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1. Introdução
Este documento compreende um Quadro de Análise Ambiental e Social (QAAS) para o sector
do gás, com Planos de Monitorização e Gestão Ambiental e Social (PMGAS) que especificam
possíveis medidas de mitigação e monitorização, incluindo listas de controlo ambiental, social
(incluindo trabalho), saúde, segurança e protecção, bem como um mecanismo de análise para
o sector do gás. O QAAS é uma ferramenta a ser usada pelo Instituto Nacional de Petróleo
(INP), do MIREME, e pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
(MITADER).
O QAAS pode ser usado para a análise ambiental, social (incluindo trabalho), saúde, segurança
e protecção de projectos de gás futuros, para determinar que avaliações ou instrumentos de
gestão de impacto ambiental e/ou social devem ser elaborados para cumprir a legislação
ambiental do MITADER e os requisitos ambientais e sociais do MIREME. O QAAS e a
Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) conformam-se com as normas de natureza
ambiental, social (incluindo trabalho), saúde, segurança e protecção, em particular com as
Normas de Desempenho (ND) de 2012 da International Finance Corporation (IFC) e as
Directrizes Ambientais, de Saúde e Segurança1 (Directrizes ASS) do Grupo Banco Mundial
(GBM). A classificação da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) deve seguir a
classificação do MITADER.
As questões prioritárias associadas ao sector do gás foram definidas com base numa pesquisa
bibliográfica e em consultas alargadas com as partes interessadas. Este documento-quadro
oferece um quadro geral dentro do qual os projectos da indústria do gás são avaliados e
monitorizados. As questões prioritárias apresentam-se no âmbito do quadro. Para cada uma
delas propõe-se uma forma de tratamento, juntamente com um padrão internacional, sendo que
o quadro, seguidamente, faz a sua ligação ao PMGAS. O PMGAS oferece um filtro a aplicar a
novos projectos. Usa-se o termo «padrão» porque nem todas as soluções possíveis aos
problemas podem ser consideradas normas ou políticas. Muitas assumem, na realidade, a forma
de directrizes, ou mesmo de recomendações. O filtro desenvolvido é direccionado a projectos
de gás a montante e a todas as instalações associadas.
A referência da Normas e Directrizes Internacionais ASS está incorporada nos filtros.

1

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabilit
y/our+approach/risk+management/ehsguidelines; the GBM Directrizes ASS have been undergoing a
process of reviewing and updating since February 2013.
Página 1

Quadro de Análise Ambiental e Social para o Gás

2. Normas Internacionais
2.1.

Normas de Desempenho

Como assinalado nas tabelas abaixo, os padrões internacionais mais amplamente aplicados são
as ND da IFC. A IFC é o braço financiador do sector privado do GBM. Devido a esta função,
as ND estão escritas mais para projectos do sector privado que do sector público. Todos os
projectos financiados pela IFC são filtrados por estas ND e, para os casos em que haja algo
mais que um risco mínimo de impacto ambiental e social, a IFC exige que a empresa em que
investe cumpra os requisitos das ND. As ND foram também incorporadas nos Princípios do
Equador, que foram já subscritos por 85 instituições financeiras (até Novembro de 2016), que
representam mais de 70% da dívida de financiamento de projectos em mercados emergentes.
Os Princípios do Equador aplicam-se às instituições financeiras que, por sua vez, aplicam as
ND aos seus clientes nos mercados emergentes; neste contexto, é provável que os projectos da
indústria do gás em Moçambique sejam já financiados por instituições que aplicam as ND aos
seus clientes. Além disso, os reguladores governamentais podem analisar as AIAS
comparativamente às ND, para se assegurarem que um projecto proposto vá seguir as boas
práticas internacionais.
Tipicamente, as ND acarretam um peso legal, porque são incorporadas nos acordos de
investimento entre as instituições financeiras e os seus clientes. Como referido, há outros
padrões internacionais que podem ser considerados mais como recomendações ou normas
voluntárias, e não tanto requisitos, mas que podem abordar riscos e problemas importantes que
o governo de Moçambique poderá querer incluir nos contratos juridicamente vinculativos ou
acordos de concessão com proponentes de projectos. O portal de internet do Columbia Center
for Sustainable Investments (CCSI) 2 é uma boa fonte de contratos de gás entre empresas
privadas e governos.
2.2.

Directrizes ASS

As Directrizes ASS estão incorporadas no filtro para o gás. Como assinalado, porém, este filtro
diz principalmente respeito a projectos a montante, ou seja, à prospecção e produção de gás.
Dado que Moçambique está a considerar algumas indústrias potenciais a jusante para fazer uso
dos seus direitos a, por exemplo, determinadas quantidades do gás produzido, as Directrizes
ASS para actividades intermédias e a jusante seriam também aplicáveis nesses casos. O Anexo
A apresenta uma lista exaustiva das Directrizes ASS que poderão ser aplicáveis ao gás.
Categorização: Conquanto a categorização possa ser baseada no risco, considerando os riscos
inerentes associados às actividades de prospecção e produção de gás (onshore e offshore) estes
projectos seriam de Categoria A.

2

http://ccsi.columbia.edu/work/projects/resourcecontracts-org-a-database-of-publicly-available-oil-gasand-mining-contracts/.
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3. Impactos Cumulativos
Em geral, o patrocinador privado de um projecto deve assumir, e em regra assume, a
responsabilidade pelos impactos potenciais do seu projecto. Uma excepção a isto são os
impactos cumulativos. Nenhuma empresa por si só pode fazer face aos impactos acumulados.
Sem o envolvimento do governo, os impactos cumulativos seriam um problema de acção
colectiva. O governo tem de desempenhar simultaneamente uma função de agregador, em
termos de compilação da informação sobre projectos actuais e planificados (como referido e
suportado pela Secção 4 do documento Gas Sector – Strategic Environmental and Social
Assessment of the Mining and Gas Sectors in Mozambique) e uma função de executor, na
alteração ou recusa de novos projectos que, assim não sendo, teriam impactos incrementais
negativos inaceitáveis sobre componentes ambientais e sociais valiosas (CAV) 3. Dado que a
capacidade actual do governo para realizar uma avaliação detalhada dos impactos cumulativos
é reduzida, continuará a ser necessário que o sector privado seja envolvido na identificação,
avaliação e monitorização dos CAV até que o governo possa assumir a responsabilidade total
por este aspecto.
Assim sendo, a avaliação dos impactos cumulativos (AIC) é um precursor do filtro abaixo.
Como se verá para no filtro, pressupõe-se que a AIC tenha sido já concluída. O primeiro
elemento do sistema global de gestão não pertence ao filtro, dado que precisa primeiramente
ser realizado em projectos existentes e depois integrado no processo de tomada de decisão
relativo aos novos. Por causa do seu papel de coordenação, o filtro pressupõe que o MITADER
terá o papel agregador e que assegurará a realização de uma AIC, que é actualizada à medida
que novos projectos entram na fase de estudo de viabilidade.

3

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3aebf50041c11f8383ba8700caa2aa08/IFC_GoodPracticeHandb
ook_CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES
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4. Uso do Filtro
O filtro é concebido para ajudar tanto a autoridade governamental competente, neste caso a
Direcção Fiscal e de Segurança do INP, como o proponente do projecto a identificarem os
elementos dos documentos, planos e procedimentos ambientais e sociais necessários para obter
uma licença no sector do gás. Muito embora o proponente de um projecto possa ver custos
adicionais nestas exigências, o filtro oferece uma maior certeza relativamente ao processo de
licenciamento, uma vez que ele será menos arbitrário. Todavia, trata-se de um quadro, pelo que
as especificidades de cada projecto irão exigir um documento adaptado que as tome em
consideração. Nenhum quadro pode estabelecer o mais ínfimo pormenor de uma abordagem
para todos os projectos. Trata-se de um quadro incorporado nos sistemas de administração
governamental, que devem determinar qual deve ser o conjunto de elementos de uma AIAS.
Além disso, o filtro não é uma lista de controlo. Para além de listar os documentos, a sua
adequação e qualidade têm de ser avaliadas. A familiarização com o que deve ser incluído pode
adquirir-se através de guias de boas práticas, disponibilizados por diversas entidades diferentes,
das Directrizes ASS, exemplos de casos, e experiência. Um possível passo suplementar a este
QAAS seria o desenvolvimento de guias de análise para tipos específicos de projectos, que
definiriam os requisitos para cada etapa, identificariam as ND e Directrizes ASS aplicáveis, e
identificariam as lacunas típicas associadas aos documentos de avaliação ambiental e social
para esse tipo de projecto. Na prática, estes seriam políticas e procedimentos dentro dos
PMGAS para a administração da indústria do gás.
No que toca aos custos associados à utilização dos filtros, esse custo seria largamente suportado
pelo proponente do projecto, que realiza os estudos e elabora o documento. O custo da análise
de projectos para o governo é, primariamente, o aumento do número de funcionários para
analisar documentos e a capacitação desses funcionários através de formação.
Poderão ser necessárias novas leis e regulamentos para garantir que o filtro possa ser usado
como ferramenta administrativa pelos diferentes ministérios.
O passo seguinte da implementação do QAAS e do seu filtro seria o desenvolvimento de um
programa de formação para as pessoas que os viriam a usar, bem como para outras partes
interessadas dentro do governo. Esta formação poderia inicialmente assumir a forma de
identificação das autoridades competentes dentro dos ministérios-chave – MIREME e
MITADER – e formá-los como formadores. Estes ministérios poderiam, então, desenvolver
formação de consultores ambientais e sociais, e para pessoas-chave de empresas privadas.
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5. Gás
Os principais impactos e problemas associados ao desenvolvimento do gás estão resumidos na
Tabela 1. Entre as áreas de alta prioridade, duas seriam tratadas através da aplicação da ND
apropriada, porque as questões dizem respeito aos impactos negativos, ou seja, perdas de
subsistência e reassentamento involuntário. Todavia, duas das áreas podem ser mais bem
caracterizadas por impactos positivos insuficientes. Como só abrangem os impactos negativos,
as ND não são aplicáveis nestes casos. Porém, existe bibliografia muito substancial sobre como
aumentar os benefícios para as comunidades locais em torno de projectos da indústria do gás.
Grande parte dessa literatura assenta no desenvolvimento da estratégia de responsabilidade
social empresarial (RSE). Uma consideração essencial consiste na obtenção de uma licença
local (social) para operar, o que, na sua essência, considera formas de reduzir o risco de
oposição local a um projecto que, não sendo obtida, poderia bloquear ou complicar as
operações. Mais recentemente, os países começaram a incluir as obrigações de
desenvolvimento comunitário nos seus contratos com as empresas da indústria extractiva. Em
Moçambique, alguns contratos já possuem essa provisão. Uma análise da base de dados do
CCSI sobre tais disposições dá uma ideia do leque de requisitos possíveis4. Os instrumentos
para definir os compromissos além da conformidade de uma empresa para com a comunidade
local são designados na generalidade por acordos de benefícios comunitários (ABC). Em
Moçambique, os CBA também podem ser chamados de acordos de desenvolvimento
comunitário.
5.1.

Acordos de Benefícios Comunitários

A dificuldade com os ABC é que – ao contrário do reassentamento involuntário, por exemplo
– não existem conjuntos de princípios geralmente aceites para orientar a sua criação. As
consultas comunitárias são, claro, fundamentais para identificar os benefícios potenciais e
chegar a um acordo. Para além deste princípio, os tipos de benefícios e a forma como estes são
oferecidos, são difíceis de afirmar à partida. As comunidades sem experiência anterior com
projectos da indústria do gás poderão não saber o que pedir além de um conjunto reduzido de
solicitações que reflectem as suas circunstâncias presentes (por exemplo, campos de futebol,
furos de água, instalações de saúde). Por outro lado, podem também pedir coisas que são
difíceis para elas de gerir e manter (particularmente benefícios coletivos, como veículos
automóveis, ou outros recursos compartilhados=. As empresas, por seu lado, podem promover
projectos que reflectem mais os interesses, competências ou experiência da equipa de
administração do que as necessidades das comunidades. Uma abordagem geralmente aceite é
olhar para os interesses estratégicos tanto da empresa como da comunidade e discutir o ABC
com base neles5. Aquilo que são esses interesses irá varia de um projecto para outro, e de uma
comunidade para outra. Para além das consultas comunitárias, um estudo socioeconómico de
base daria suporte à identificação de potenciais interesses estratégicos e ajudaria à futura
monitorização dos impactos positivos. Em geral, é necessário garantir que os CBA estejam
publicamente disponíveis quando assinados (isto é, aberto ao escrutínio independente).
5.2.

Responsabilidades do Sector Privado

Na coluna de responsabilidades da Tabela 1 (e Tabela 2), o pressuposto é que o proponente do
projecto do sector privado desempenha um papel importante, se não o primordial, na maior das
respostas a questões particulares. O motivo para isso tem duas vertentes. Primeiramente, dado

4

http://ccsi.columbia.edu/files/2015/01/Community-Development-Requirements-in-Mining-LawsMatrix-November-2014-.pdf.
5
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014completeweb.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18.
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que o projecto é, presumivelmente, a causa directa dos impactos negativos, o proponente
privado tem geralmente a responsabilidade de os resolver (é importante notar que este
argumento é mais fraco para os impactos indirectos que podem ser causados por um projecto,
mas não consequência directa dele – o influxo de pessoas em busca de emprego é um bom
exemplo). Em segundo lugar, os problemas de prioridade mais elevada incluem a pouca
capacidade do governo para realizar tarefas sobre as quais tem responsabilidade. Um exemplo
notório é o tratamento do governo com o reassentamento involuntário. Ao abrigo da legislação
de Moçambique, o governo é responsável pela obtenção de terra, mas o problema indica falta
de confiança por parte do governo para realizar um plano de reassentamento de «alta
qualidade». Esta preocupação possivelmente também se aplica à implementação e
monitorização do plano de reassentamento. A ND 5 prevê esta questão e exige que o proponente
trabalhe com o governo na planificação e implementação do reassentamento, se permitido. E
mesmo que isso não seja permitido, o proponente do projecto tem de realizar acções
suplementares, tipicamente um programa de desenvolvimento comunitário, que cumpra os
objectivos da ND 5. Assim, o sector privado pode ser envolvido numa questão mesmo quando
é o governo quem tem a responsabilidade legal. É claro que o reassentamento deve ser realizado
pela empresa / proponente; A experiência mostra que existem mais instrumentos para
responsabilizar a empresa do que o governo. O papel do governo deve ser reforçado na
aprovação do plano de reassentamento e monitorização (que deve envolver outros atores, como
as OSC). O governo também deve assegurar que a empresa implementará o plano conforme
aprovado.
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Tabela 1. Questões de maior e menor prioridade, e normas internacionais existentes e Directrizes ASS.
Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

Pouca criação de emprego

Através de um ABC, apoio a
desenvolvimentos de pequena e
média escala nas comunidades
anfitriãs para aumentar impactos
locais.
Certificar que há serviços
específicos fornecidos
localmente, de modo que a
empresa ofereça suporte a
pequenas e médias empresas
para fornecer bens e serviços
necessários.

Proponente do projecto, governo
local e comunidades

Acordos de benefícios
comunitários (ABC) exigidos em
muitos países. Sem padrão
internacional

Tratado no filtro do gás nos
pontos n.º2 e 7.

Prejuízos aos modos de vida
alternativos

Restaurar modos de vida
alternativos directamente
impactados pelo projecto

Proponente do projecto, governo
(nacional e local) e
comunidades.

ND 5 – Restauro dos modos de
vida afectados

Tratados nos pontos n.º 1 e 4,
com requisito de planos de
obtenção de terra

Necessidades crescentes de
reassentamento involuntário e
capacidade limitada de
consultores e governo para
produzirem consistentemente
planos de reassentamento de
alta qualidade

Embora o governo retenha a
responsabilidade pela obtenção
de terra, proponentes do projecto
trabalham com governo no
desenvolvimento de planos de
reassentamento que cumpram
normas internacionais

O governo tem responsabilidade
de asegurar o proceso de
reassentamento e o seu
resultado.
Envolvimento do sector privado
cumprindo normas
internacionais

ND 5 – secções sobre
reassentamento involuntário
para reassentamento dirigido
pelo governo

Tratado nos pontos n.º 1 e 4
como requisito de ND 5 baseado
em planos de obtenção de terra

Centralização dos esforços de
desenvolvimento comunitário
(não beneficiando comunidades
rurais)

Proponentes do projecto
trabalham no sentido de acordos
de benefícios comunitários com
as comunidades anfitriãs para
assegurar que as comunidades
locais beneficiam com o projecto.
Assegurar que a comunidade
local diretamente e indiretamente

Proponente do projecto e
governo

ABC

Tratado nos pontos n.º 2 e 7
através dos ABC
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Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

afetada esteja muito bem
mapeada.

Questões de prioridade mais
baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

Impactos sociais e económicos
decorrentes de atrasos do
projecto (por exemplo, Decisões
Finais de Investimento)

Melhor informação sobre a
implementação do projecto a fluir
para governo/comunidades

Factores múltiplos fora do
controlo do governo ou do
proponente do projecto. Requer
gestão de expectativas

Consultas baseadas na ND 1

Tratado no ponto n.º 1, plano de
envolvimento de actores

Expectativas dos benefícios
proporcionados pela indústria do
gás às comunidades desfasadas
da realidade

Acordos entre indústria do gás e
comunidades relativos aos
benefícios que procurem
equilibrar interesses estratégicos
de comunidades e indústria.

Proponente do projecto e o
governo como mediador /
conciliador das partes e OSC
como supervisor / monitor

Consultas baseadas na ND 1,
ABC

Tratado nos pontos n.º 1 e 4,
através do processo de
envolvimento das partes
interessadas e pontos n.º 4 e 7,
ABC

Desenvolvimento de uma
economia dupla – os que
beneficiam e os que não
beneficiam (das operações de
gás)

Acordos entre empresas de gás
e comunidades anfitriãs sobre
benefícios que vão além da
conformidade, para a
comunidade mais alargada.
Definição de comunidades
afetadas e o tipo de benefícios
que elas podem ter.

Proponente do projecto e
governo

Consultas baseadas na ND 1,
ABC

Tratado nos pontos n.º 1 e 4,
através do processo de
envolvimento das partes
interessadas e pontos n.º 4 e 7,
ABC

Ausência de directrizes
ambientais e sociais específicas
do sector, incluindo planos de
gestão e encerramento

Disponíveis directrizes
internacionais para petróleo e
gás. Elaborar diretrizes nacionais
Incluir uma obrigação para
planos detalhados de
encerramento

Proponente do projecto e
governo para elaborar diretrizes
/ regulamentos nacionais

› ND 1, ND 3
› Directrizes ASS do GBM

Tratado nos pontos n.º 1 e 4,
aplicação das ND ao documento
da AIAS exige o uso das
directrizes ASS gerais e
específicas do sector ao abrigo
da ND 3

captam especificamente as
boas práticas internacionais
da indústria (BPII) e são
actualizadas regularmente
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Questões de prioridade mais
baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Degradação da terra

AIAS e PMGAS seguem
hierarquia de mitigação para
evitar, mitigar e compensar a
degradação da terra

Proponente do projecto e
governo (a supervisão é
fundamental para garantir que
as empresas evitem riscos)

Falta de capacidade para definir
e abordar as questões e
impactos cumulativos, incluindo
obtenção de dados de base
estratégicos de qualidade

Sector privado trabalho com
governo para fazer avaliações de
impacto cumulativo (AIC)

Governo e proponentes de
projectos

Marginalização das mulheres

Como parte da avaliação do
projecto, identificar impactos que
podem afectar diferentemente
homens e mulheres, e definir
medidas de mitigação para os
resolver

Investimento do governo na
indústria do gás limita o
investimento em projectos infraestruturais

Sector privado é a fonte primária
de investimento para a indústria
do gás. Consideração de
parcerias público-privadas (PPP)
como veículos de investimento
em infra-estruturas
› Desenvolver centros de
formação como parte do
desenvolvimento do sector
privado

Poucas instalações nacionais e
regionais de formação, bem
como pouca capacidade

Normas internacionais
existentes
› Secções da ND 3 sobre
eliminação de lixos em terra,
etc.
› ND 4 e ND 6 sobre serviços
do ecossistema
› ND 5 sobre compensação e
restauro dos modos de vida
por perda de acesso à terra
› ND 6 sobre habitats naturais
e modificados
› Requisitos da ND 1 sobre
impactos cumulativos
› Manual de Boas Práticas
sobre Impacto Cumulativo,
Avaliação e Gestão, da IFC

Comentários

Proponente do projecto

› ND 1 – disposições para

Tratado nos pontos n.º 1 e 4
com o requisito da ND 1 de
considerar grupos vulneráveis,
incluindo mulheres e também
aspectos como agregados
familiares encabeçados por
mulheres

Governo, sector privado

› Disposições da ITIE sobre

Não coberto pelo filtro

Governo, sector privado

ABC

Não coberto pelo filtro

grupos vulneráveis

afectação de receitas
› Boas práticas internacionais
respeitantes às PPP

Tratado nos pontos n.º 1 e 4,
aplicação das ND ao documento
AIAS requer consideração de
impactos negativos do projecto,
incluindo degradação da terra

Tratado no filtro n.º 3
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Questões de prioridade mais
baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

Governo, apoio de doadores

Estratégia de Género6 do Banco
Africano de Desenvolvimento,
Pilar 1, sobre estatuto jurídico e
direitos de propriedade

Não coberto pelo filtro

Governo; apoio de doadores

Nenhuma norma internacional,
mas há acordos legais
disponíveis no portal do CCSI7

Não coberto pelo filtro

Governo; apoio de doadores

Nenhuma norma internacional

Tratado no ponto n.º 6 através
da maior cooperação ministerial

› Proponentes do projecto

Ausência de aspectos de género
integrados no regime jurídico

podem incluir centros
regionais de formação nas
disposições dos ABC de
promoção do emprego local
› Clarificar sinergias com as
escolas técnicas e os centros
de treinamento INEFP para
evitar a duplicação de
esforços
› Mapa dos centros de
treinamento existentes e
escolas técnicas e os
recursos / capacidades que
eles têm
Incorporar aspectos de género
na legislação do sector do gás

Quadro legal incompleto

› Reanalisar e incorporar boas

Pouca coordenação, integração
e capacidade

6
7

práticas internacionais a
respeito das indústrias
extractivas no quadro legal.
› Completar o quadro legal
› Criar comités interministeriais
para melhorar coordenação
› Formação em regulação da
indústria do gás

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2014-2018_-_Bank_Group_Gender_Strategy.pdf
Op. cit. Nota de rodapé 2.
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Questões de prioridade mais
baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

Governo; apoio de doadores

Nenhuma norma internacional

Tratado nos pontos n.º 5 e 6
através da monitorização do
projecto e atenção ministerial
reforçada

› Mapear as necessidades

Capacidade limitada de
execução

(financeira e capacidade de
monitoramento e supervisão)
para definir o orçamento
necessário
› Melhorar a infra-estrutura de
execução
› Formação sobre regulação de
indústrias extractivas
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5.3.

Filtro para o Sector do Gás

O PMGAS para o gás e os elementos de análise podem encontrar-se na Tabela 2 (operações
onshore) e Tabela 3 (operações offshore). A análise inclui as fases de prospecção, desenvolvimento,
produção e encerramento. Os maiores riscos no sector do gás ocorrem, tipicamente, n a prospecção,
dado podem ocorrer incêndios, explosões e outras emergências durante a perfuração. Os planos
incluídos nesta análise incluem os listados nas Directrizes ASS para Petróleo & Gás Onshore e
Offshore. Embora as directrizes apelem à prevenção e planificação para derrames, isto tem a ver,
em geral, com mais do que engenharia. Poderão ser necessários elementos adicionais de engenharia
para assegurar a segurança da perfuração e a conclusão dos poços.
São necessárias medidas adicionais para a prospecção e desenvolvimento de petróleo e gás. As
questões decorrentes do desenvolvimento offshore incluem despejo dos detritos de perfuração no
leito marinho, a segurança das operações de uma UF(P)AT e de transferência da carga, e os
impactos induzidos por pescadores que usam as instalações offshore como dispositivos de
concentração de peixes (DCP), originando assim problemas de segurança.
No filtro do gás, as alterações incrementais potenciais dos CAV não são consideradas enquanto o
projecto não atinge a fase de desenvolvimento. Pode não ser possível identifica as alterações
incrementais enquanto o projecto não está inteiramente definido, incluindo as suas instalações
acessórias. Pode, então, ser realizada uma avaliação completa das contribuições potenciais para os
impactos cumulativos.
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Tabela 2. PMGAS para o filtro de novos projectos de Gás Onshore
Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

O proponente do projecto é
responsável pela elaboração de
um documento aceitável de AIAS.
A análise de documentos a ser
coordenada pelo MIREME, com
contributos do MITADER
(ambiente em geral), MGCAS
(grupos vulneráveis), Ministério do
Trabalho (PRH), Ministério da
Agricultura (taxas de
compensação de culturas),
Ministério da Cultura
(procedimento de descobertas
fortuitas) e Ministerio das Obras
Publicas.

A fase de prospecção dos
projectos de gás envolve
alguns riscos importantes
que têm de ser geridos. A
pegada do projecto pode
ser maior que na fase de
produção.

Fase de Licenciamento da Prospecção
1

Documento de avaliação de impacto ambiental e social (AIAS) compatível com o âmbito e a
escala da fase de prospecção baseada nas ND da IFC. O documento pode ser um
documento generalizado para um campo em particular, com o acréscimo de suplementos
para os programas de perfuração específicos. O proponente do projecto terá um PMGAS
que inclua os seguintes documentos, bem como quaisquer outras políticas e
procedimentos:
a. Documento de conciliação demonstrando como os sistemas de gestão ASS para todos
os contratados e subcontratados são integrados para assegurar que a gestão
ambiental, de saúde e de segurança decorre em todas as instalações.
b. Plano de envolvimento das partes interessadas (PEP) para a fase de prospecção, para
incluir um mecanismo de reclamações da comunidade. Este plano deve explicitar
como irão ser geridas as expectativas a respeito da probabilidade e do momento de
implementação de um projecto pleno.
c. Política de Recursos Humanos (PRH) que inclua os direitos dos trabalhadores ao
abrigo da lei nacional incluindo a liberdade de associação e de negociação colectiva, e
um mecanismo de reclamações dos trabalhadores. A PRH deve incluir uma
componente pública que descreva as políticas e procedimentos de contratação,
incluindo os requisitos de idade mínima. Por fim, a PRH incluirá um sistema de gestão
para garantir que os contratados e subcontratados cumprem a lei nacional, seguem as
mesmas políticas e procedimentos de contratação, e garantir a transparência da
contratação.
d. Plano de Gestão de Saúde e Segurança, abrangendo políticas, procedimentos e
formação, e, possivelmente, eliminar os acidentes de trabalho.
e. Plano de Gestão Hídrica, incluindo a provisão de tratamento de águas à medida do
necessário para as actividades de prospecção.
f. Plano de Gestão de Resíduos (PGR) para a fase de prospecção. O plano tem de
incluir a gestão dos detritos da perfuração, lamas de perfuração e água produzida,
com base nas Directrizes ASS para Petróleo ou Gás Onshore, do GBM.
g. Plano de Resposta a Incêndios, Prevenção e Resposta a Derrames, Plano de
Contingência para H2S (se necessário), Plano de Resposta de Emergência, Plano de
Prontidão e Resposta da Comunidade que cubra incêndios, explosões, derrames,
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Ponto

2

3

Descrição do Elemento de Análise
libertação de H2S, etc., associados à perfuração. Os planos devem incluir consultas
comunitárias respeitantes à identificação de problemas e explicação do procedimento
de resposta.
h. Plano de Obtenção da Terra (POT) adequado ao âmbito e escala do programa de
prospecção, incluindo um procedimento público claro de avaliação prévia e
compensação por perturbações às culturas e um mecanismo de reclamações das
comunidades.
i. Procedimento de restauro para a recuperação dos sítios/plataformas de perfuração.
j. Procedimento de Descobertas Fortuitas de património cultural físico. A avaliação de
impacto deve incluir um levantamento ao nível do solo de património cultural físico.
k. Plano de Monitorização e Avaliação que inclua monitorização de parâmetros
essenciais do projecto incluindo rejeitos da perfuração, saúde e segurança, emissões
descontroladas para o meio ambiente. Os dados devem ser verificados por um perito
independente.
Através de um processo de consulta comunitária, o proponente desenvolve um acordo de
benefícios comunitários (ABC) para a fase de prospecção. Os ABC da fase de prospecção
devem ser baseados na possibilidade de o projecto poder não avançar, ou avançar com
uma empresa diferente8:
a. Acordos escritos que sejam estruturados com vista à sustentabilidade a longo prazo
b. Sistema para gerir relações, mesmo se a propriedade do projecto for transferida
c. Recursos suficientes para mitigar todos os impactos potenciais do projecto caso este
não avance
d. Evitar dependência
e. Incrementar as empresas existentes ou programas de redução da pobreza para evitar
o colapso caso o desenvolvimento não prossiga.
Fase de Licenciamento do Desenvolvimento e Produção

Responsabilidade

Explicação

Proponente do projecto.

O ABC oferece um
mecanismo para garantir
maiores benefícios para
as comunidades anfitriãs.

Análise dos estudos de impacto cumulativo existentes para determinar potenciais impactos
incrementais do projecto proposto nos CAV9.

MITADER

8

A Associação de Prospectores e Promotores do Canadá oferece boas orientações sobre princípios de envolvimento comunitário na fase de Prospecção
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---principles/e3-plus-principles-amp-guidance-notes---update-2014.pdf.
9
Op cit. Nota de rodapé 5.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

4

AIAS completa para a fase de desenvolvimento e produção (operação), baseada nas ND
da IFC. A AIAS deve abranger todos os elementos do projecto incluindo o transporte e as
instalações associadas. O proponente do projecto terá um PMGAS que incorpore os
seguintes documentos, bem como outras políticas e procedimentos:
a. PRH, Plano de Gestão de Resíduos, Plano de Resposta a Incêndios Prevenção e
Resposta a Derrames, Plano de Contingência para H2S (se necessário), Plano de
Resposta de Emergência, Plano de Prontidão e Resposta da Comunidade, e
Procedimento de Descobertas Fortuitas actualizados.
b. Plano de Envolvimento de Partes Interessadas (PEP) para a fase de desenvolvimento
e operação, para incluir um mecanismo de reclamação comunitária. O plano deve
preceder o desenvolvimento da AIAS de modo a contemplar o âmbito desta e o
desenvolvimento de novos termos de referência para o consultor. Nos casos em que
haja impactos adversos significativos sobre as comunidades afectadas, o PEP deve
definir como assegurará o projecto uma consulta e participação informada (CPI)
desses comunidades. Deve ainda descrever como decorrerá a divulgação pública dos
documentos do projecto e assumir o compromisso de reporte contínuo, anual, às
comunidades afectadas. Tal como na fase de prospecção
c. Documento de conciliação que demonstre como os sistemas de gestão ASS de todos
os contratados e subcontratados são integrados, de modo a assegurar que o
ambiente, a saúde e a segurança são geridos em todas as instalações.
d. Plano de Acção Ambiental e Social (PAAS), um plano ligado ao tempo.
e. Plano de Acção de Biodiversidade, para a gestão de impactos sobre a biodiversidade
e os ecossistemas.
f. Plano de Gestão da Água, incluindo a provisão do tratamento de águas para a água
produzida e as águas residuais.
g. Plano de Gestão de Resíduos (PGR) para as fases de desenvolvimento e operação.
Para a prospecção de petróleo e gás, o plano tem de incluir a gestão dos detritos de
perfuração, lamas de perfuração e água produzida, com base nas Directrizes ASS
para Petróleo ou Gás Onshore, do GBM.
h. Plano de Prevenção e Resposta a Derrames (PPRD) e Plano de Resposta de
Emergência (PRE) que cubra incêndios, explosões, derrames, libertação de H2S, etc.,
associados à produção e transporte. Os planos devem incluir consultas comunitárias
respeitantes à identificação de problemas e explicação do procedimento de resposta.
i. Plano de Gestão da Segurança Rodoviária para o transporte do produto por estrada.

O proponente do projecto é
responsável pela elaboração de
um documento aceitável de AIAS.
A análise de documentos a ser
coordenada pelo MIREME, com
contributos do MITADER
(ambiente em geral), MGCAS
(grupos vulneráveis), Ministério do
Trabalho (PRH), Ministério da
Agricultura (taxas de
compensação de culturas),
Ministério da Cultura
(procedimento de descobertas
fortuitas), Ministério das Obras
Públicas (habitação de
reassentamento), Ministério das
Obras Publicas, ANE / INATTER e
PT (segurança rodoviária)
municípios e governo local

Os planos de gestão são
os especificamente
exigidos pelas ND ou
pelas Directrizes ASS. A
prospecção pode
sobrepor-se com a
produção.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Explicação

O proponente do projecto entrega
relatórios. MIREME analisa e faz
alterações ao PAAS.

São necessários
relatórios mais frequentes
durante a construção
dado que os eventos
podem suceder-se mais
rapidamente.

j.

5

Plano de Obtenção de Terra (POT) ou Plano de Acção de Reassentamento (PAR)
adequado para as fases de desenvolvimento e operação. Dado que o governo de
Moçambique é responsável pela obtenção da terra, os planos apresentados pelas
empresas serão efectivamente planos suplementares para assegurar que as normas
internacionais serão cumpridas. Estes planos suplementares devem cumprir as
normas internacionais reconhecidas de 1) compensação pela perda de activos (valor
justo de mercado mais custos de transacção); 2) consultas com as comunidades
afectadas sobre alternativas; 3) um programa de restauro dos modos de vida que
permita às pessoas melhorar ou pelo menos igualar os seus modos de vida anteriores
ao projecto; 4) segurança da posse da terra para quem não tenha título legal da sua
terra e que esteja a ser reassentado; 5) um mecanismo de reclamação para as
comunidades afectadas; e 6) um programa de monitorização que inclua uma auditoria
de encerramento.
k. Plano Preliminar de Recuperação e Encerramento, permitindo a desmobilização das
instalações e o restauro dos sítios.
l. Plano de Monitorização e Avaliação (PMA), que deve incluir a monitorização contínua
dos principais impactos do projecto e o reporte sobre o progresso no sentido da
conclusão do PAAS. Os dados deve ser verificados anualmente por um perito
independente.
O projecto deve entregar ao governo relatórios trimestrais durante a construção e relatórios
anuais durante a operação. O governo deve ser notificado dentro de um tempo definido em
caso de algum evento material adverso que afecte o ambiente ou as comunidades locais.

Responsabilidade

6

O governo terá um comité pluriministerial para visitar os projectos duas vezes por ano
durante a construção. O comité incluirá MEF, Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança
Social, MITADER e MIREME.

MIREME, Ministério do Trabalho,
MITADER, MEF, MISAU e
Administração estatal (processo
de reassentamento).

Poderá exigir legislação
para criar um grupo de
monitorização.

7

O projecto providenciará um acordo de benefícios comunitários (ABC) que detalhe o fluxo
programado de programas e projectos que estejam para além da conformidade e que
possam abranger mais do que as comunidades afectadas. O plano deve ser baseado nos
projectos de envolvimento das partes interessadas. O governo deve desenvolver um
modelo para esses acordos

Proponente do projecto e
comunidades locais, com o
envolvimento do governo local
como parte interessada, com base

ABC para a fase de
produção pode ter uma
perspectiva de prazo mais
alargado e procurar o
desenvolvimento
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Ponto

8

Descrição do Elemento de Análise

O projecto e o governo (local) devem desenvolver um Plano de Gestão do Influxo, que terá
medidas para tratar do influxo de população devido ao projecto.

Responsabilidade

Explicação

no modelo nacional a ser moldado
pelo governo.

sustentável de programas
que possam ser autosuficientes no futuro.

Proponente do projecto e
comunidades locais, com o
envolvimento do governo (local)
como parte interessada.

Não requerido pelas ND
mas pode ajudar a tratar
dos receios locais
relativos à migração
interna.

Encerramento
9

Devem existir os seguintes planos antes do encerramento:
› Um Plano de redução de Efectivos para os funcionários directos do proponente do
projecto, que seja baseado em consultas com os funcionários e os seus representantes
de negociação colectiva, e com o governo local e nacional.
› Plano de Recuperação e Desmobilização final para a desmobilização das instalações e
restauro dos sítios.

O proponente do projecto será
responsável pela elaboração de
documentos aceitáveis. Análise
dos documentos a ser coordenada
pelo MIREME, com contributos do
MITADER e do Ministério do
Trabalho (redução de efectivos).
Para o desmantelamento, há uma
necessidade de revisão financeira
a cada dois anos; o governo deve
definir os critérios de avaliação
para definir os montantes
(realizados em conjunto com MEF
e MITADER)
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Tabela 3. PMGAS para o filtro de novos projecto s de Gás Offshore
Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

O proponente do projecto é
responsável pela elaboração de
um documento aceitável de AIAS.
A análise de documentos a ser
coordenada pelo MIREME, com
contributos do MITADER
(ambiente em geral), MGCAS
(grupos vulneráveis), Ministério do
Trabalho (PRH), Ministério da
Agricultura (taxas de
compensação de culturas),
Ministério da Cultura
(procedimento de descobertas
fortuitas).

A fase de prospecção dos
projectos de gás envolve
alguns riscos importantes
que têm de ser geridos. A
pegada do projecto pode
ser maior que na fase de
produção.

Fase de Licenciamento da Prospecção
1

Documento de avaliação de impacto ambiental e social (AIAS) compatível com o âmbito e a
escala da fase de prospecção baseada nas ND da IFC. O documento pode ser um
documento generalizado para um campo em particular, com o acréscimo de suplementos
para os programas de perfuração específicos e componentes específicos (reconhecendo
que a produção offshore também pode ter componentes terrestres e elementos de
transporte). O proponente do projecto terá um PMGAS que inclua os seguintes
documentos, bem como quaisquer outras políticas e procedimentos:
a. Documento de conciliação demonstrando como os sistemas de gestão ASS para todos
os contratados e subcontratados são integrados para assegurar que a gestão
ambiental, de saúde e de segurança decorre em todas as instalações, incluindo
embarcações e vasilhames offshore.
b. Plano de envolvimento das partes interessadas (PEP) para a fase de prospecção, para
incluir um mecanismo de reclamações da comunidade. Este plano deve explicitar
como irão ser geridas as expectativas a respeito da probabilidade e do momento de
implementação de um projecto pleno.
c. Política de Recursos Humanos (PRH) que inclua os direitos dos trabalhadores ao
abrigo da lei nacional incluindo a liberdade de associação e de negociação colectiva, e
um mecanismo de reclamações dos trabalhadores. A PRH deve incluir uma
componente pública que descreva as políticas e procedimentos de contratação,
incluindo os requisitos de idade mínima. Por fim, a PRH incluirá um sistema de gestão
para garantir que os contratados e subcontratados cumprem a lei nacional, seguem as
mesmas políticas e procedimentos de contratação, e garantir a transparência da
contratação.
d. Plano de Gestão de Saúde e Segurança, abrangendo políticas, procedimentos e
formação, e, possivelmente, eliminar os acidentes de trabalho.
e. Plano de Gestão Hídrica, incluindo a provisão de tratamento de águas à medida do
necessário para as actividades de prospecção.
f. Plano de Gestão de Resíduos (PGR) para a fase de prospecção. O plano tem de
incluir a gestão dos detritos da perfuração, lamas de perfuração e água produzida,
com base nas Directrizes ASS para Petróleo ou Gás Offshore, do GBM.
g. Plano de Resposta a Incêndios, Prevenção e Resposta a Derrames, Plano de
Contingência para H2S (se necessário), Plano de Resposta de Emergência, Plano de
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Ponto

2

3

Descrição do Elemento de Análise
Prontidão e Resposta da Comunidade que cubra incêndios, explosões, derrames,
libertação de H2S, etc., associados à perfuração. Os planos devem incluir consultas
comunitárias respeitantes à identificação de problemas e explicação do procedimento
de resposta.
h. Plano de Obtenção da Terra (POT) adequado ao âmbito e escala dos componentes
onshore (estes podem ser limitados durante a fase de exploração), incluindo um
procedimento público claro de avaliação prévia e compensação por perturbações às
culturas e um mecanismo de reclamações das comunidades.
i. Plano de Monitorização e Avaliação que inclua monitorização de parâmetros
essenciais do projecto incluindo rejeitos da perfuração, saúde e segurança, emissões
descontroladas para o meio ambiente. Os dados devem ser verificados por um perito
independente, familiar com operaçoes de gas offshore.
Através de um processo de consulta comunitária, o proponente desenvolve um acordo de
benefícios comunitários (ABC) para a fase de prospecção. Os ABC da fase de prospecção
devem ser baseados na possibilidade de o projecto poder não avançar, ou avançar com
uma empresa diferente10:
a. Acordos escritos que sejam estruturados com vista à sustentabilidade a longo prazo
b. Sistema para gerir relações, mesmo se a propriedade do projecto for transferida
c. Recursos suficientes para mitigar todos os impactos potenciais do projecto caso este
não avance
d. Evitar dependência
e. Incrementar as empresas existentes ou programas de redução da pobreza para evitar
o colapso caso o desenvolvimento não prossiga.
Fase de Licenciamento do Desenvolvimento e Produção

Responsabilidade

Explicação

Proponente do projecto.

O ABC oferece um
mecanismo para garantir
maiores benefícios para
as comunidades anfitriãs.

Análise dos estudos de impacto cumulativo existentes para determinar potenciais impactos
incrementais do projecto proposto nos CAV11. Embora o foco principal seja o ambiente
marinho e as VEC relacionadas, os estudos de impacto também devem se estender a
quaisquer componentes do projeto terrestre, incluindo infra-estrutura linear relacionada,
como energia, água, estradas, trens e trem, etc.

MITADER

10

A Associação de Prospectores e Promotores do Canadá oferece boas orientações sobre princípios de envolvimento comunitário na fase de Prospecção
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---principles/e3-plus-principles-amp-guidance-notes---update-2014.pdf.
11
Op cit. Nota de rodapé 5.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

4

AIAS completa para a fase de desenvolvimento e produção (operação), baseada nas ND
da IFC. A AIAS deve abranger todos os elementos do projecto incluindo o transporte e as
instalações associadas. O proponente do projecto terá um PMGAS que incorpore os
seguintes documentos, bem como outras políticas e procedimentos:
a. PRH, Plano de Gestão de Resíduos, Plano de Resposta a Incêndios Prevenção e
Resposta a Derrames, Plano de Contingência para H2S (se necessário), Plano de
Resposta de Emergência, Plano de Prontidão e Resposta da Comunidade, e
Procedimento de Descobertas Fortuitas actualizados.
b. Plano de Envolvimento de Partes Interessadas (PEP) para a fase de desenvolvimento
e operação, para incluir um mecanismo de reclamação comunitária. O plano deve
preceder o desenvolvimento da AIAS de modo a contemplar o âmbito desta e o
desenvolvimento de novos termos de referência para o consultor. Nos casos em que
haja impactos adversos significativos sobre as comunidades afectadas, o PEP deve
definir como assegurará o projecto uma consulta e participação informada (CPI)
desses comunidades. Deve ainda descrever como decorrerá a divulgação pública dos
documentos do projecto e assumir o compromisso de reporte contínuo, anual, às
comunidades afectadas. Tal como na fase de prospecção
c. Documento de conciliação que demonstre como os sistemas de gestão ASS de todos
os contratados e subcontratados são integrados, de modo a assegurar que o
ambiente, a saúde e a segurança são geridos em todas as instalações, incluindo
embarcações offshore
d. Plano de Acção Ambiental e Social (PAAS), um plano ligado ao tempo.
e. Plano de Acção de Biodiversidade, para a gestão de impactos sobre a biodiversidade
e os ecossistemas (marinos e terrestres se apropriado)
f. Plano de Gestão da Água, incluindo a provisão do tratamento de águas para a água
produzida e as águas residuais.
g. Plano de Gestão de Resíduos (PGR) para as fases de desenvolvimento e operação.
Para a prospecção de petróleo e gás, o plano tem de incluir a gestão dos detritos de
perfuração, lamas de perfuração e água produzida, com base nas Directrizes ASS
para Petróleo ou Gás Offshore, do GBM.
h. Plano de Prevenção e Resposta a Derrames (PPRD) e Plano de Resposta de
Emergência (PRE) que cubra incêndios, explosões, derrames, libertação de H2S, etc.,
associados à produção e transporte. Os planos devem incluir consultas comunitárias
respeitantes à identificação de problemas e explicação do procedimento de resposta.

O proponente do projecto é
responsável pela elaboração de
um documento aceitável de AIAS.
A análise de documentos a ser
coordenada pelo MIREME, com
contributos do MITADER
(ambiente em geral), MGCAS
(grupos vulneráveis), Ministério do
Trabalho (PRH), Ministério da
Agricultura (taxas de
compensação de culturas),
Ministério da Cultura
(procedimento de descobertas
fortuitas), Ministério das Obras
Públicas (habitação de
reassentamento), Ministério das
Pescas (impactos offshore do
desenvolvimento do gás e da
UF(P)AT).

Os planos de gestão são
os especificamente
exigidos pelas ND ou
pelas Directrizes ASS. A
prospecção pode
sobrepor-se com a
produção.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Explicação

O proponente do projecto entrega
relatórios. MIREME analisa e faz
alterações ao PAAS.

São necessários
relatórios mais frequentes
durante a construção
dado que os eventos
podem suceder-se mais
rapidamente.

i.

5

Para o gás offshore com uma unidade flutuante de processamento, armazenamento e
transferência UF(P)AT: Certificação e verificação por um grupo internacional que use a
convenção, códigos e outros instrumentos da OMI para as UF(P)AT.
j. Plano de Gestão da Segurança Rodoviária para o transporte do produto por estrada.
k. Plano de Obtenção de Terra (POT) ou Plano de Acção de Reassentamento (PAR)
adequado para as fases de desenvolvimento e operação. Dado que o governo de
Moçambique é responsável pela obtenção da terra, os planos apresentados pelas
empresas serão efectivamente planos suplementares para assegurar que as normas
internacionais serão cumpridas. Estes planos suplementares devem cumprir as
normas internacionais reconhecidas de 1) compensação pela perda de activos (valor
justo de mercado mais custos de transacção); 2) consultas com as comunidades
afectadas sobre alternativas; 3) um programa de restauro dos modos de vida que
permita às pessoas melhorar ou pelo menos igualar os seus modos de vida anteriores
ao projecto; 4) segurança da posse da terra para quem não tenha título legal da sua
terra e que esteja a ser reassentado; 5) um mecanismo de reclamação para as
comunidades afectadas; e 6) um programa de monitorização que inclua uma auditoria
de encerramento.
l. Plano Preliminar de Recuperação e Encerramento, permitindo a desmobilização das
instalações e o restauro dos sítios.
m. Plano de Monitorização e Avaliação (PMA), que deve incluir a monitorização contínua
dos principais impactos do projecto e o reporte sobre o progresso no sentido da
conclusão do PAAS. Os dados deve ser verificados anualmente por um perito
independente.
O projecto deve entregar ao governo relatórios trimestrais durante a construção e relatórios
anuais durante a operação. O governo deve ser notificado dentro de um tempo definido em
caso de algum evento material adverso que afecte o ambiente ou as comunidades locais.

Responsabilidade

6

O governo terá um comité pluriministerial para visitar os projectos duas vezes por ano
durante a construção. O comité incluirá MEF, Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança
Social, MITADER e MIREME.

MIREME, Ministério do Trabalho,
MITADER, MEF.

Poderá exigir legislação
para criar um grupo de
monitorização.

7

O projecto providenciará um acordo de benefícios comunitários (ABC) que detalhe o fluxo
programado de programas e projectos que estejam para além da conformidade e que

Proponente do projecto e
comunidades locais, com o

ABC para a fase de
produção pode ter uma
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Ponto

8

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

possam abranger mais do que as comunidades afectadas. O plano deve ser baseado nos
projectos de envolvimento das partes interessadas.

envolvimento do governo local
como parte interessada.

perspectiva de prazo mais
alargado e procurar o
desenvolvimento
sustentável de programas
que possam ser autosuficientes no futuro.

O projecto e o governo (local) devem desenvolver um Plano de Gestão do Influxo, que terá
medidas para tratar do influxo de população devido ao projecto.

Proponente do projecto e
comunidades locais, com o
envolvimento do governo (local)
como parte interessada.

Não requerido pelas ND
mas pode ajudar a tratar
dos receios locais
relativos à migração
interna.

Encerramento
9

Devem existir os seguintes planos antes do encerramento:
› Um Plano de redução de Efectivos para os funcionários directos do proponente do
projecto, que seja baseado em consultas com os funcionários e os seus representantes
de negociação colectiva, e com o governo local e nacional.
› Plano de Recuperação e Desmobilização final para a desmobilização das instalações e
restauro dos sítios terrestres.

O proponente do projecto será
responsável pela elaboração de
documentos aceitáveis. Análise
dos documentos a ser coordenada
pelo MIREME, com contributos do
MITADER e do Ministério do
Trabalho (redução de efectivos).
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Anexos – Directrizes Ambientais, de Saúde e Sociais
As directrizes ambientais, de saúde e sociais (ASS) incluem dois tipos de documentos:
1)

Directrizes ASS do GBM (Anexo A). Estas Directrizes estão especificamente vinculadas
às ND da IFC. Abrangem saúde e segurança (ND 2), impactos e gestão ambiental (ND
3), e saúde e segurança comunitária (ND 4). Para muitos aspectos ambientais, de saúde
e segurança, elas definem normas numéricas específicas que os projectos têm de cumprir,
salvo se a legislação ambiental, de saúde e segurança nacional sugerir uma norma
diferente (normalmente mais rígida). Estas normas foram criadas para reflectir as boas
práticas internacionais da indústria (BPII), e são actualizadas periodicamente. É de
esperar que a indústria do gás em Moçambique siga estas directrizes.

2)

Orientação conjunta sectorial de impacto social (Anexo B). Não existem directrizes
semelhantes às Directrizes ASS para os impactos sociais. Esta situação reflecte, em parte,
a dificuldade em definir metas específicas e numéricas para gerir os impactos sociais.
Em vez disso, os documentos disponíveis tratam dos impactos importantes e das medidas
de mitigação como orientações, e não tanto como directrizes. São, em grande medida,
direccionadas aos peritos sociais que trabalham com as empresas no cumprimento dos
requisitos ND da IFC. Para os reguladores, estes documentos de orientação podem ajudar
a avaliar a qualidade dos documentos sociais, como os planos de envolvimento de partes
interessadas e os planos de acção de reassentamento.

As Notas de Orientação são outra fonte de apoio sobre como as empresas do sector privado
podem cumprir a ND da IFC:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_20
12_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES.
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Anexo A. Directrizes ASS do GBM para o Sector do Petróleo e do
Gás – Montante, Midstream e Jusante
Geral
Geral
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B%2BGeneral%2BASS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
Montante
Desenvolvimento de Petróleo e Gás Offshore
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f3a7f38048cb251ea609b76bcf395ce1/FINAL_Jun+201
5_Offshore+Oil+and+Gas_ASS+Guideline.pdf?MOD=AJPERES
Desenvolvimento de Petróleo e Gás Onshore
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4504dd0048855253ab44fb6a6515bb18/Final%2B%2BOnshore%2BOil%2Band%2BGas%2BDevelopment.pdf?MOD=AJPERES&id=132315
3172270

Midstream
Instalações de Gás Natural Liquefeito (GNL)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/87e7a48048855295ac04fe6a6515bb18/Final%2B%2BGNL.pdf?MOD=AJPERES&id=1323161924903
Terminais de Petróleo Bruto e de Produtos Petrolíferos
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/81def8804885543ab1fcf36a6515bb18/Final%2B%2BCrude%2BOil%2Band%2BPetroleum%2BProduct%2BTerminals.pdf?MOD=AJPERES
&id=1323162170625
Portos, Docas e Terminais
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9e558c00488556ebbaf4fa6a6515bb18/Final%2B%2BPorts%252C%2BHarbors%2Band%2BTerminals.pdf?MOD=AJPERES&id=132315282
8015
Jusante
Fabrico em Grandes Volumes de Produtos Químicos Orgânicos Derivados do Petróleo
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f5c6740048855abe86ecd66a6515bb18/Final%2B%2BLarge%2BVolume%2BPetroleumbased%2BOrganic%2BChemcials%2BMnfg.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153394073
Processamento de Gás Natural
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7a68040048855301ad34ff6a6515bb18/Final%2B%2BNatural%2BGas%2BProcessing.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153249182
Fabrico de Fertilizantes à Base de Azoto
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b237688048855d518e94de6a6515bb18/Final%2B%2BNitrogenous%2BFertilizers.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153234883
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Refinação de Petróleo
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/52870d80488557e5be44fe6a6515bb18/Final%2B%2BPetroleum%2BRefining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153091008
Fabrico de Polímeros Derivados do Petróleo
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8fd2d0048855830bf3cff6a6515bb18/Final%2B%2BPetroleum-based%2BPolymers%2BMnfg.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153054487
Sistemas de Distribuição de Gás
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9c6e3d0048855ade8754d76a6515bb18/Final%2B%2BGas%2BDistribution%2BSystems.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162128496
Redes de Petróleo a Retalho
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/10f87e804885591b81f4d36a6515bb18/Final%2B%2BRetail%2BPetroleum%2BNetworks.pdf?MOD=AJPERES&id=1323152536731
Energia Térmica
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/10f87e804885591b81f4d36a6515bb18/Final%2B%2BRetail%2BPetroleum%2BNetworks.pdf?MOD=AJPERES&id=1323152536731
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Anexo B. Orientação Social
Orientação Social Sectorial Conjunta Relevante para a ND 1 (informação socioeconómica de
base, gestão do influxo, envolvimento de partes interessadas, mecanismos de reclamação,
considerações de género), ND 5 (reassentamento) e Investimento Comunitário.

ND 1
Nota de Boas Práticas: Tratamento das Dimensões Sociais em Projectos do Sector Privado
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f4bbeb004885580fbeccfe6a6515bb18/SocialGPN.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=f4bbeb004885580fbeccfe6a6515bb18
Projectos e Pessoas: Um Manual para Tratar a Imigração Induzida pelo Projecto (IFC)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sust
ainability/learning+and+adapting/knowledge+products/publications/publications_handbook_i
nmigration__wci__1319576839994
Envolvimento de Partes Interessadas: Um Manual de Boas Práticas para Empresas em
Actividade em Mercados Emergentes (IFC, em português)
https://www.scribd.com/document/16903337/Stakeholder-Engagement-A-Good-PracticeHandbook-for-Companies-Doing-Business-in-Emerging-Markets-Portuguese-May2007#fullscreen
Tratamento de Reclamações de Comunidades Afectadas por Projectos (IFC)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb18/IFC%2BGrievan
ce%2BMechanisms.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb1
8

ND 5
Manual para a Elaboração de um Plano de Acção de Reassentamento (IFC, em revisão)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/22ad720048855b25880cda6a6515bb18/ResettlementHa
ndbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=22ad720048855b25880cda6a6515bb18

Investimento Comunitário
Investimento Comunitário Estratégico: Um Manual de Boas Práticas para Empresas em
Actividade em Mercados Emergentes (IFC, em português)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7d31818048855765bc54fe6a6515bb18/GUIA%2BPAR
IDO%2BIFC_PT_FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7d31818048855765bc54fe6a6
515bb18
Uma Nota de Orientação para a Gestão dos Problemas de Direitos Tradicionais à Terra nos
Investimentos em Agronegócio (Grupo CDC)
http://toolkit.cdcgroup.com/assets/uploads/CDC_Land_Legacy.pdf

Página 26

