenda 
multissetorial definida e devem incluir as seguintes orientações: 

a. os desenvolvimentos que o governo considerará facilitar e permitir; 
b. os desenvolvimentos que o governo certamente não permitirá; 
c. as autoridades responsáveis pela implementação; por ex. permitir 

investimentos privados. Uma vez que a maior parte das questões é 
intersetorial, é expectável que diversas autoridades sejam conjuntamente 
responsáveis; 

d. quem mais deve estar envolvido na implementação, em particular que partes 
interessadas devem ser envolvidas. 

e. urgência da questão e calendarização da implementação. 
 
A formulação em si de cada plano de implementação tem lugar na fase 2 (ver a seguir).  
 
 
Fase 2 – Implementação da agenda multisetorial 
A segunda fase do planeamento/processo AAE inclui a elaboração dos planos de 
implementação setoriais com base nas prioridades e linhas de orientação definidas na fase 1. 
Durante a fase 2, são tomadas decisões formais, vinculativas para o governo e para o setor 
privado. No entanto, pode ser expectável que a agenda conjunta, desenvolvida na fase 1, já 
delineie os desenvolvimentos (do setor privado) que o governo pretende facilitar e sob que 
condições. Tal permitirá que o setor privado planeie melhor as suas atividades futuras. 
 
Na fase 2, as autoridades relevantes para cada plano setorial – conforme identificadas na fase 
1 – desenvolverão conjuntamente o plano setorial. A NCEA recomenda que, para cada plano 
setorial, seja atribuída a liderança ao ministro em melhor posição para implementar a decisão 
antecipada, à luz do mandato formal e/ou do poder de implementação mais forte.  
 
O ministro/autoridade líder para cada implementação de plano/processo AAE setorial deverá 
desenvolver a sua própria abordagem dentro dos limites definidos na agenda multissetorial. 
As autoridades envolvidas deverão receber um mandato do Conselho de Ministros para 
realizar o plano de implementação. A agenda multissetorial pode ser a base de tal mandato.  
 
Durante a fase 2, novas informações poderão necessitar de um ajuste da agenda. Por esta 
razão, a NCEA recomenda que a mesma agência mandatada para liderar a fase 1 deva 
permanecer e monitorizar a fase 2. Poderá propor ajustes ao Conselho de Ministros quando 
apropriado. Esta agência deverá ainda deter um mandato para monitorizar a implementação 
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da agenda pelas autoridades setoriais e para informação do seu progresso ao Conselho de 
Ministros. Desta forma, a coordenação intersetorial da fase 2 é melhorada. 
 
Numa primeira estimativa, dependendo de circunstâncias favoráveis, a preparação dos planos 
setoriais seja possível dentro de 6 meses. 
  
Nesta assessoria, a NCEA concentra-se nas recomendações para a primeira fase do 
planeamento/processo AAE apesar de discutir igualmente algumas questões da segunda fase 
(consulte a secção 4.2 e o Anexo 6). A NCEA sugere que fará recomendações mais 
pormenorizadas sobre a conceção, coordenação e metodologia da fase 2 do 
planeamento/processo de AAE sugerido quando o Governo de Moçambique tiver tomado 
formalmente a decisão de concordar com a conceção, coordenação e metodologia da fase 1. 
 

3.2 Agências responsáveis, capacidade e financiamento da AAE. 
O processo de desenvolvimento de um plano de desenvolvimento multissetorial sustentável 
para a bacia hidrográfica do Zambeze é um processo integrado: o planeamento e a AAE são 
realizados simultaneamente com o objetivo de constituir um plano como produto final deste 
processo. Este planeamento e processo AAE integrados devem ser realizados por uma 
agência neutra.  
 
É de importância crítica que esta agência não possua qualquer interesse próprio além do 
interesse que o plano seja, de facto, realizado e aceite por todos os intervenientes. A sua 
neutralidade deve ser reconhecida por todas as autoridades setoriais envolvidas e as suas 
intervenções no planeamento/processo AAE tais como relatórios de progresso ao Conselho 
de Ministros, devem ser aceites como equilibrados. Ao mais alto nível, tal papel é, em muitos 
países, e presumivelmente também em Moçambique, assumido pelo Primeiro Ministro, Ou, 
quando demasiado pesado em termos de tempo, o Primeiro Ministro delega o seu papel num 
responsável da sua escolha. 
 
A NCEA recomenda que o Primeiro Ministro decida o responsável para este 
planeamento/processo de AAE. Neste relatório de assessoria, a NCEA referir-se-á ao 
responsável mandatado do planeamento/processo AAE como a "agência mandatada". Este 
mandato, recorde-se, não inclui quaisquer poderes e responsabilidades que não sejam as de 
juntar as partes e ajudar a progredir conjuntamente com o plano integrado, conforme 
solicitado pelo Primeiro Ministro. O componente AAE do planeamento /processo AAE 
mantém-se sob a total responsabilidade do MICOA.   
 
O MICOA orienta e supervisiona a integração correta dos elementos AAE na definição da 
agenda (fase 1) e no planeamento de implementação (fase 2). Para realizar tais tarefas, a 
NCEA recomenda que o MICOA eleja uma equipa de peritos AAE dedicada especificamente 
para esta AAE complexa e, caso o MICOA não seja designado agência mandatada, que esta 
equipa trabalhe em colaboração estreita com a agência mandatada. Recomenda-se ainda que 
a(s) entidades(s) que financiarão a AAE prevejam um orçamento suficiente para a equipa de 
peritos AAE dedicada do MICOA.   
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3.3 Precondições para a aplicação bem sucedida da abordagem 
sugerida 

1. Uma rede de representantes motivados de organizações chave que partilham uma 
visão comum sobre a urgência do desenvolvimento sustentável da Bacia do Baixo 
Zambeze Numa situação altamente complexa como esta, a AAE bem sucedida 
depende da cooperação entre as organizações-chave. A linha de base desta 
cooperação é uma rede de pessoas com a ideia comum de que têm a oportunidade 
de contribuir para o desenvolvimento sustentável económico, social e ambiental da 
Bacia do Baixo Zambeze. Devem compartilhar a visão sobre como podem realizar tal 
feito em conjunto - não procurando o sucesso pessoal mas antes o sucesso 
conjunto. Esta rede deve incluir tanto as pessoas ao mais alto nível ("patrocinadores" 
certos, veja a seguir) e as pessoas em níveis inferiores com mais tempo para investir 
na implementação.  

 
 
2.  Este grupo deve realizar um processo de pensamento comum. Devem percorrer 

juntos os mesmos passos de pensamento tais como os realizados nesta assessoria 
da NCEA. Devem compartilhar ideias sobre o processo e comprometer-se com ele. É 
recomendado iniciar todo este processo com um seminário em pequena escala, com 
a discussão da assessoria da NCEA de todos os pontos de vista. 

 
 
3. Necessidade de "patrocinadores" certos ao mais alto nível.  Pela experiência, a NCEA 

crê que, se este grupo de pessoas tiver os patrocinadores certos (ou seja, líderes 
facilitadores) ao mais alto nível, possuirão os meios práticos suficientes para realizar 
o processo. A partilha de informações disponíveis e ouvir e discutir com especialistas 
disponíveis no grupo, geralmente constitui base suficiente para conclusões que 
sustentam a tomada de decisão.  

 
 
4. Orçamentos para estudos específicos.  Quando as questões são demasiado 

complexas para analisar de forma suficiente na fase 1 (definição de agenda), poderá 
ser necessário realizar um estudo específico para analisar a questão com a ajuda de 
especialistas. Tal questão deverá fazer parte da agenda e implementada como 
qualquer outra questão no plano de implementação. Tal significa que as decisões 
vinculativas para os privados serão adiadas condução anterior de um estudo 
conjunto para clarificação da natureza de tais decisões.  

 
 
5. Capacidade disponível.  O planeamento/processo de AAE tomará um tempo 

considerável a funcionários públicos. Até certo ponto, tal fará parte do seu trabalho 
normal, que realizarão agora conjuntamente em vez de separadamente. As horas de 
trabalho suplementares principais são as necessárias para a organização do 
processo: preparação de reuniões intersetoriais, registo de atas, etc. Para o processo 
de definição de agenda, esta tarefa geralmente é desempenhada pela agência 
mandatada. A NCEA espera que o funcionalismo público em Moçambique tenha 
capacidade suficiente para realizar um processo de planeamento/processo AAE 
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significativo, tendo por consequência a realização da agenda e de alguns planos de 
implementação do seu setor. No entanto, alguns dos recursos podem ter que ser 
realocados para esses fins. 

 
 
6. Transparência. A NCEA recomenda que as decisões e sua justificação, devem ser 

tornadas públicas, o que irá aumentar consideravelmente o apoio social e do setor 
privado à agenda desenvolvida, o que impedirá atrasos dispendiosos na sua 
implementação.  
 

 
7. Apoio ao processo.  Considerando que esta assessoria foi elaborada pela NCEA de 

forma que Moçambique possa realizá-la sem apoio externo, poderá ser útil utilizar a 
experiência de outros países na organização deste tipo de processos, uma vez que 
estes são novos para Moçambique. Poderá ser nomeado um “treinador do processo” 
na agencia mandatada ou nos ministérios que necessitem de ajuda. Além disso,  
deverão estar disponíveis especialistas (por exemplo, em transportes, minério, meio 
ambiente, etc.) dentro do funcionalismo público ou no setor não-governamental de 
Moçambique. Se forem necessários estudos alargados ou se o conhecimento tiver 
que ser importado do exterior, poderá ser importante apoio externo. 
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4. Metodologia recomendada para a fase 1 

4.1 Introdução 
No capítulo 3, a NCEA aconselha o seguimento de uma abordagem bifaseada no planeamento 
e processo de avaliação do desenvolvimento da Bacia do baixo Zambeze. A fase 1 refere-se 
ao desenvolvimento de uma agenda multssetorial e a fase 2 refere-se ao desenvolvimento de 
planos de implementação para cada setor. Este capítulo completa a assessoria sobre a fase 
de definição de agenda, sugerindo uma metodologia para o planeamento/processo AAE para 
a fase 1. O capítulo 5 refere recomendações mais detalhadas para algumas etapas individuais 
desta metodologia.  
 
A figura 2 a seguir, apresenta uma visão geral esquemática da abordagem recomendada para 
o planeamento e processo de avaliação do desenvolvimento da Bacia do baixo Zambeze. Na 
coluna da esquerda, são esboçados o planeamento/processo AAE da fase 1 e 2. Na fase 1, as 
etapas 1-10 levam ao desenvolvimento de uma agenda multissetorial que, por sua vez, 
forma a base para os planos de implementação setoriais individuais na fase 2. A segunda 
coluna apresenta uma visão esquemática dos dois principais passos da metodologia da fase 
1: o desenvolvimento de cenários para os setores individuais que, por sua vez, formam a 
base para o desenvolvimento de um cenário multissetorial comum. Na coluna mais à direita, 
são apresentadas as entidades institucionais que devem ser constituídas e que são 
responsáveis por este processo. A seguir, são apresentados cada um desses elementos mais 
pormenorizadamente, salientando a fase 1.  
 
Figura 1: Visualização esquemática do planeamento e abordagem AAE sugerida para a Bacia do Baixo Zambeze 
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4.2 Metodologia para a definição de uma agenda multissetorial 
A NCEA recomenda que o desenvolvimento de uma agenda multissetorial para o 
desenvolvimento da Bacia do Baixo Zambeze consista nos seguintes passos:  
 

1. Mandato escrito para o planeamento/processo de AAE (Conselho de Ministros). 
2. Configuração institucional para o planeamento/processo AAE. 
3. Definição de fronteiras geográficas e temporais e descrição do contexto político-

legal. 
4. Identificação do cenário de “operação cotidiana”.  
5. Desenvolvimento de cenários futuros para cada sector. 
6. Realização de uma análise de consistência entre os cenários do setor. 
7. Desenvolvimento de um cenário comum multissetorial, avaliação das consequências 

socio-ambientais e comparação com o cenário de operação cotidiana.  
8. Organização de controlo de qualidade. 
9. Definição da agenda multissetorial. 
10. Conceção da fase 2 ou seja, os planeamentos/processos AAE para os planos de setor 

coordenados que, conjuntamente, formação o plano de desenvolvimento 
multissetorial. 

Estas etapas são pormenorizadas a seguir.  
 
 
Passo 1: Conselho de Ministros apresenta um mandato escrito para o planeamento/processo 
de AAE  
 
A NCEA entende que, atualmente, um mandato formal, escrito para o planeamento/processo 
AAE para um plano de desenvolvimento multissetorial para a Bacia do Baixo Zambeze não 
existe. A NCEA recomenda ao Conselho de Ministros a realização de tal mandato e a sua 
pormenorização nas seguintes questões:  

• responsabilidade de iniciar o planeamento/processo AAE; 
• linhas de orientação, princípios e limites (permitidos e proibidos) para o 

desenvolvimento da definição de agenda de planeamento multissetorial e para o 
plano de desenvolvimento multissetorial; 

• a agência encarregada de convocar o processo de o planeamento/processo AAE 
(resumindo: a "agência mandatada”), tal como decidido pelo primeiro-ministro,  

• reserva dos recursos financeiros necessários para o planeamento/processo AAE. 
 
A NCEA recomenda que o Conselho de Ministros utilize os resultados de um seminário com 
diversos intervenientes, com a participação dos representantes governamentais dos 
seguintes setores3 relevantes: ambiente, minério, transporte, energia, agricultura, água e 
pescas. Este seminário poderia abordar as seguintes questões: 

1. Qual o estado atual do desenvolvimento na Bacia do Baixo Zambeze dos setores do 
ambiente, minério, transporte, energia, agricultura, pescas e água? 

2. Quais são as principais oportunidades de desenvolvimento para cada um desses 
setores e quais são os desafios de desenvolvimento principal?  

                                                           

3 Estes são os setores referidos na carta convite oficial recebida pela NCEA do MICOA. 
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3. Quais as vantagens potenciais de uma abordagem governamental mais coordenada 
relativamente ao Vale do Baixo Zambeze? 

 
Passo 2: Configuração institucional para o planeamento/processo AAE. 
 
De modo a conseguir um planeamento/processo de AAE bem sucedido, a NCEA recomenda a 
constituição de um comité de gestão, uma plataforma de aconselhamento 
intergovernamental e uma plataforma público-privada. Devem estar disponíveis 
especialistas/peritos para estudos e audições especializadas quando necessário. Cada um 
dos órgãos é descrito abaixo, bem como os seus papéis e responsabilidades. A agência 
mandatada deve coordenar o trabalho e o funcionamento destas instituições e assegurar a 
sua continuidade e coordenação. A função de secretariado deverá ser fornecida pela agência 
mandatada.  Se esta agência não for o MICOA, a NCEA aconselha que a agência mandatada e 
o MICOA prestem funções de secretariado às diferentes entidades institucionais. O capítulo 5 
apresenta uma descrição mais pormenorizada destas instituições, incluindo recomendações 
sobre quais as instituições governamentais e não governamentais que podem ser incluídas 
em cada um destes órgãos.  
 
Comité de gestão 
A NCEA recomenda que o comité de gestão seja o detentor chave da agenda e composto 
pelas organizações governamentais com mandatos e responsabilidades relativamente às 
questões que o plano multissetorial deve resolver. São representadas pelos seus 
representantes políticos. O comité de gestão determina o âmbito da agenda multissetorial 
como um todo: setores envolvidos, limites geográficos, horizonte temporal, etc.  
 
Uma tarefa inicial importante do comité de gestão é assegurar que todas as autoridades 
envolvidas estão empenhadas no planeamento/processo AAE proposto e na utilização dos 
seus resultados na tomada de decisão. Em caso de empenho insuficiente, não existe 
qualquer utilidade no início do processo.  
 
O seu funcionamento  
O Comité de gestão aconselha o Conselho de Ministros,  O que implica ser de elevado nível e 
de pequena dimensão. Este comité de gestão elaborará a sua missão e abordagem, para qual 
terá o reconhecimento do Conselho de Ministros, e deverá decidir as seguintes questões: 

• O seu mandato: Sobre todas as questões consensuais para o comité de gestão; deve 
ser claro quais os passos que lhe são permitidos sem a consulta ao Conselho de 
Ministros. Sobre todas as questões não consensuais, deverá ser igualmente claro 
como estas serão apresentadas ao Conselho de Ministros para resolução. 

• A posição, papel e capacidades do Presidente, ou seja, do líder. A NCEA aconselha 
que deva estar disponível em tempo integral (full time ) e ser aceite por todos os 
membros do comité de gestão como um facilitador neutro, não tendo qualquer 
interesse parcial nas decisões a tomar. Deverá presidir à plataforma de 
aconselhamento intergovernamental (ver seguinte) e quaisquer reuniões ou audições 
públicas. Se uma decisão for da maior importância nacional, deverá ser nomeado/a 
pelo Primeiro Ministro e a ele/a reportar. Trata-se de um assunto da decisão do 
Conselho de Ministros.  

• A composição da plataforma de aconselhamento intergovernamental (ver seguinte).  
• A composição da plataforma de público-privada (ver seguinte). 
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• O mecanismo de controlo de qualidade. O comité de gestão pode, por exemplo, 
decidir solicitar análises externas independentes sobre a qualidade do processo e as 
informações de base a decisões realizadas durante o processo. 

Quer no comité de gestão quer na plataforma de aconselhamento intergovernamental, 
ocorrerá um processo de procura de factos, por exemplo, com opções alternativas. Os 
membros deverão acordar sobre a realização e impacto das opções. A NCEA recomenda que 
a comunicação ao público ocorra quando todos os membros tiverem acordado sobre um 
assunto. Se não conseguirem um consenso, o comité de gestão deverá informar o Primeiro-
Ministro e recomendar como proceder.   
 
Em nome do Conselho de Ministros, o comité de gestão, depois de consulta à plataforma de 
aconselhamento intergovernamental, anunciará publicamente as intenções do governo: o 
âmbito da definição da agenda de planeamento e processo de avaliação e os passos 
seguintes a serem tomados. O convite a reações de outras partes interessadas e 
intervenientes deve ser igualmente parte do processo. A NCEA aconselha o diálogo numa 
plataforma público-privada (ver seguinte). A contribuição de organizações especializadas 
pode ser organizada em cada um dos passos, de acordo com as necessidades identificadas. 
 
Deve ser acordado previamente quais as circunstâncias para suspensão do comité de gestão. 
Por exemplo, quanto tiver terminado o trabalho. 
 
Plataforma de aconselhamento intergovernamental  
Se uma decisão for complexa e importante, um número limitado de intervenientes, reunidos 
num comité de gestão, não cobrirá todas as questões. Existirão outros detentores 
governamentais da agenda/decisão (membros menos importantes do que o Comité de 
gestão mas de envolvimento necessário). Juntos, o comité de gestão e estes outros 
coproprietários governamentais forma a “plataforma de aconselhamento 
intergovernamental”. 
 
A plataforma de aconselhamento intergovernamental é uma plataforma de recolha de 
informação e negociação, analisando alternativas/cenários e avaliando as consequências 
biofísicas, sociais e económicas destas. Para alargar a sua visão sobre opções possíveis e 
avaliar os impactos das opções consideradas, a plataforma consultará a plataforma público-
privada, peritos e comissões de estudo. Posteriormente, poderá eliminar 
cenários/alternativas, informando de tal facto o comité de gestão.    
 
Para que o ritmo seja mantido e seja possível acelerar a definição de agenda de 
planeamento/processo AAE, a NCEA aconselha que a plataforma se reúna frequentemente.  
 
O seu funcionamento 
A plataforma possui um papel de aconselhamento ao comité de gestão. Mesmo que o seu 
papel seja unicamente de aconselhamento, deverá acordar sobre as opiniões prestadas, ou 
pelo menos “acordar em discordar”. O comité de gestão indicará como tomou este 
aconselhamento em conta. Quanto mais pessoas num grupo, mais complexos se tornam os 
acordos e as decisões. Este grupo não deve, assim, ser demasiado grande.  
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As perguntas que a plataforma intergovernamental deverá responder podem incluir: 
• Que informação deve ser solicitada dos promotores/planeadores para o próximo 

passo? 
• Que compromissos ou promessas realistas podem ser realizados aos promotores 

sobre o que o governo fará e que condições devem ser prestadas? 
• Como são tidos em conta os impactos ambientais?  
• Como lidar com quaisquer promessas anteriores do governo às empresas e partes 

interessadas? 
• Como envolver atores não governamentais nos passos seguintes da definição de 

agenda? 
• Como comunicar em público sobre estas questões? 

 
As tarefas da plataforma podem incluir:  

• avaliação do enquadramento legal nacional relevante para regular adequadamente as 
diversas alternativas e cenários 

• avaliação da capacidade de agências governamentais relevantes para fazer cumprir 
legislação e regulamentos.   

• identificação e proposta de análise de enquadramentos legais inadequados 
• identificação e proposta de qualquer fortalecimento institucional quer em termos de 

desenvolvimento de capacidades quer pela criação de novas instituições 
• desenvolvimento de alternativas/cenários a serem avaliados 
• avaliação de impactos biofísicos, sociais e económicos de cada alternativa 
• comparação de alternativas/cenários relativamente às consequências biofísicas, 

sociais e económicas. 
• identificação e proposta de medidas compensatórias e de mitigação e atribuição de 

responsabilidades pela sua implementação. 
• formulação de aconselhamento ao comité de gestão  

 
Plataforma público-privada  
A plataforma público-privada é o mecanismo para envolvimento das ONGs chave e do setor 
privado. É importante que a plataforma exista sob a forma física e se reúna para discutir esta 
informação e como proceder, de modo a que o governo possa levar estas medidas em 
consideração. Além disso, a NCEA aconselha a constituição de um website onde toda a 
informação pública seja tornada disponível em formato descarregável. 
 
O seu funcionamento 
O comité de gestão selecionará e convidará as organizações a serem envolvidas na 
plataforma público-privada. Será necessária uma preparação adequada para assegurar que 
todas as partes estão representadas. Deverá ainda ser encorajado que o setor privado e as 
ONGs trabalhem juntos e falem a uma só voz. De preferência, existirá um máximo de 15 a 20 
individualidades presentes em reuniões da plataforma público-privada para permitir que os 
grupos interessados tenham tempo suficiente para expressar as suas opiniões.  
 
Especialistas/peritos 
O comité de gestão e/ou a plataforma de aconselhamento intergovernamental poderão 
solicitar estudos especializados ou audições especializadas sobre determinados tópicos. Tal 
poderá ser realizado convidando especialistas a contribuir como seu conhecimento ou, se 
existir tempo e orçamento suficiente, encomendando estudos mais complexos e extensos. 
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Este “diálogo de conhecimento” com peritos externos deverá continuar até que o Conselho de 
Ministros tome uma decisão final. Os peritos deverão ser neutros, ou seja, não deverão 
representar qualquer interesse nas atividades propostas. Se não puderem ser prontamente 
respondidas questões importantes pelos peritos, estas perguntas deverão ser enquadradas 
como oportunidades ou riscos a abordar durante a fase 2. 
 
 
Passo 3: Definição de fronteiras geográficas e temporais e descrição do contexto político-
legal 
 
A NCEA recomenda que o comité de gestão defina as fronteiras geográficas da Bacia do Baixo 
Zambeze sobre a qual a agenda se concentrará usando fronteiras hidrológicas e 
administrativas. Em termos de horizonte de planeamento, a NCEA recomenda que o 
desenvolvimento da agenda da Bacia do Baixo Zambeze seja a longo prazo, entre 15 a 25 
anos. 
 
Além das limitações que o Conselho de Ministros possa ter colocado ao desenvolvimento da 
agenda, o âmbito de planeamento é ainda determinado pela legislação e políticas 
Moçambicanas.  Além disso, Moçambique está vinculado por tratados e acordos 
internacionais que poderão igualmente colocar fronteiras ou limites ou condições a algumas 
opções de desenvolvimento. Sendo assim, a NCEA aconselha que a plataforma de 
aconselhamento intergovernamental realize um inventários dos tratados, acordos, legislação 
e políticas relevantes e um relatório sobre as suas implicações e consequências para a 
agenda geral. O capítulo 5 refere alguma desta legislação e políticas nacionais e tratados e 
acordos internacionais. A plataforma pode desejar entregar o inventário a uma empresa de 
consultoria especializada. 
 
 
Passo 4: Identificação do cenário de “operação cotidiana”:  
 
Este passo destina-se a identificar o cenário que se desenrolaria sem um plano de 
desenvolvimento multissetorial. Consiste de 1) as decisões já tomadas dentro de cada um 
dos setores envolvidos e 2) a melhor estimativa das decisões que mais provavelmente seriam 
tomadas se não ocorresse qualquer plano coordenado. A NCEA aconselha a plataforma de 
aconselhamento intergovernamental a preparar este cenário e a determinar as consequências 
sociais e ambientais prováveis deste cenário, como ponto de partida para o cenário 
multissetorial comum (consulte o passo 8 seguinte).  
 
 
Passo 5: Desenvolvimento de cenários futuros para cada sector. 
 
Desenvolvimento de forma participativa de cenários futuros para cada um dos seguintes 
setores: minério, transporte, energia, agricultura, pescas e água, Em todos estes, deverão ser 
integradas as questões ambientais, sociais e económicas.  
 
A NCEA recomenda que o comité de gestão tenha a responsabilidade final na preparação de 
cenários futuros para cada setor. Será ainda responsável por assegurar que os aspetos 
sociais, ambientais e económicos sejam totalmente incluídos nesses cenários. No 



-24- 

desenvolvimento destes cenários, são tidas em conta as políticas setoriais existentes e os 
cenários são descritos qualitativamente, com uma clara explicação das condições das quais 
dependem.  
 
O comité de gestão solicitará as opiniões da plataforma de aconselhamento 
intergovernamental, da plataforma público-privada sobre cada um destes cenários. Os 
intervenientes governamentais e não governamentais que devem fazer parte deste processo 
são referidos no capítulo 5. Quando o grupo de gestão considerar adequado, poderá 
convidar peritos independentes a darem a sua opinião. Quando todos os comentários tiverem 
sido recebidos, o comité de gestão recolherá toda a informação e utilizá-la-á para finalizar 
os cenários. Os cenários finais devem ser novamente apresentados às plataformas de 
aconselhamento intergovernamentais e público-privadas para sua opinião. As suas opiniões 
poderão ou levar a ajustes dos cenários ou, em caso de desacordo, as diferenças de opinião 
serão incluídas nas notas ao texto.  
 
 
Passo 6: Realização de uma análise de consistência entre os cenários do setor. 
 
Quando os cenários setoriais estiverem disponíveis deverão ser verificados entre si já que o 
cenário de um setor terá provavelmente muitas interdependências com os cenários de outros 
setores. A metodologia de uma análise de consistência poderá ser utilizada para identificar 
as questões onde a realização do cenário depende da cooperação. Nesta metodologia, é 
realizada uma matriz de consistência para explicitar as interdependências entre setores. O 
Anexo 6 apresenta um exemplo de tal matriz.  
 
Durante o desenvolvimento de cenários futuros para cada setor, podem surgir diversos 
estrangulamentos, sinergias e/ou questões, relativos aos desenvolvimentos do setor em si e 
ainda relativos às interdependências entre os diversos setores. No capítulo 5, a NCEA 
apresenta uma primeira abordagem aos estrangulamentos, sinergias e ou questões que 
devem ser tidas em consideração no desenvolvimento de cenários futuros em cada setor.  
 
Os resultados da análise de consistência são igualmente importantes para a conceção da fase 
2: quando cenários interssetoriais futuros não coincidam, onde não esteja claro se coincidem 
ou não, e onde são indesejáveis os impactos ambientais, sociais e económicos, existe uma 
prioridade a ser abordada na fase 2. Por outras palavras, para esses setores de elevada 
interdependência – quer positiva (oportunidades), quer negativa (conflitos) – as agências 
deverão cooperar durante o desenvolvimento dos planos de implementação setoriais.  
 
A matriz de consistência pode igualmente ser utilizada para identificar questões prioritárias 
(consulte o Anexo 6). Por exemplo, com base na informação recolhida na visita de campo, a 
NCEA é de opinião que as prioridades deverão incluir: 

• Oportunidades a aproveitar: planeamento conjunto de questões de minério e 
transportes. 

• Riscos a gerir: planeamento conjunto de questões de energia hídrica e pescas, 
questões de minério e ambiente e questões de minério e agricultura. 

 
Dentro destas prioridades, à primeira vista, as questões seguintes parecem as mais 
importantes a abordar: 
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1. Opções para transporte eficaz dos produtos de minério para a costa. 
2. Opções de combinação de reabilitação mineira com a criação de oportunidades para 

pequenas e médias empresas e a melhoria da subsistência. 
3. Medidas para melhoria das pescas e do turismo no delta. 
4. Definição de um mecanismo de longo prazo para cooperação regional (energia, água, 

transportes). 
 

Novamente, as sugestões sobre prioridades da NCEA são apenas preliminares. Perspetiva-se 
que o planeamento/processo de AAE multissetorial redesenhe e refine esta análise de forma 
mais profunda e completa. 
 
Passo 7: Desenvolvimento de um cenário multissetorial, avaliação e comparação  
 
Quando os cenários de setor tiverem sido desenvolvidos e analisados em termos de 
consistência, a NCEA recomenda que o comité de gestão desenvolva um cenário 
multissetorial comum preferido: a melhor combinação de todos os cenários setoriais, dentro 
das fronteiras definidas pelo Conselho de Ministros. Este cenário multissetorial comum será 
seguidamente avaliado relativamente aos impactos sociais, ambientais e económicos e 
comparado com o cenário de operação cotidiana, definido no passo 4.  
 
A NCEA recomenda que a base desta avaliação seja, tanto quanto possível, realizada através 
de decisões qualitativas especializadas4. Nestas, é importante prestar atenção às 
consequências que os desenvolvimentos possam ter nos ecossistemas mais importantes 
(consulte o anexo 5 para mais informação sobre a abordagem dos serviços e ecossistemas). 
 
É de grande importância salientar que o objetivo do cenário multissetorial comum 
desenvolvido é o de informar sobre as sinergias e negociações interssetoriais. Este cenário 
não deve ser visto como um modelo para o desenvolvimento da Bacia do Baixo Zambeze. O 
seu objetivo é sublinhar a urgência da fase 2 e criar um ponto de partida comum para esta 
fase sob a forma de agenda. 
 
 
Passo 8: Organização de controlo de qualidade. 
 
De modo a dar credibilidade ao processo e aos seus resultados, a NCEA recomenda permitir 
uma instituição especializada externa independente a verificar e reconhecer o processo e os 
seus resultados. Existem diversas entidades disponíveis, quer na região (SAIEA, em 
Windhoek, Namíbia) quer fora da região (IIED e IISD). O governo de Moçambique poderá ainda 
convidar a NCEA para realizar uma análise.   
 
 
Passo 9: Definição da agenda multissetorial  
 
O cenário multissetorial comum constitui a base para a agenda multissetorial do 
desenvolvimento do planeamento/processo AAE da Bacia do Baixo Zambeze. Deste cenário 
multissetorial comum, as prioridades e linhas de orientação para os planos de 

                                                           

4 Estes podem ser complementados – quando necessário – na fase 2, com avaliações mais quantitativas. 
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implementação dentro de cada departamento setorial podem ser definidas e integradas na 
agenda multissetorial. Esta agenda deverá ser adotada pelo Conselho de Ministros. 
 
 
Passo 10: Conceção da fase 2 ou seja, planeamentos/processos AAE para os planos setoriais 
coordenados que, conjuntamente, formarão o plano de desenvolvimento multissetorial. 
 
A NCEA sugere a prestação – quando solicitado – de recomendações mais pormenorizadas 
para os Termos de Referência para a AAE da fase 2. No anexo 6, a NCEA presta alguma 
informação sobre de que forma a matriz de consistência apresentada no passo 6 pode ser 
utilizada para definição de prioridades na fase 2.  
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5. Metodologia da fase 1: Questões operacionais 

5.1 Introdução 
Este capítulo apresenta uma descrição mais pormenorizada dos diversos passos na 
metodologia sugerida para a fase 1. Aconselha, por exemplo quais os intervenientes a incluir 
ou as convenções e legislação (inter)nacionais a serem tidas em conta. Dos passos descritos 
no capítulo 4, são mais pormenorizados os seguintes:  
 

2. Configuração institucional para o planeamento/processo AAE. 
3. Descrição do contexto político-legal. 
5. Desenvolvimento de cenários futuros para cada sector. 
6. Realização de uma análise de consistência entre os cenários do setor. 
 

Além disso, no passo 6, a NCEA inclui uma primeira discussão das questões que possam 
surgir de uma análise de consistência entre os setores envolvidos no desenvolvimento da 
Bacia do Baixo Zambeze. 

5.2 Descrição pormenorizada dos passos 2, 3, 5 e 6  
 
Passo 2: Configuração institucional para o planeamento/processo AAE. 
 
No capítulo 4, a NCEA sugere a constituição de um comité de gestão, uma plataforma de 
aconselhamento intergovernamental e uma plataforma público-privada. Neste capítulo, 
aconselhamos mais especificamente a composição destas entidades institucionais. 
 
Comité de gestão 
A NCEA recomenda a composição do comité de gestão por oficiais ao mais alto nível dos 
ministérios envolvidos, incluindo, pelo menos: Ministério para a Coordenação da Ação 
Ambiental (MICOA), Recursos Minerais (MIREM), Transporte e Comunicação (MTC), Energia 
(MEnergia), Agricultura (MINAG), Ministério do Planeamento (MP). Este comité de gestão é 
liderado pela agência mandatada. Esta agência deverá ainda prestar funções de secretariado 
à plataforma. Se esta agência não for o MICOA, a NCEA aconselha que a agência mandatada e 
o MICOA prestem funções de secretariado às diferentes entidades institucionais.  
 
O comité de gestão deverá funcionar dentro da missão, linhas de orientação e limites 
definidos pelo Conselho de Ministros no seu mandato. Deverá funcionar e abordar as 
questões conforme descritas no passo 2 da secção 4.2 e deverá compor as plataformas de 
aconselhamento intergovernamentais e público-privada.    
 
Plataforma de aconselhamento intergovernamental 
A plataforma de aconselhamento intergovernamental incluirá todos os intervenientes 
governamentais relevantes não representados no comité de gestão, mas codetentores do 
plano de desenvolvimento multissetorial para a Bacia do Baixo Zambeze. São elas: outros 
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governos que terão um papel chave na implementação da agenda, representantes de alguns 
interesses nacionais ou locais, incluindo interesses sociais e ambientais.  
 
A NCEA recomenda que sejam incluídos, pelo menos, as seguintes agências governamentais 
na plataforma de aconselhamento intergovernamental: Departamentos regionais de cada um 
dos ministérios do comité de gestão, Ministério das Obras Públicas e Habitação (MOPH), 
Ministério do Turismo (MITUR), Empresa de caminhos de ferro pública (CFM), Direção 
Nacional da Água (DNA), Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC). 
 
A NCEA recomenda que, além do seu papel no comité de gestão, a agência mandatada 
presida ainda à plataforma de aconselhamento intergovernamental e preste funções de 
secretariado à plataforma. Se esta agência não for o MICOA, a NCEA aconselha que a agência 
mandatada e o MICOA prestem funções de secretariado à plataforma de aconselhamento 
intergovernamental.  
 
A plataforma funciona e aborda as questões conforme descritas no passo 2 da secção 4.2 
desta assessoria.   
 
Plataforma público-privada 
Depois de uma análise de intervenientes aprofundada nos setores privado e não 
governamental, o comité de gestão convidará um grupo cuidadosamente selecionado de 
intervenientes não governamentais (lucrativos e não lucrativos) para formar a plataforma 
público-privada. A NCEA recomenda a inclusão nesta plataforma: Uma seleção das principais 
empresas de minério, de transportes, Fórum Empresarial para o Meio Ambiente (FEMA), o 
Fundo Mundial para a Natureza (WWF), a Associação Moçambicana para o Desenvolvimento 
do Carvão Mineral (AMDCM), representantes das empresas de produção de energia 
envolvidas em Cahora Bassa, Mpanda, Nkuwa e outras barragens, da União Nacional dos 
Agricultores e Camponeses, (UNAC), grandes e pequenas empresas de pesca tais como a 
Crustamos e Pescamar e outras organizações relevantes. 
 
 
Passo 3: Descrição do contexto político-legal. 
 
A NCEA recomenda a inclusão na descrição do contexto, pelo menos a estratégia 
moçambicana para o desenvolvimento sustentável, o plano estratégico moçambicano para o 
setor ambiental (2005-2015), política e legislação de planeamento físico sobre pescas, 
padrões de qualidade ambientais e padrões de emissões, ambientes marítimo e costeiros, 
florestas e vida selvagem, herança cultural, energia, etc. 
 
Além disso, devem ser descritos os Protocolos SADC (sobre energia, mineração, transporte, 
comunicações e meteorologia e cursos de água partilhados), bem como o acordo ZAMCOM e 
o recente compromisso de Moçambique, da Zâmbia e do Zimbabwe de coordenação do 
funcionamento de grandes barragens no rio Zambeze, incluindo Cahora Bassa. 
 
A NCEA aconselha ainda a menção do acordo de concentração de iniciativas de 
desenvolvimento regional na África do Sul em corredores. Em Moçambique, foram definidos 
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os seguintes corredores: o corredor de Nacala, o corredor do Zambeze e da Beira5, o corredor 
de Maputo, o corredor do Limpopo, o corredor do Lubombo e o corredor do Mtwara. O 
desenvolvimento de opções para a Bacia do Baixo Zambeze envolvem os corredores de 
Nacala, do Zambeze e da Beira. 
 
 
Passo 5: Desenvolvimento de cenários futuros para cada sector. 
 
A NCEA recomenda a inclusão dos seguintes intervenientes no processo de desenvolvimento 
de cenários setoriais6:  
 
Desenvolvimento do cenário do setor mineiro: Representantes de: Agência mandatada, 
Ministério para a Coordenação dos Assuntos Ambientais (MICOA), Ministério de Recursos 
Naturais (MIREM), Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), interesses de pequenas 
e grandes empresas de minério – ou seja representantes da Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento de Carvão Mineral (AMDCM), interesses de pessoas que necessitem de ser 
realojadas, pequenas e médias empresas.   
 
Desenvolvimento do cenário do setor da energia: Representantes de: Agência mandatada, 
Ministério para a Coordenação dos Assuntos Ambientais (MICOA), Ministério da Energia 
(MEnergia), Ministério de Transportes e Comunicações (MTC), Ministério das Pescas 
(MPescas), Ministério da Agricultura (MINAG), ARA-Zambeze, Vale e Riversdale7, as operações 
de barragem de Cahora Bassa, Kariba e os planos de desenvolvimento futuros à volta de 
Mpanda Nkuwa e outras barragens, as empresas de pesca e apanha de camarão (Pescamar / 
Crustamos), a associação de pequenos pescadores de camarão. 
 
Desenvolvimento do cenário do setor da agricultura: Representantes de: Agência mandatada, 
Ministério para a Coordenação dos Assuntos Ambientais (MICOA),  Ministério da Agricultura 
(MINAG), Ministério da Energia (MEnergia), Ministério de Transportes e Comunicações (MTC), 
Ministério das Pescas (MPescas), União Nacional de Camponeses (UNAC), ARA-Zambeze, 
associações de agricultores locais, grandes investidores em planos de desenvolvimento 
agrícola.  
 
Desenvolvimento do cenário do setor da água: Representantes de: Agência mandatada, 
Ministério para a Coordenação dos Assuntos Ambientais (MICOA), Direção geral da Água 
(DNA), ARA-Zambeze, Ministério da Agricultura (MINAG), Ministério da Energia (MEnergia), 
Ministério das Pescas (MPescas), Ministério dos Recursos Minerais (MIREM), Associação 
Moçambicana para o Desenvolvimento do Carvão Mineral (AMDCM), Ministério do Turismo 
(MITUR).  
 

                                                           

5 Não é claro para a NCEA que estes sejam vistos como um ou dois corredores separados. 
6 Note que esta não é uma lista exaustiva. 
7 A NCEA soube que a Vale e a Riversdale estão a planear construir grandes centrais de energia a carvão. Sendo assim, 

deverão igualmente ser incluídas no desenvolvimento do cenário do setor da energia. Além disso, a Riversdale está a 
planear utilizar o rio Zambezi para fins de transporte. A regulação dos fluxos de água necessários para realizar este 
plano afetam as possibilidades de transporte bem como os setores do ambiente e das pescas. Sendo assim, devem 
estar presentes representantes destes intervenientes. 
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Desenvolvimento do cenário do setor das pescas: Representantes de: Agência mandatada, 
Ministério para a Coordenação dos Assuntos Ambientais (MICOA), Ministério das Pescas 
(MPescas), Ministério da Energia (MEnergia), Direção Nacional da Água (DNA), ARA-Zambeze, 
a Associação Moçambicana para o Desenvolvimento de Carvão Mineral (AMDCM), as 
empresas de pesca e apanha de camarão (Pescamar / Crustamos), a associação de pequenos 
pescadores de camarão, as operações de barragem de Cahora Bassa, Kariba e os planos de 
desenvolvimento futuros à volta de Mpanda Nkuwa e outras barragens. 
 
Desenvolvimento do cenário do setor de transportes: Representantes de: Agência mandatada, 
Ministério para a Coordenação dos Assuntos Ambientais (MICOA), Ministério de Transportes e 
Comunicação (MTC), Ministério dos Recursos Minerais (MIREM), Ministério da Agricultura 
(MINAG), a empresa de Caminhos de Ferro Moçambicana (CFM), o Ministério das Obras 
Públicas e Habitação (MOPH), o Ministério da Indústria e Comercio (MIC) , Ministério dos 
Recursos Minerais (MIREM), Direção Nacional da Água (DNA), Ministério do Planeamento (MP), 
Ministério do Turismo (MITUR) e Ministério das Pescas (MPescas). 
 
 
Passo 6: Análise de consistência entre os cenários do setor. 
 
A seguir, a NCEA apresenta algumas conclusões preliminares da análise de consistência dos 
diversos setores envolvidos: estrangulamentos, sinergias e/ou questões eventuais que devem 
ser tidas em consideração no desenvolvimento de cenários futuros em cada setor. Note que 
os assuntos listados não cobrem necessariamente todas as questões, mas pretendem indicar 
direções.   
 
Setor mineiro 
A interação dos setores minero e de transportes é descrita a seguir. Outros 
estrangulamentos, sinergias e questões podem incluir:  

• Impactos na população local: Atividades mineiras podem acontecer em áreas que 
pertencem e /ou são utilizadas por locais. Moçambique possui regras relativas ao 
realojamento; é da competência das partes relevantes a análise se estas estão de 
acordo com os padrões (internacionais) necessários e a prestação de compensação 
justa e mitigação de impacto. 

• Impactos no sistema hídrico local: Descida dos lençóis freáticos e poluição de água 
subterrânea e de superfície durante operações mineiras e depois da inativação das 
minas. Além disso, poderá não estar regulado que cursos grandes do rio Zambeze 
possam ameaçar e inundar determinados locais de mineração perto do rio, que 
podem mesmo alterar o seu leito. 

• Impactos na qualidade do ar: Emissões de uma matéria de partículas (pó) e gases 
(metano, dióxido de enxofre) podem resultar em poluição do ar substancial em áreas 
limítrofes. As partículas de carvão durante a mineração, expedição ou transporte de 
carvão pode resultar em potenciais problemas respiratórios para a população 
exposta.   

• Impactos em habitats naturais: A mineração de carvão altera a paisagem (seja pela 
extração direta de carvão ou indireta através da eliminação de rocha e solo extraído), 
criando um impacto negativo para os habitantes de vida selvagem. A desflorestação 
pode igualmente ser um problema. 
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• Impactos na alteração climática: Apesar de Moçambique ser um emissor 
relativamente pequeno de gases de efeito estufa (GEEs) e não enfrentar 
compromissos vinculativos para reduzir as suas emissões, tratados futuros (pós-
Quioto) que pretendem estabilizar as concentrações de GEEs na atmosfera poderão 
reduzir os preços de carvão já que quer a extração e utilização de carvão contribuem 
significativamente para as emissões de gases de efeito estufa (GEEs). 

• Impactos macroeconómicos: Os rendimentos do setor mineiro podem ter diversos 
efeitos económicos positivos para a população local. As operações mineiras bem 
como os investimentos em infraestruturas podem criar emprego para a população 
local. Além disso, o governo pode aumentar os rendimentos públicos que podem ser 
investidos em projetos de desenvolvimento. Uma utilização prudente destes ganhos 
excecionais de recursos pode potencialmente compensar os que perdem (por 
exemplo, populações deslocadas) bem como melhorar o investimento público (por 
ex. em saúde, educação, diversificação económica) que apoie o bem-estar e o 
desenvolvimento económico futuro. Se a maior fatia desses rendimentos for dirigida 
para o consumo, é provável a criação de pressões inflacionistas que prejudicarão em 
particular o poder de compra dos pobres locais. Uma sobredependência no minério 
poderá ainda criar uma economia de surtos que se tornará muito dependente da 
flutuação dos preços de carvão mundiais. O boom do setor mineral em Tete já 
contribuiu para um crescimento rápido da população na área: apesar deste ser o 
resultado natural de oportunidades de emprego crescentes, o planeamento urbano 
deve acompanhar tais alterações demográficas rápidas.  

• Os impactos acumulados de muitas minas nas diversas áreas referidas, poderá, sem 
a devida mitigação, levar à grande deterioração das condições de vida da área. As 
concessões individuais devem, assim, ter por base uma avaliação dos impactos 
acumulados.  

 
Setor dos transportes 
A NCEA realizou as seguintes observações relativas às sinergias e concessões entre o setor 
dos transportes e outros setores: 

• Uma visão estratégica do desenvolvimento de transportes do MTC foi apresentada à 
NCEA durante a missão em Moçambique, intitulada “Visão Estratégica para o 
Desenvolvimento de Transportes”. A NCEA não conhece o estado atual desta visão 
nem a existência de um plano de transportes nacional. A NCEA recomenda que tal 
seja verificado.  

• A infraestrutura de transportes na região de Tete (especialmente a oeste de Tete) 
precisa de melhoria de modo a que minérios possam ser transportados para pontos 
de transbordo perto de Tete onde a principal infraestrutura para a costa será 
provavelmente localizada. A construção desta infraestrutura (adicional) em si cria 
crescimento económico. Tal infraestrutura poderá servir outros propósitos além do 
transporte de minério.   

• Se as empresas mineiras desenvolverem unicamente a sua própria infraestrutura de 
transportes, as vantagens resultantes da co-utilização de opções de transporte 
poderão não ser conseguidas. 

• Possível impactos ambientais adversos:  
o Devem ser contratados peritos para analisar as rotas de opção de transporte 

relativamente aos inconvenientes principais que possam afetar a sua 
escolha. As opções que a NCEA ouviu (transporte de caminho de ferro e rio, 
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com diversas rotas e ligação a diversos portos de mar) poderão ter os 
seguintes inconvenientes: a zona húmida de Ramsar e a reserva natural 
poderão ser afetadas pelo isolamento e fragmentação. Os peritos devem 
prever as possibilidades de mitigação dos efeitos adversos (por exemplo, 
com eco-condutas) na fase de conceção detalhada. 

o Em caso da opção de caminho de ferro, o isolamento e fragmentação, a 
erosão e poluição poderão criar impacto local que deve ser abordado na fase 
AIA. Na atual fase de planeamento e AAE, deve ser acordado um 
procedimento para AIA mais pormenorizado e regras de conceção (por 
exemplo, número de cruzamentos a cada 10 quilómetros). Além disso, uma 
avaliação de impacto nesta fase de planeamento avaliaria preliminarmente os 
impactos cumulativos (agregação dos impactos mais pequenos). Estes 
impactos cumulativos poderão indicar as concessões entre as opções de 
infraestrutura de uma opção preferida para outra.  

o A opção de transporte fluvial pelo Zambeze apresenta interações complexas 
com as populações locais, com pescas de rio e ecossistemas ao longo do 
Zambeze e pesca de camarão perto da costa. A NCEA recomenda a 
consideração de três aspetos do rio como opção de transporte: o transporte 
fluvial em si, a dragagem e depósito de sedimentos fluviais e acidentes e 
poluição (consulte ainda a proposta da NCEA sobre a AIA do Projeto de 
dragagem do rio Zambeze da Riversdale - Aconselhamento da NCEA nº 092, 
com o título: AIA para transporte de carvão no rio Zambeze). Primeiro, o 
transporte fluvial poderá necessitar de uma regulação do escoamento 
específica que poderá ser fornecida por barragens a montante, por ex. 
Cahora Bassa e/ou qualquer outra futura barragem a jusante. Tal regulação 
de escoamento poderá coincidir com as aberturas de barragem que tenham 
por objetivo a maximização da produção elétrica mas poderá não coincidir 
com uma revisão possível e prevista das regras de funcionamento para 
redução dos danos ambientais, que poderão estar de acordo com o 
Protocolo SADC de Cursos de Água Partilhados Revisto. Em segundo lugar, 
como o sistema fluvial é altamente dinâmico, existe uma incerteza 
considerável relativamente às quantidades a drenar e, como consequência 
dos impactos da dragagem inicial e de manutenção e do depósito dos 
sedimentos fluviais. A dragagem e o depósito tem impacto nos níveis de 
água, nos seus fluxos, nos ecossistemas aquáticos, nas margens do rio e nas 
zonas costeiras e devem ser tidas em conta. Em terceiro lugar, os riscos de 
poluição de localização específica nos pontos de carregamento e transporte 
e de acidentes deve ser avaliado bem como os seus potenciais impactos 
económicos, sociais e ambientais. Em resumo, a NCEA recomenda que a 
avaliação da opção de transporte fluvial implique uma avaliação de como a 
regulação do caudal, a dragagem e o depósito, a poluição e acidentes 
interagem com as populações ribeirinhas locais, as pescas, os ecossistemas 
e o setor energético. 

o Para todas as opções de transporte, o impacto geral nos padrões de 
escoamento e níveis de água durante grandes cheias devem ser tidos em 
conta. Tal é especialmente relevante para o transporte por caminho de ferro 
e estrada uma vez que grandes diques podem obstruir os fluxos quando o 
rio enche, aumentando os danos por cheias e ameaçando a integridade do 
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corpo do dique em si. Em alguns locais, especialmente em áreas baixas, 
poderá ser considerada a hipótese de construção de estradas e caminhos de 
ferro sobre pilares. Em muitos casos, esta poderá ser a opção que menos 
perturba a situação existente. 

• Tendo em vista a complexidade de um desenvolvimento de transportes adequado, as 
soluções para o problema de transporte das minas deverão ser desenvolvidas de 
forma participativa: O governo deverá convidar empresas mineiras para discutir 
opções e desenvolver uma perspetiva conjunta que leve a informação das empresas 
em consideração. As opções internacionais (por ex. transporte por caminho de ferro 
através do Malawi) poderão necessitar de cooperação com o Malawi no 
desenvolvimento e comparação de opções. 

 
Setor da energia 
Existem planos avançados de expansão da capacidade de geração de eletricidade da Bacia do 
Baixo Zambeze como uma fonte principal de energias renováveis para a região da África do 
Sul. A principal questão é a forma como a expansão da capacidade geradora de eletricidade 
de Cahora Bassa e a construção de mais barragens poderia alterar ainda mais o regime de 
escoamento e dinâmicas de lodo já altamente modificadas do rio Zambeze, ou seja a sua 
redução significativa. Especificamente, devem ser considerados os seguintes aspetos: 

• O impacto de um regime de escoamento ainda mais alterado nos ecossistemas 
aquáticos em geral, sobre os mangais, na água potável e pescas marítimas, incluindo 
camarão. 

• O impacto do regime de lodos ainda mais alterado nos ecossistemas aquáticos e na 
dinâmica morfológica do delta. 

• O impacto na segurança percebida pelas populações em planos inundáveis através 
da ausência de pequenas cheias e as consequências que poderão ter em cheias 
extremas. 

• O impacto da construção de uma nova barragem na propriedade individual (áreas 
que pertencem/são utilizadas pelas populações locais). As mesmas regras do 
realojamento válidas para o setor mineiro devem ser aplicadas aqui e analisadas 
pelas partes relevantes. 

• A possibilidade de redução ou mitigação de impactos negativos através de conceções 
melhores de trabalhos de engenharia e de regras de funcionamento alteradas de 
barragens existentes e novas. 

• A oportunidade de otimizar a geração elétrica e simultaneamente minimizar os 
custos sociais e ambientais através de cooperação transfronteiriça regional e da 
sincronização de regras de funcionamento das barragens moçambicanas e outras 
grandes barragens do rio Zambeze, ou seja, Kariba e Itezhi Tezhi (consultar o estudo 
recente pela SADC e do Comité Técnico Conjunto recentemente constituído). 

• Possíveis fatores de influência dos futuros planos de energia hídrica são os preços 
energéticos projetados (com subida provável no futuro) que gerarão uma receita de 
exportação acrescida para Moçambique. Tendo em consideração os altos preços da 
energia, a autodependência é provável estar na agenda política 

• Uma economia de rápido crescimento (tal como tem sino na última década) necessita 
de um consumo energético maior. Um aumento de eletricidade hídrica pode apoiar a 
expansão económica (em particular para as PMEs) garantindo um melhor acesso à 
eletricidade para lares e empresas (e possivelmente a menores preços). 
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• As energias renováveis sob a forma de energia hídrica provavelmente receberá mais 
atenção à medida que as medidas para combater as alterações climáticas se 
intensificarem. Tais projetos podem receber potencialmente investimento estrangeiro 
(por exemplo, sob a forma de “créditos de carvão”). 

 
Setor agrícola 
A Bacia do Baixo Zambeze oferece uma vasta oportunidade para o desenvolvimento do setor 
agrícola através de esquemas de irrigação. Ao desenvolver um cenário futuro para este setor, 
devem ser tidas em conta as seguintes questões: 

• Objetivo global do desenvolvimento do setor agrícola. Que equilíbrio entre 
plantações de larga escala e agricultura de pequena escala levará ao desenvolvimento 
harmonioso e a uma situação sustentável? 

• Alargamento de infraestrutura de transportes existente ou criação de novas poderá 
ser um forte estímulo ao desenvolvimento agrícola ao longo das linhas de caminhos 
de ferro e perto de portos se combinado com investimentos adicionais, tais como 
estradas secundárias, instalações de processamento e armazenamento, fornecimento 
elétrico, controlo hídrico, etc. 

• As receitas do setor mineiro podem ser utilizadas para o desenvolvimento agrícola e 
de infraestrutura. 

• As áreas mineiras desativadas podem ser utilizadas para agricultura, desde que a 
poluição da água e do solo sejam mínimas.  

• O risco de qualidade de água afetada por mineração (e indústrias similares) conforme 
descrito acima pode ter impactos graves no setor agrícola.  

• O grande desenvolvimento em larga escala agrícola sem as devidas condições pode 
levar à poluição da água por condições agroquímicas que afetem outros setores. 

• Os regimes fluviais diferentes podem ter impacto nos esquemas de controlo de água 
na Bacia do Baixo Zambeze por exemplo, podem ter impacto em custos de 
bombeamento de água para irrigação, drenagem ou proteção contra cheias.  

 
Setor da água 
A qualidade e quantidade futuras das águas do baixo Zambeze são incertas. São 
parcialmente influenciadas por (a) desenvolvimentos no interior da área da bacia em 
Moçambique, (b) desenvolvimentos a jusante da bacia noutros países ribeirinhos e (c) 
processos de mudança global tais como a variabilidade acrescida do clima e a subida do nível 
do mar. 
 
Relativamente à quantidade de água: atualmente, não existe qualquer falta de água no Baixo 
Zambeze e está disponível água suficiente para todos os desenvolvimentos previstos 
(indústria, minério, irrigação, necessidades urbanas e domésticas). No entanto, se ocorrerem 
simultaneamente desenvolvimentos de magnitude semelhantes aos que acontecem em 
Moçambique noutros países ribeirinhos, em conjunto com incertezas devidas às mudanças 
climáticas, podem acontecer períodos de falta de água a longo prazo. Especificamente, 
devem ser considerados os seguintes aspetos: 

• Verificação de documentos credíveis sobre desenvolvimentos planeados e possíveis a 
jusante e impactos da alteração climática sobre a quantidade de água. Realização de 
uma análise de risco.  

• Inclusão da proteção da zona costeira contra ciclones na análise. 
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• Verificação do impacto de regras existentes de funcionamento sobre grandes 
barragens, incluindo requisitos ambientais. Tal poderá aumentar as hipóteses de 
falta de água durante a época seca. 

• Os fluxos ambientais poderão ter impacto na agricultura no Baixo Zambeze (por 
exemplo, arroz naturalmente inundado) e na navegabilidade do rio. 

  
Relativamente à qualidade de água: Não existem atualmente problemas graves conhecidos 
sobre a qualidade da água do rio Zambeze. Os grandes investimentos planeados em minério, 
transporte, agricultura e energia hidríca poderão, no entanto, apresentar grandes impactos 
negativos sobre a qualidade dos recursos hídricos.  Especificamente, devem ser considerados 
os seguintes aspetos: 

• O impacto das atividades de minério previstas sobre a qualidade da água, quer 
durante as operações quer durante a inativação. 

• O impacto de agricultura intensamente irrigada sobre a qualidade da água, 
principalmente fugas de nitrogénio, fósforo e agroquímicos tais como herbicidas e 
pesticidas. 

• O impacto de novas barragens e dragagens na dinâmica do lodo e morfologia do rio 
sobre o Delta. 

• Realização de uma análise de risco de incertezas criada por desenvolvimentos a 
jusante em países ribeirinhos a norte de Moçambique em termos de qualidade de 
água. 

 
Setor das pescas 
A Bacia do Baixo Zambeze apresenta uma economia de subsistência agrícola e de pescas para 
milhares de pessoas. As reservas de peixe, no entanto, reduziram-se drasticamente nos 
últimos anos. Os especialistas acreditam que esta redução é diretamente influenciada pela 
regulação dos fluxo do rio desde a construção de barragens de geração de energia. Outro 
fator que pode influenciar esta redução é a sobrecarga de pescas. As questões que devem ser 
tidas em conta no desenvolvimento de cenários futuros para o setor das pescas incluem: 

• As razões para as reservas de peixe reduzidas na Bacia do Baixo Zambeze devem ser 
devidamente quantificadas. A sobrecarga de pesca pode ser atribuída quer a (a) 
pesca artesanal (pescadores de pequena escala que usam redes/técnicas de pesca 
inadequadas) e (b) pesca comercial em larga escala (grandes navios que esgotam as 
reservas).  

• A construção de novas barragens, tais como Mpanda Nkuwa, e impacto de um 
regime de escoamento ainda mais alterado nos ecossistemas aquáticos em geral, 
sobre os mangais, na água potável e pescas marítimas, incluindo camarão.  

• A extensão do benefício do governo sobre a apanha do camarão comercial. As 
licenças atuais parecem gerar pouco rendimento para o governo (0.3 dólares por 
quilo de camarão) e adequam-se apenas a uma pequena parte do valor gerado no 
setor. A renegociação das licenças pode assegurar uma base de rendimento mais 
razoável (que beneficiará mais diretamente a economia local) e um interesse 
acrescido do governo na proteção de reservas e do setor. 

• Possível poluição de água através da mineração, indústrias similares e agroquímicos 
e o seu impacto no setor das pescas. 

• O impacto favorável nas pescas (camarão) e o ambiente de implementação de 
regimes de fluxo naturais a custas da produção de energia.  
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• Os possíveis impactos de transporte em batelões no rio nas reservas de peixe 
(fluviais e costeiras) e nas oportunidades de pesca. 

 
Setor social 
Apesar to setor social estar implícito em muitos dos setores acima descritos (por ex. foram 
referidas questões de realojamento, meios de sobrevivência e cultura), existem algumas 
questões que necessitam de uma referência mas explícita:  

• O realojamento pode funcionar como fator catalisador para a redução de pobreza e 
melhoria das condições de vida das pessoas afetadas (realojamento em áreas 
produtivas e construção de infraestrutura de produção: Estradas rurais, controlo 
hídrico, eletricidade, armazenamento e processamento, educação e formação, ICT). 

• Aumento potencial de oportunidades de rendimento e de emprego através de 
desenvolvimentos induzidos e desdobramento de cadeiras de valor de minério e 
transportes (agricultura, construção, indústria, serviços, PMEs). 

• Rendimento financeiro da mineração a ser utilizado para desenvolvimento de 
recursos humanos: Construção de capacidade, formação (vocacional), 
desenvolvimento empresarial. 

• Impactos (acumulados) de poluição aquática e do ar na saúde humana. 
• Pelos rápidos desenvolvimentos, o impacto social de grandes afluxos/imigração de 

pessoas (trabalhadores, caçadores de fortunas, etc.) exigindo um aumento de 
habitação, fornecimento de água, esgotos, instalações de saúde, escolas, etc.  

• Aumento do número de pessoas infetadas com VIH/SIDA e os seus problemas 
similares devido a este mesmo afluxo/imigração de pessoas.  

• Aumento de níveis de preço de bens essenciais, tais como alimentos, habitação, 
transporte, saúde, etc. Este aumento poderá ser prejudicial para muitos grupos 
vulneráveis.  
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ANEXO 1 

Carta de solicitação do MICOA, de 21 Junho 2011. 

 

 



 

 

ANEXO 2  

Informação de projeto e composição do  

grupo de trabalho da Comissão 

Atividade proposta: A Comissão Holandesa de Avaliação Ambiental foi chamada 
pelo Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental (MICOA) para uma asses-
soria sobre um plano de desenvolvimento multissetorial e AAE para a Bacia do 
Baixo Zambeze, envolvendo diversos setores, incluindo: ambiente, minério, trans-
porte, energia, agricultura, água e pescas. A assessoria apresenta uma visão glo-
bal do processo de planeamento geral, mais pormenorizado nos termos de refe-
rência para a definição da agenda geral para a Bacia do Baixo Zambeze. Estes 
Termos de Referência asseguram que os interesses ambientais e sociais são 
igualmente representados no processo de planeamento. 

 
Setor: DAC/CRS: 41010 Política ambiental e gestão administrativa; 21010 Política 
de transportes e gestão administrativa; 32210 Política de indústria extrativa e 
gestão administrativa; 14010 Política de recursos hídricos e gestão administrativa; 
23010 Política energética e gestão administrativa; 23065 Centrais de energia 
hidroelétrica; 31110 Política agrícola e gestão administrativa; 31310 Política de 
pescas e gestão administrativa. 

Número de projeto: Comissão Holandesa para Avaliação Ambiental (NCEA): 090 

Informação de processo: 
Recibo de solicitação de assessoria         : 21 de junho de 2011 
Visita ao local, em Moçambique, pelo Grupo de Trabalho : 1- 9 de julho de 2011 
Apresentação da Proposta Final de Assessoria        : 31 de outubro 2011 
 
Composição do grupo de trabalho da Comissão de AE:  

Senhor Adriaan van den Dries 
Senhor Sibout Nooteboom  
Senhor Elissaios Papyrakis 
Senhor Pieter van der Zaag (Presidente) 
 
Secretários técnicos:  
 
Senhora Sara Groenendijk  (primeira secretária técnica) 
Senhor Reinoud Post   (segundo secretário técnico) 



Esquema da missão
Data Local do Encontro Nome Cargo Abreviação do Instituto Nome completo do instituto

sex, 1 Julho Hotel Terminus Domingos Gove Consultor MICOA Ministério para Coordenação da Acção Ambiental - Departamento de Planificação e Estudos - SEA Unit

sex, 1 Julho Hotel Terminus Roberto Albino Diretor Geral Agência do Zambeze Agência de Desenvolvimento to Vale do Zambeze
sex, 1 Julho Hotel Terminus Salvo Tchamo Funcionário MICOA SEA MICOA Ministério para Coordenação da Acção Ambiental - Departamento de Planificação e Estudos - SEA Unit

sab, 2 julho Viagem a Tete

dom, 3 julho Hotel Nhungue Reunião da equipe para planeamento e estratégia
dom, 3 julho Hotel Nhungue Carlos Baúte especialista em mineração DP MIREM Departamento Provincial do Ministério dos Recursos Minerais

seg, 4 julho gabinete DP MTC Paz Caetano S. Catruza Diretor Provincial DP MTC Departamento Provincial do Ministério dos Transportes e Comunicações

seg, 4 julho gabinete DP MIREM Lago Correia Substituto do Diretor Provincial DP MIREM Departamento Provincial do Ministério dos Recursos Minerais

seg, 4 julho MICOA DPCAA Hermenegildo Galimoto Pacate Gestor Ambiental (Chefe do Dpto. de Gestao Ambiental), Substituto do substituto do Director ProvincialDPCAA Direção Provincial para Coordenação da Acção Ambiental

seg, 4 julho Cateme área de ReassentamentoSra. Marcela

seg, 4 julho DP MINAG DP MINAG Departamento Provincial do Ministério da Agricultura

seg, 4 julho DP MPescas DP MPescas Departamento Provincial do Ministério de Pescas

seg, 4 julho gabinete WWF Oscar Silembo Senior Freshwater Ecologist - Zambezi River Basin Environmental Flows ProgrammeWWF World Wildlife Fund  - WWF Zambia Country office

seg, 4 julho gabinete WWF José A. Chiburre Líder de programa Joint Zambezi River Basin Environmental Flows ProgrammeWWF World Wildlife Fund  Head Office Lusaka / Maputo Office / Tete Office

seg, 4 julho gabinete ARA-Zambezi Cacilda Machavo Diretor ARA-Zambezi Administração Regional de Águas do Zambezi
seg, 4 julho gabinete ARA-Zambezi Deguilda Conceiçao Funcionário legal ARA-Zambezi Administração Regional de Águas do Zambezi

ter, 5 julho Hotel Zambezi Roberto Albino Diretor Geral Agência do Zambeze Agência de Desenvolvimento to Vale do Zambeze
ter, 5 julho Viagem Quelimane

ter, 5 julho Hotel Jupter Antonio Hoguane Director Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras Universidade Eduardo Mondlane

qua, 6 julho casa de Jan de Moor Jan de Moor Especialista em agricultura Zambezi

qua, 6 julho casa de Jan de Moor Alcelmo Braz Especialista em agricultura Zambezi
qua, 6 julho Viagem a Maputo

qui, 7 julho gabinete MIREM Suzette Taimo Funcionário do Departamento do Meio Ambiente MIREM Ministério dos Recursos Minerais

qui, 7 julho gabinete IREM Luís Alberto Mahoque Funcionário do Departamento de Planificação e Desenvolvimento MIREM Ministério dos Recursos Minerais

qui, 7 julho gabinete M.Energia Anísio Pinto Funcionário do Departamento do Meio Ambiente M.Energia Ministério da Energia

qui, 7 julho gabinete DNA Delario Sengo Chefe Gabinete de Rios Internacionais DNA- GRI Direcção Nacional de Águas

qui, 7 julho RNE Celia Jordão Funcionário do Programa de Desenvolvimento Sustentável Embassy of the Kingdom of the Netherlands Maputo

qui, 7 julho gabinete Riversdale Ivo Lorenço Jr. Analista de Desenvolvimento de comunidade Riversdale

qui, 7 julho gabinete Riversdale Alastair Lax Gerente Geral de Logística Riversdale

qui, 7 julho gabinete MITUR Abel Nhambanga Oraca Técnico do Departamento de Estudos e Fiscalização MITUR Dir. Zonas de Conservação

qui, 7 julho gabinete MITUR Elias Cuambe Técnico do Departamento de Estudos e Fiscalização MITUR Dir. Zonas de Conservação
qui, 7 julho gabinete M.Pescas Flora Simão Funcionária da Direcção de Economia de Planificação Pesqueiras M. Pescas Ministério das Pescas

sex, 8 julho gabinete MTC Ambrósio Sitoe Diretor do Dep. de Economia e Investimento MTC Ministério Transporte e Comunicação

sex, 8 julho gabinete MTC Fernanco Ouana Funcionário Estatística MTC Ministério Transporá e Comunicação

sex, 8 julho gabinete MTC Sérgio Rodrigo Funcionário …? MTC Ministério Transporá e Comunicação

sex, 8 julho gabinete AMDCM Eugenio Silva Director General AMDCM Associação Moçambicana para o Desenvolvimento do Carvão Mineral

sex, 8 julho gabinete INGC Rosa Almeida INGC Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
sex, 8 julho Apresentação Preliminary findings MICOA

sab, 9 julho Apresentações na AMAIA
sab, 9 julho Viagem a NL
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                 Anexo 3 
Programa da missão concetual 



            Anexo 4 
 Mapa da Bacia do Baixo Zambeze



ANEXO 5 
A abordagem de serviços ecossistémicos 

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment, 2005; p 57: Fig.2.1. Ecosystem services 

A abordagem de serviços ecossistémicos reconhece que o valor de toda a gama de serviços oferecida pelo 
nosso ecossistema necessita de ser analisada e tida em conta aquando da avaliação de diferentes cenários. 
Alguns dos serviços diretos oferecidos pelos nossos ecossistemas podem ser facilmente valorizados, uma vez 
que são comercializados no mercado, existindo, portanto um preço adequado. Tal é o caso, por exemplo, do 
valor dos camarões recolhidos e de qualquer perda correspondente incorrida como resultado de degradação 
dos mangais. Existe ainda uma grande variedade de utilizações indiretas dos serviços ecossistémicos, por 
exemplo, relativos à proteção da costa oferecida pelos mangais ou ainda serviços ecossistémicos de satisfação 
(por exemplo, estética, recreativo, espiritual). O restabelecimento dos fluxos ambientais no Zambeze, por 
exemplo, poderia fornecer diversos serviços ecossistémicos, sob a forma de uma melhoria da proteção 
costeira por mangais ou apoio à reserva pantanosa de Ramsay. Apesar de esses serviços indiretos poderem 
constituir algum valor para nós, não existe qualquer valor de mercado direto a eles atribuído. A abordagem de 
serviços ecossistémicos pode avaliar esses serviços através de técnicas económicas adequadas, tais como 
valorização de contingentes, preferências reveladas e preços hedónicos. Tal é necessário para fins 
comparativos, ou seja, para contraste do valor de qualquer atividade económica com o valor de todos os 
serviços ecossistémicos afetados como resultado dessa atividade.  

Os valores não utilizados podem igualmente ser importante e precisam de ser avaliados, Podendo ser 
relacionados com a biodiversidade (por exemplo, a utilização futura de recursos genéticos), valores altruístas 
(por exemplo, direitos indígenas, direito de existência de espécies) ou valores legados (evitar danos ambientais 
em benefício de gerações futuras). Um cenário de crescimento económico rápido pode erradamente 
classificar-se em primeiro lugar numa lista de opções alternativas, se olharmos apenas para as contribuições 
para os níveis atuais do PIB. Em alternativa, um cenário de crescimento económico mais modesto, que leve em 
conta o valor dos serviços ecossistémicos (todos os efeitos colaterais ambientais e de saúde 
positivos/negativos), pode classificar-se de forma mais elevada quando se aplica a abordagem de serviços 
ecossistémicos. 

Prestação de serviços 
Produtos obtidos de ecossistemas 

• Alimentos 

• Água fresca 

• Madeira de utilização 
combustível 

• Fibra 

• Bioquímicos 

• Recursos genéticos 

Serviços de regulação 
Vantagens obtidas com o controlo 
dos processos de ecossistema 

• Controlo do clima 

• Controlo de doenças 

• Controlo de água 

• Purificação de água 

• Polinização 

Serviços culturais 
Vantagens imateriais obtidas dos 
ecossistemas 

• Espirituais e religiosas 

• Diversão e ecoturismo 

• Estéticas 

• Inspiracionais 

• Educacionais 

• Sentido de pertença 

• Herança cultural 

Serviços de apoio 
Serviços necessários à produção de todos os outros serviços ecossistémicos 

• Formação de solo • Desenvolvimento de ciclo de 
nutrientes 

• Produção primária 



 

 

ANEXO 6 

Exemplo de uma matriz de consistência 

 
 
 

 M E T P Am H20 A Mv 

M         

E         

T         

P         

Am         

H20         

A         

Mv         

Figura 1: Exemplo de uma matriz de consistência. As letras referem-se aos diferentes setores; M: Miné-
rio; E Energia hidráulica, T: Transportes; P Pescas; Am: Ambiente; H20: Água; A: Agricultura; Mv: Meios 

de vida. 
 

 

Esta matriz de consistência da fase de planeamento 1 poderá ainda ser utilizada como 
ferramenta de definição de prioridades da fase 2, por um lado para priorizar a  coope-
ração intersetorial e para aproveitamento de oportunidades e, por outro lado, para 
prever e gerir potenciais conflitos entre setores. Tal poderá ser realizado da seguinte 
forma: 

• cada célula na matriz pode ser classificada de acordo com “urgência” e 
“importância” relativamente à agenda. 

• as questões mais urgentes e importantes constituem as prioridades da fase 2.  
Com base no seu conhecimento atual das questões do vale e como ponto/exemplo de 
discussão inicial, a NCEA preencheu a matriz (consulte a Figura 2 seguinte). Desta 
matriz preenchida, pode ser aquilatada a cooperação necessária. 
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 M E T P Am H20 A Mv 

M  0 ++ - - - + +/- 

E   + - - 0 + 0/+ 

T    - - 0 + +/- 

P     + 0 + + 

Am      0 - + 

H20       - ? 

A        + 

Mv         

Figura 2: Matriz de consistência preliminar para o vale do Zambeze. As letras referem-se aos diferentes 
setores; M: Minério; E: Energia hidráulica, T: Transportes; P Pescas; Am: Ambiente; H20: Água; A: Agri-

cultura; Mv: Meios de vida. (+) refere-se ao potencial de dois setores de influência positiva no desenvol-
vimento de cada um; (-) refere-se a uma influencia negativa e (0) a nenhuma influência. 
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