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Caro Dr. Inacio Bucuane,
Por fax, do dia 5 de Maio 2005, o então director da DNAIA do Ministério para a Coordenação
da Acção Ambiental (MICOA) pediu à Comissão Holandesa para EIA (NCEA) solicitou ajuda
acerca dos Termos de referência para uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para a
exploração proposta de óleo e gás no parque nacional de Bazaruto.
No E-mail datado de dia 11 Agosto de 2005, a DNAIA detalhou este pedido, indicando que
foi solicitado à SASOL, o proponente das actividades offshore de exploração nos blocos 16 e
19 perto do parque marítimo de Bazaruto, efectuar esta AAE no contexto do acordo de
concessão. Durante a visita aos locais pelo grupo de trabalho da NCEA, tornou-se claro que
a SASOL não faria uma AAE. Em vez disso, e em linha com as suas obrigações legais, a
SASOL levaria a cabo um AIA. Subsequentemente, o MICOA/DNAIA concordou com o
resumo do esboço de aviso preparado para o AAE compreendendo um aviso sobre um
conjunto de Termos de Referência (TdR) genéricos para AIAs para a exploração offshore. O
NCEA publicará este aviso daqui em breve. Como os consultores da SASOL tinham proposto
já os TdR para a AIA para a exploração offshore nos blocos 16 e 19, a DNAIA e NCEA
concordaram também que a NCEA reveria estes TdR.
É meu prazer submeter agora o aviso de revisão dos TdR propostos. Este aviso foi preparado
por um grupo de trabalho da Comissão. Gostaria de solicitar a sua atenção para o seguinte:
Durante a visita aos locais, a NCEA constatou que a situação a respeito da exploração e
extracção do óleo e do gás offshore em Moçambique e muito parecida com a situação da
exploração e extracção do óleo e do gás nos Países Baixos. A NCEA foi envolvida em todas as
actividades de AIA e de AAE do sector de hidrocarbonetos offshore nos Países Baixos e posso
confirmar a sua disponibilidade para compartilhar de sua perícia nestes assuntos com o
MICOA.
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A Comissão agradece ser informada sobre o uso deste aviso de revisão.

K.J. Beek

Presidente do grupo de trabalho

cc. Ms. Célia Jordão, Royal Netherlands Embassy Maputo, Moçambique

Postadres
Bezoekadres

Postbus 2345
3500 GH UTRECHT
Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht

telefoon
telefax
website
e-mail

(030) 234 76 66
(030) 233 12 95
www.eia.nl
mer@eia.nl

