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DRA
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Acordo de Benefícios Comunitários
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Investimentos Sustentáveis)
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Avaliação de Impacto Ambiental e Social
Plano de Gestão e Monitorização Ambiental e Social
Quadro de Análise Ambiental e Social
Norma Fairmined
Boas Práticas Internacionais da Indústria
Vírus da Imunodeficiência Humana
Política de Recursos Humanos
International Finance Corporation
Plano de Obtenção de Terra
Mineração de Grande-Escala
Ministério da Economia e Finanças
Plano de Monitorização e Avaliação
Ministério do Género, Criança e Acção Social
Ministério de Recursos Minerais e Energia
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Lixiviação de Metais
Plano de Recuperação e Encerramento da Mina
Organização Não Governamental
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Componente Ambiental e Social Valiosa
Grupo Banco Mundial
Plano de Gestão de Resíduos
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1. Introdução
O presente documento abrange os Quadros de Análise Ambiental e Social (QAAS\) para o
sector mineiro, com Planos de Gestão e Monitorização Ambiental e Social (PGMAS), que
especificam possíveis medidas de mitigação e monitorização, listas de controlo ambiental,
social (incluindo laboral), saúde, segurança e protecção, e um mecanismo de análise ambiental,
social (incluindo laboral), saúde, segurança e protecção para o sector mineiro. Os QAAS são
ferramentas para serem usadas pelo Departamento Ambiental da Direcção de Minas, do
Ministério de Recursos Minerais e Energia, pela Inspecção Mineira do MIREME, e pelo
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER).
Os QAAS podem ser usados para a análise ambiental, social (incluindo laboral), saúde,
segurança e protecção de projectos mineiros futuros, de modo a determinar que avaliações de
impacto ou instrumentos de gestão ambiental e/ou social devem ser feitas para cumprir a
legislação ambiental do MITADER e os requisitos ambientais e sociais do MIREME. Os QAAS
e a Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AEAS) conformam-se com as normas
internacionais ambientais, sociais (incluindo laborais), de saúde, segurança e protecção,
particularmente as Normas de Desempenho (ND) de 2012 da International Finance
Corporation (IFC) e as Directrizes Ambientais, de Saúde e Segurança 1 (Directrizes ASS)
aplicáveis 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 à mineração de grande escala (MGE) e mineração artesanal
e de pequena escala (MAPE) foram definidas com base em pesquisa bibliográfica e na consulta
alargada dos intervenientes. Este regime abrange dois sectores separadamente e oferece um
quadro geral dentro do qual os projectos são avaliados e monitorizados. São apresentadas as
questões prioritárias dentro de cada um dos quadros. Para cada questão é proposta uma
abordagem, juntamente com um padrão internacional, e o regime liga, então, estas questões ao
PGMAS de cada sector. O PGMAS oferece o filtro que seria aplicado a novos projectos. Usa-se
o termo «padrão» porque nem todas as soluções possíveis para as questões podem ser
consideradas normas, ou políticas. Na realidade, muitas assumem a forma de directrizes, ou
mesmo recomendações. Os filtros que foram desenvolvidos são direccionados a projectos a
montante para cada sector, e às instalações associadas.
As referências a Padrões Internacionais e a Directrizes ASS estão incorporadas nestes filtros.

1

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabilit
y/our+approach/risk+management/ehsguidelines; As Directrizes ASS do GBM tem vindo a sofrer um
processo de revisão e actualização desde Fevereiro de 2013, e as Directrizes ASS para o Sector Mineiro
foram adicionadas à lista de directrizes a serem actualizadas em 2016.
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2. Padrões Internacionais e Directrizes ASS
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
actividade mineira 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 mineiros entre empresas
privadas e governos.
2.2.

Sistemas de Certificação

As ND não se adaptam bem à MAPE, dado que pressupõem um mutuário corporativo com
algum tipo de estrutura de administração. E, embora as ND considerem o «âmbito e a escala»
do projecto, são dirigidas a entidades substancialmente maiores que as operações de MAPE, e
com mais recursos humanos e financeiros. Não obstante, existem sistemas de certificação
disponíveis para alguns tipos de MAPE que equilibram alguns dos objectivos das ND com uma
abordagem pragmática que reconhece as realidades da MAPE em assuntos como o uso de
mercúrio no garimpo do ouro e a questão do trabalho infantil num contexto de mineração
familiar. Assim, servem de directriz que pode ser usada na criação de um filtro para a concessão
de novos direitos de MAPE. Estes sistemas de certificação e a forma como abordam as questões
da MAPE encontram-se descritos abaixo.
2.3.

Directrizes ASS

Como afirmado na introdução, as Directrizes ASS estão incorporadas no filtro para a MGE.
Como assinalado, este filtro diz principalmente respeito a projectos a montante, ou seja, à
produção mineira. Dado que Moçambique está a considerar algumas indústrias potenciais a
jusante, 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 à MGE.
Para além dos sistemas de certificação, as Directrizes ASS não são aplicáveis à MAPE, embora
algumas iniciativas de agências de desenvolvimento (frequentemente implementadas por ONG
2

http://ccsi.columbia.edu/work/projects/resourcecontracts-org-a-database-of-publicly-available-oilgas-and-mining-contracts/.
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ou em conjunção com estas) estão a trabalhar em aspectos de saúde, segurança e protecção da
MAPE num conjunto alargado de países e cenários biofísicos/sociais. À medida que estas
iniciativas se desenvolvem e amadurecem, tornar-se-á possível que as lições aprendidas e as
directrizes associadas venham a ser integradas em revisões futuras deste documento.
Categorização: Conquanto a categorização possa ser baseada no risco, considerando os riscos
inerentes associados à mineração durante a fase de produção, estes seriam projectos de
Categoria A. A prospecção mineira, contudo, pode ter uma pegada relativamente pequena, com
impactos ambientais e sociais reduzidos (dependendo dos métodos de prospecção usados, da
densidade da prospecção e das sensibilidades biofísicas e sociais do ambiente anfitrião). Em
algumas circunstâncias, por isso, a prospecção mineira pode ser considerada como uma
actividade de Categoria B.
A questão da categorização dos projectos de MAPE é considerada numa secção mais à frente,
no seguimento da consideração das questões associadas a esta actividade.
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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 Mining 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 dos dois filtros
abaixo. Como se verá para cada um dos filtros, pressupõe-se que a AIC tenha sido já concluída.
O primeiro elemento do sistema global de gestão não pertence a nenhum dos filtros, 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, os filtros
pressupõem 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 dos Filtros
Os filtros são concebidos para ajudar tanto a autoridade governamental competente, neste caso
o Departamento Ambiental da Direcção de Minas do MIREME e a Inspecção Mineira do
MIREME, como o proponente do projecto a identificarem os elementos dos documentos,
planos e procedimentos ambientais e sociais necessários para obter uma licença no sector
mineiro. Muito embora o proponente de um projecto possa ver custos adicionais nestas
exigências, os filtros oferecem uma maior certeza relativamente ao processo de licenciamento,
uma vez que ele será menos arbitrário. Todavia, trata-se de quadros, pelo que as especificidades
de cada projecto – tipo de mina, localização, tecnologia, etc. – 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 quadros incorporados nos
sistemas de administração governamental, que devem determinar qual deve ser o conjunto de
elementos de uma AIAS.
Além disso, os filtros não são listas 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 estes
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
PGMAS para a administração da actividade mineira.
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 os documentos. 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 os filtros possam ser usados
como ferramentas administrativas pelos diferentes ministérios.
O passo seguinte da implementação destes QAAS e dos seus filtros 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. Mineração de Grande Escala
Os principais impactos e problemas associados ao desenvolvimento da MGE 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 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 de indústrias extractivas. 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. 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).
Os impactos cumulativos são considerados quando o projecto está totalmente definido e
aquando do desenvolvimento da AIAS para a totalidade do projecto.
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 de indústrias extractivas poderão não ir além de um conjunto reduzido de pedidos 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, como veículos. 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.
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
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,

4

http://ccsi.columbia.edu/files/2015/01/Community-Development-Requirements-in-MiningLaws-Matrix-November-2014-.pdf.
5
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014completeweb.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18.
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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
Tabela 1. Questões de maior e menor prioridade, e normas internacionais existentes e
Directrizes ASS.

6

Questões de alta
prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas
internacionais
existentes

Comentários

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

Requisitos da ND
1 sobre impactos
cumulativos
Manual de Boas
Práticas sobre
Impacto
Cumulativo,
Avaliação e
Gestão, da IFC6

Tratado no filtro n.º
3 de MGE, quando
serão
considerados os
impactos
cumulativos

Criação de poucos
empregos

Através de um
ABC, apoio a
desenvolvimentos
de pequena e
média escala nas
comunidades
anfitriãs para
aumentar impactos
locais

Proponente do
projecto e governo
local

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

Tratado nos
pontos n.º 2 e 7
através do
desenvolvimento
dos ABC

Expectativas dos
benefícios
proporcionados
pelas indústrias
extractivas às
comunidades
desfasadas da
realidade

Acordos entre
indústrias e
comunidades
relativos aos
benefícios que
procurem equilibrar
interesses
estratégicos de
comunidades e
indústrias.

Proponente do
projecto

Consultas
baseadas na ND
1, ABC

Tratado nos
pontos n.º 1, 2, 4 e
7, através do
processo de
envolvimento das
partes
interessadas e dos
ABC

Necessidades
crescentes de
reassentamento
involuntário e
capacidade limitada

Embora o governo
retenha a
responsabilidade
pela obtenção de
terra, proponentes

O governo é
responsável pelo
reassentamento.
Envolvimento do
sector privado

ND 5 – secções
sobre
reassentamento
involuntário para
reassentamento

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

Op. cit. nota de rodapé n.º 10.
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8

Questões de alta
prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas
internacionais
existentes

Comentários

de consultores e
governo para
produzirem
consistentemente
planos de
reassentamento de
alta qualidade

do projecto
trabalham com
governo no
desenvolvimento de
planos de
reassentamento
que cumpram
normas
internacionais

cumprindo normas
internacionais

dirigido pelo
governo

planos de
obtenção de terra

Questões de
prioridade mais baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas
internacionais
existentes

Comentários

Capacidade reduzida
de oferecer conteúdo
local e competir para
empregos

Através de um
ABC, apoiar o
desenvolvimento
de pequenas e
médias empresas
(PME) nas
comunidades
anfitriãs para
capacitar e
satisfazer
requisitos das
aquisições de
mineradoras

Proponente do
projecto e
comunidades
anfitriãs

Nenhuma norma
internacional mas
numerosos
recursos: Manual
de Investimento
Estratégico nas
Comunidades, da
IFC7; ferramentas
patenteadas como
a Social
Investment
Decision Analysis
Tool, da Hess8

Tratado nos
pontos n.º 2 e 7,
ABC que incluam
desenvolvimento
da cadeia de
oferta de PME

Prejuízos aos modos
de vida alternativos
ou sua eliminação

Restaurar modos
de vida alternativos
directamente
impactados pelo
projecto

Proponente do
projecto

ND 5 – Restauro
dos modos de vida
afectados

Tratados nos
pontos n.º 1 e 4,
com requisito de
planos de
obtenção de terra
baseados na ND 5

Degradação da terra

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

Proponente do
projecto

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

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

Op. cit. Nota de rodapé 4.
Descrição em: https://sites.duke.edu/nsoeclientgmp_hess/research-objectives/.
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Questões de
prioridade mais baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas
internacionais
existentes

Comentários

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

Proponente do
projecto

ND 1 –
disposições para
grupos vulneráveis

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

Quadro legal
incompleto

Reanalisar e
incorporar boas
práticas
internacionais a
respeito das
indústrias
extractivas no
quadro legal
Melhorar a infraestrutura de
execução
Formação sobre
regulação de
indústrias
extractivas

Governo; apoio
de doadores

Nenhuma norma
internacional, mas
há acordos legais
disponíveis no
portal do CCSI9

Não coberto pelo
filtro

Governo; apoio
de doadores

Nenhuma norma
internacional

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

Desenvolvimento
de um plano
robusto de saúde e
segurança para o
projecto, incluindo
um documento
para assegurar a
coerência dos
sistemas de H&S
entre contratados e
subcontratados. O
plano deve incluir:
1. Padrões para o
nível de exposição
dos trabalhadores
às poeiras (no caso
do carvão e das
areias pesadas)
2. Prazos para a
condução de
máquinas pesadas
/ tratores

Proponente do
projecto

ND 2 sobre H&S,
incluindo requisito
para funcionários
de terceiros.
Directrizes ASS do
GBM: secção de
Directrizes Gerais
sobre saúde e
segurança no
trabalho

Tratado nos
pontos n.º 1 e 4
através do
requisito de
aplicação das
Directrizes ASS
com base na ND 2
e3

Capacidade limitada
de execução

Saúde e segurança
dos trabalhadores

9

Op. cit. Nota de rodapé 2.
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Questões de
prioridade mais baixa

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas
internacionais
existentes

Comentários

Proponente do
projecto

Disposições da ND
4 sobre transporte,
infra-estrutura e
saúde comunitária

Tratado nos
pontos n.º 1 e 4
através dos
requisitos de
aplicação das
Directrizes ASS
com base na ND 4

3.
Responsabilidades
sociais
diferenciadas para
os trabalhadores
que trabalham no
ambiente da mina
e no escritório
4. Reatribuição de
trabalhadores com
doenças
profissionais (como
alternativa à
rescisão do
contrato)
Saúde e segurança
das comunidades

5.3.

Gestão de
transporte, infraestrutura (p. ex.
instalações de
resíduos, açudes
de água bruta)
análise de
segurança
independente,
gestão do risco de
doenças pelo
projecto. controle
de emissões de
poeira (total de
sólidos em
suspensão, PM10 e
PM2.5)

Filtro para MGE

O PGMAS para a mineração e os elementos de análise apresentam-se na Tabela 2. O filtro
inclui as fases de prospecção, desenvolvimento, produção e desmobilização. Os maiores riscos
no sector MGE ocorrem, tipicamente, durante a produção, fase em que é de esperar que a
pegada se expanda dramaticamente, em particular no caso de minas a céu aberto ou operações
que praticam a deposição de resíduos de rocha e de inertes à superfície. Os planos incluídos
neste filtro incluem os listados na Directriz ASS para a Mineração.
Ao definir potenciais soluções e as normas internacionais relevantes, é importante manter em
mente que a MGE abrange potencialmente vários produtos – por exemplo ouro, carvão, minério
de ferro e metais estratégicos – cada um dos quais pode usar tecnologias diferentes de
mineração e processamento, e implicar riscos ambientais diferentes. A extracção subterrânea é
também diferente das minas a céu aberto nas questões que coloca em termos de segurança e
saúde. Embora a MGE seja bastante abrangente no tratamento destas diferenças, é provável que
venham a ser necessárias algumas considerações adicionais de natureza ambiental, de saúde,
segurança e sociais, para projectos individuais e matérias-primas específicas.
Os planos de gestão do filtro de mineração compreendem todos os requisitos exigidos pela
Directriz ASS. No Anexo A incluem-se directrizes adicionais para as componentes de
midstream e jusante.
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Tabela 2. PGMAS de MGE para o acompanhamento contínuo de projectos
Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

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

A fase de prospecção dos
projectos mineiros envolve
alguns riscos importantes
que têm de ser mitigados.

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 proponente do projecto terá um
plano de gestão e monitorização ambiental e social (PGMAS) que inclua os seguintes
documentos, bem como quaisquer outras políticas e procedimentos relevantes e específicos
do minério e/ou actividades de prospecção a realizar:
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.
g. Plano de Resposta de Emergência abrangendo incêndios, explosões, derrames, etc.,
associados à perfuração. Os planos devem incluir consulta comunitária respeitante à
identificação de questões 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
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise
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 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 para evitar o colapso caso o desenvolvimento não
prossiga.
Fase de Desenvolvimento e Produção

Responsabilidade

Explicação

Proponente do projecto.

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

3

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

MITADER

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 PGMAS que incorpore os
seguintes documentos, bem como outras políticas e procedimentos:

O proponente do projecto é
responsável pela elaboração de
um documento aceitável de
AIAS. A análise dos documentos
deve ser coordenada pelo

2

Os planos de gestão são
os especificamente
exigidos pelas ND ou
pelas Directrizes ASS. A
prospecção pode

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/pdfviewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---principles/e3-plus-principles-amp-guidance-notes---update-2014.pdf.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

a.

MITADER, com contributos do
MGCAS (grupos vulneráveis),
Ministério do Trabalho (PRH),
MIREME (descrição do projecto)
MITADER (ambiente em geral),
Ministério da Agricultura (taxas
de compensação de culturas),
Ministério da Cultura
(procedimento de descobertas
fortuitas), Ministério das Obras
Públicas (habitação de
reassentamento).

sobrepor-se com a
produção.

PRH, PGR, Plano de Resposta a Emergências, e Procedimento de Descobertas
Fortuitas actualizados.
b. 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 Gestão de Saúde e Segurança.
f. Para minas subterrâneas, Avaliação do Risco de Incêndio.
g. Plano de Gestão Sustentável da Água, para garantir que as necessidades de água da
mina são satisfeitas sem impactos inaceitáveis nas reservas locais de água.
h. Plano de Gestão da Água, incluindo o tratamento de águas em caso de drenagem de
águas de rochas ácidas (DRA) e/ou lixiviação de metais e subsequente contaminação
da água.
i. Plano de Acção de Biodiversidade, para a gestão de impactos sobre a biodiversidade e
os ecossistemas.
j. Para a mineração de ouro, deve ser desenvolvido um Plano de Gestão do Cianeto
coerente com o Código Internacional de Gestão do Cianeto.
k. Relatório de um engenheiro independente demonstrando que a concepção das
instalações para estéreis cumprem as normas ICOLD3 e ANCOLD4 (ou outras
equivalentes reconhecidas internacionalmente). Um segundo relatório no final da fase
de construção para confirmar que a instalação foi construída de acordo com o plano.
l. Plano de Gestão da Segurança Rodoviária para o transporte do produto por estrada.
m. 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
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Ponto

5

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

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,
n. Plano Preliminar de Recuperação e Encerramento da Mina (PREM), permitindo a
concorrência da recuperação, encerramento esperado e encerramento imprevisto.
o. Plano de Monitorização e Avaliação, 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.

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 sucederse mais rapidamente.

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

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

ABC para a fase de
produção pode ter uma
perspectiva de prazo mais
alargado e procurar o
desenvolvimento
sustentável de programas
que possam ser autosuficientes no futuro.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

8

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 problemas de
migração interna.
MEF tem um papel
importante na definição do
tipo de instrumento
financeiro.

Encerramento
9

Nos casos em que ocorram DRA ou lixiviação de metais, poderão ser implementados
instrumentos financeiros, como obrigações, para assegurar o financiamento sustentável das
medidas de mitigação ao longo de um período alargado (que se prolongue pela fase pósencerramento).

MEF, MIREME.

10

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 Encerramento (PREM) final. Este plano terá uma componente
de monitorização contínua.

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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6. Mineração Artesanal e de Pequena Escala
Contrariamente à MGE, não existem normas gerais ambientais e sociais para a MAPE. Existe
uma norma para a mineração do ouro em regime de MAPE como parte da certificação
Fairmined (mineração justa) 11 . Fairtrade (comércio justo) tem um conjunto de normas
semelhantes, também centradas no ouro 12 . Embora nominalmente apenas para o ouro, os
princípios destas normas podem ser aplicados a outros minérios. As normas respondem às
questões apresentadas na Tabela 3 que cobrem organização e formalização, conflitos de terra,
impactos ambientais, substâncias perigosas (mercúrio e cianeto, no caso do ouro), e trabalho.
Alargam também a área de influência da MAPE de modo a incluir a comunidade anfitriã e a
incorporar uma abordagem progressiva à satisfação dos requisitos mais exigentes num período
de tempo de 9 anos. Reconhecem a possibilidade de aumentar a mecanização da operação à
medida que são obtidos os benefícios de ser certificado. Estas normas incluem um princípio
fundamental segundo o qual a MAPE segue a lei nacional mas procuram elevar a fasquia através
da aproximação progressiva das normas às normas internacionais ao longo de vários anos. Para
a discussão da Tabela e usam-se as normas Fairmined, em grande parte devido ao facto de
prestarem uma orientação mais detalhada que as Fairtrade. Com algumas pequenas excepções,
elas abrangem ao mesmos tópicos e definem os mesmos padrões. A discussão da norma
Fairmined na Tabela 3 apoia-se apenas nas normas gerais, ambientais e laborais. As normas
abrangem também governação, planos de desenvolvimento e relações comerciais13.
Existem outras normas de certificação, embora, em grande medida, se debrucem apenas na
cadeia de custódia, o que é reflexo da sua origem nas preocupações relativas a minérios
provenientes de zonas de conflito. Várias destas normas têm a intenção de criar padrões sociais
e ambientais para a produção14 mas, aparentemente, nenhuma delas ainda o fizeram.
6.1.

Organizações MAPE

A unidade fundamental para cumprimento da norma é a organização MAPE (OMAPE). A
OMAPE é responsável pelo cumprimento da norma e por garantir que os sistema de produção
têm sistemas de gestão para implementar os compromissos e aumentar os requisitos (ao longo
do tempo) decorrentes da norma. A exigência da OMAPE na norma sugere outro documento,
“Mining Together: A Call for Action”15, elaborado pela Communities and Small-Scale Mining
(CASM), sobre como a MGE pode ajudar a organizar e formalizar a MAPE. A organização e
formalização podem receber ajuda através de outras entidades, incluindo parceiros de
desenvolvimento (como DANIDA, DFID, IDA), governo ou organizações da sociedade civil
(OSC). Todavia, é a MGE que tem o maior incentivo para ajudar, particularmente nos casos em
que a MAPE decorra na vizinhança ou em enclaves dentro da área de licença de prospecção ou
mineração da MGE.

11

http://www.responsiblemines.org/images/sampledata/EstandarFairmined/Fairmined%20Stnd%202%200_2014_.pdf.

12

http://wordpress.p20126.webspaceconfig.de/wp-content/uploads/2014/01/Gold-andPrecious_Metals-Standard.pdf.
13
O guia de auditoria jurídica da OCDE para as cadeias de oferta de minerais é um documento
complementar na questão das relações comerciais e das cadeias de oferta rastreáveis. Faz também
referência a direitos humanos e a questões laborais no locais de mineração:
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GoldSupplement.pdf.
14
http://www.estellelevin.com/wpcontent/uploads/2013/12/MineralCertificationSchemesInTheGreatLakesRegion.pdf.
15

http://documents.worldbank.org/curated/en/148081468163163514/pdf/686190ESW0P1120ng0Together0HD0final.pdf.

Página 16

Quadros de Análise Ambiental e Social para o Sector Mineiro

Tabela 3. Questões de maior e menor prioridade, e normas internacionais existentes e Directrizes ASS.
Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Alto nível de informalidade\

› Legislação para ajudar à

› Governo
› Mineiros, com assistência

Trabalho infantil

constituição da OMAPE
› MGE ou outras entidades
ajudam os garimpeiros a
organizarem-se e
formalizarem-se numa
OMAPE
› Certificação do produto

›

›
›

Degradação da terra

›
›

›

encoraja o fim do prejudicial
trabalho infantil
MGE ajuda a MAPE a
organizar-se, condição de
assistência é a eliminação
do trabalho infantil
Monitoramento e supervisão
pública
A polícia também pode
desempenhar um papel de
supervisão
OMAPE cumpre a lei
nacional
Recuperação da terra
adequada para os
ecossistemas ou para uso
Subcontrato com MAPE
formalizada nos casos em
que a MGE gere abertura da
terra, acumulação de
reservas (pilhas), e restauro

›
›
›
›

dos parceiros de
desenvolvimento, MGE
((empresa licenciada / formal
em áreas onde a mineração
artesanal é praticada para
compartilhar conhecimento /
tecnologia e treiná-los), OSC
Governo
Organizações que trabalham
com crianças
OMAPE
MGE

› OMAPE
› MGE

Normas internacionais
existentes
› Norma Fairmined (NF) 0.2.2
respeitante à criação das
OMAPE
› NF 0.2.4 respeitante ao
sistema de produção
› Acções 2 & 3 recomendadas
pela CASM

Comentários

› NF 3.6 respeitante a

› Certificação da OMAPE e

protecção contra, e
eliminação, do trabalho
infantil
› Acção 2 recomendada pela
CASM

seu sistema de produção
exige auditorias periódicas
que, por sua vez, asseguram
que a OMAPE progrida a
respeito do trabalho infantil
› Tratado no ponto n.º 2
através da exigência de um
Plano de Melhoria das
Condições Infantis

› NF 0.2.10 sobre prevenção

› MAPE precisa evitar áreas

de conflitos entre MAPE e
actividade agrícola
› NF 2.2 sobre protecção de
ecossistemas
› Acção 6 recomendada pela
CASM

Tratado no filtro MAPE através
do ponto n.º 2

em que pode afectar a
agricultura, áreas protegidas
e ecossistemas críticos
› Tratado no ponto n.º 2
através da identificação das
áreas MAPE e ponto n.º 2
através de medidas de
restauro da terra
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Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários
› Poderá requerer regulação

estatal para permitir
subcontratação

Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

Falta de investimento em
capacitação e formação

Prestar assistência técnica à
MAPE
› Implementar medidas para
assegurar a minimização do
uso de mercúrio, garantir o
seu manuseamento e
armazenamento seguros,
exigir que seja mantido longe
de habitações, e promover a
queima de amálgama em
áreas que minimizem
impactos dos fumos
› Prestar assistência técnica à
MAPE em alternativas ao
mercúrio. Subcontratar com
a MAPE onde MGE
processe minério
› Procurar o controlo da
cadeia de mercúrio

MGE

Acção 5 recomendada pela
CASM
› NF 2.1 sobre substâncias
tóxicas, que cobre o
mercúrio de forma
abrangente, mas também a
lixiviação de cianeto
› Recomendações 5 & 6 da
CASM

MGE ajuda MAPE a organizarse e formalizar-se. Presta
assistência técnica.

MGE
OSC

Tratado no ponto n.º 2 através
de plano de formação
› É amplamente reconhecido
que o uso de mercúrio não
pode ser eliminado na
MAPE. Assim, a abordagem
tornou-se minimizar o seu
uso e reduzir os riscos para
a saúde humana decorrentes
do seu uso. Contudo, a NF
2.1 diz que onde o uso do
mercúrio é banido, a ei
nacional prevalece
› Tratado no ponto n.º 4
através do requisito de
redução do mercúrio
› Controlo mais apertado
sobre a importação de
mercúrio, incluindo a
identificação dos
fornecedores pela OMAPE
› Formalização permite
partilha de custos dos

Uso de mercúrio na
recuperação do ouro

Custo elevado dos estudos e
planos

› OMAPE
› MGE
› Governo

Acções 2, 3 & 5 da CASM
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Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

›

Mau saneamento ambiental

› Acesso a latrinas com

privacidade de géneros e
acesso de deficientes
› Subcontrato com MAPE
formalizada onde a MGE
gere limpeza da terra,
reservas e restauro

› OMAPE
› MGE
› Governo local e municípios

› Nenhuma norma específica

da MAPE sobre saneamento
local. NF 2.7 sobre
discriminação asseguraria
privacidade adequada
› Acção 6 recomendada pela
CASM

›

›
›

Conflitos de terra

› OMAPE reconhece direitos à

terra e comunitários, evita
impacto na actividade
agrícola e prevê benefícios
comunitários. OMAPE
também evita áreas
afectadas por conflitos ou de
alto risco com base na
percepção dos direitos
comunitários à terra

› OMAPE
› Governo

› NF 0.2.2 sobre

›
›

›
›

responsabilidade pelo
desenvolvimento comunitário
sustentável
NF 0.2.3 sobre direitos de
uso da terra
NF 0.2.10 sobre exclusão de
áreas agrícolas, áreas
protegidas, ecossistemas
críticos e áreas afectadas
por conflitos
NF 1.3.5 exige procedimento
de reclamações
Acção 7 da CASM

›

›

›

estudos e planos. MGE pode
ajudar
Tratado no ponto n.º 2
através da formação da
OMAPE
Latrinas assegurariam que a
matéria fecal pudesse ser
gerida sanitariamente, mas
também oferece privacidade
aos trabalhadores.
Tratado no requisito do
ponto n.º 2 sobre latrinas
Poderá exigir
regulamentação do Estado
que permita a
subcontratação com a
OMAPE
Várias disposições das NF
reduzem o potencial de
conflitos de terra. Estas são
as normas mais importantes,
mas outras podem também
contribuir
Tratado no ponto n.º 1 sobre
identificação das áreas
MAPE, ponto n.º 2
respeitante a direitos sobre a
terra, e pontos n.º 6 3 7,
respeitantes à validação das
acções OMAPE pela
comunidade anfitriã
Licenciamento estatal
reconhece percepções de
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Questões de alta prioridade

Insegurança do acesso à terra

Perda de vidas humanas devido
a deslizamento de terras

Não existência de prospecção e
pesquisa de minérios

Possíveis acções

Normas internacionais
existentes

Para tratar disto, o regulamento
de minas poderia seguir a lei de
minas e criar um sistema legal
que atribua direitos e
obrigações ao sector MAPE
› Inclinação das encostas e
altura dos topos não excede
limites geralmente
considerados seguros
› Subcontratação com MAPE
formalizada em que MGE
gere limpeza da terra,
reservas e restauro

Governo

Nenhuma norma explícita para
MAPE

› OMAPE
› MGE

› NF 2.2.3
› Acção 6 recomendada pela

› Usando os dados de

› Governo
› MGE

›

Desflorestação e destruição da
fauna

Possíveis actores

›
›
›

prospecção disponíveis,
identificar áreas viáveis para
MAPE
Governo atribui áreas à
MAPE. MGE pode então
apoiar MAPE na
identificação dos seus
depósitos minerais
Evitar áreas protegidas e
ecossistemas críticos
Revegetação após fim da
extracção
Subcontrato com MAPE
formalizada onde a MGE gira

CASM

Comentários
direitos tradicionais sobre a
terra.
Não coberto no documento de
análise.

› Exige regulamentos públicos

alinhados com a prática

› Tratado no ponto n.º 2

›

› Nenhuma norma MAPE
› Acção 5 recomendada pela

›

CASM
›

›

› OMAPE
› MGE
› Governo

› NF 0.2.10 sobre exclusão de

›

áreas agrícolas, áreas
protegidas, ecossistemas
críticos e áreas afectadas
por conflitos

›

através da concepção de
escavação segura
Poderá exigir
regulamentação do governo
que permita subcontratação
com MAPE
Exige que o governo afecte
recursos para identificar
áreas de mineração viáveis
Tratado no ponto n.º 1
através da identificação das
áreas MAPE
Exige regulamentação que
permita à MGE ceder parte
da sua área à MAPE
Poderá exigir medidas
adicionais para evitar a caça
de animais selvagens pelos
mineiros MAPE
Tratado no ponto n.º 1 com a
identificação de áreas MAPE
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Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

› NF 2.2.9 e 2.2.10 sobre

restauro topográfico e
revegetação
› Acção 6 recomendada pela
CASM
Normas para o ouro Fairmined
e Fairtrade
Acção 5 recomendada pela
CASM

e requisitos dos pontos n.º 2
e 10 sobre restauro
› Poderá exigir
regulamentação que permita
subcontratação com OMAPE
› Para além das directrizes
sugeridas neste documento,
a OMAPE teria licença
mineira e pagaria impostos
› Não tratado pelo filtro

› OMAPE
› MGE

› Nenhuma norma específica

› Tratado no ponto n.º 10 pelo

mas o ‘espírito’ da NF 3.3 é
que homens e mulheres
tenham planos formais de
saúde e pensão

requisito de planos de saúde
e pensões após 3 anos
› Neste caso, MAPE seria
coberta por programas de
saúde para as comunidades
locais

MGE, governo local

Acção 7 recomendada pela
CASM, Princípios Voluntários
de Segurança e Direitos
Humanos (PV)16 devem
também ser seguidos

limpeza da terra, reservas e
restauro
› Monitoramento das
atividades
Acesso ao mercado

Ocorrência de doenças
contagiosas (HIV, diarreia,
tuberculose, etc.)

Criminalidade e contrabando

16

› Estado como primeiro

comprador com preços
justos: o governo
estabeleceu um preço justo
para evitar o contrabando
› Certificação por Fairmined
ou Fairtrade melhoraria
acesso ao mercado e
ofereceria uma bonificação
› Trabalhadores podem criar
programa de solidariedade
que ofereça benefícios de
saúde
› Programas de saúde
comunitária ao abrigo de um
ABC acordado com a MGE e
a comunidade em geral
Implementar um plano de
segurança e protecção

› OMAPE
› MGE e outras fontes dão

assistência técnica

› Governo

› Criação de sistemas de

certificação pode também
ajudar a tratar deste aspecto
reduzindo as vias de
comércio ilegal de produtos
mineiros
› Não tratado no filtro

http://www.voluntaryprinciples.org.
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Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Conflitos sociais

› Para além das medidas para

› OMAPE
› MGE
› Governo (local)

Pouca contribuição de receitas
do sector
Concentração de imigrantes
ilegais

17

reduzir os conflitos acima,
requerer que a maioria em
qualquer OMAPE seja local,
mas sem discriminar
imigrantes.
› Implementar um plano de
segurança e protecção.
Caso surjam conflitos sobre
a terra, a regulação mineira
pode seguir a lei de minas e
criar um sistema legal que
atribua direitos e obrigações
ao sector da MAPE que
exijam reconhecimento dos
direitos locais sobre a terra
que a MAPE entrante tem de
compensar
Formalização da MAPE
conduziria ao pagamento de
impostos
› Exigir que a maioria em
qualquer OMAPE seja local,
mas sem discriminar
imigrantes.
› Desenvolver plano de gestão
do influxo para reduzir
impactos dos imigrantes

OMAPE

›
›
›
›

OMAPE
MGE
Governo nacional
Governo local

Normas internacionais
existentes
› NF 0.2.2 sobre o requisito de
pelo menos 51% dos
membros da OMAPE serem
da comunidade local
› Acção 7 recomendada pela
CASM, PV17 devem também
ser seguidos

Comentários

NF 1.3.2 exige que OMAPE
pague impostos

Tratado no ponto n.º 10 pela
exigência de pagamento de
impostos
› Tratado no ponto n.º 2 com o
requisito de criação da
OMAPE
› Regulação nacional de apoio
à criação e aplicabilidade
dos planos de gestão de
influxo

› NF 0.2.2 sobre o requisito de

pelo menos 51% dos
membros da OMAPE serem
da comunidade local
› Acção 3 recomendada pela
CASM

Tratado no ponto n.º 2 com o
requisito de criação da OMAPE

http://www.voluntaryprinciples.org.
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Questões de alta prioridade

Possíveis acções

Possíveis actores

Normas internacionais
existentes

Comentários

› Plano de Gestão do Influxo

Abandono escolar para
participação na MAPE

› Política de protecção da

criança que reduza o
trabalho infantil e apoie as
crianças que vão à escola,
mesmo que as famílias
pratiquem MAPE
› MGE ajuda MAPE a
organizar-se, condição de
assistência é eliminação do
trabalho infantil

›
›
›
›

OMAPE
MGE
Governo
OSC trabalhando em
trabalho infantil e protecção
da criança

acordado entre empresa
MGE e governo local
› NF 3.6 sobre política de
protecção da criança e
formação
› Acção 2 recomendada pela
CASM de organização da
MAPE e eliminação do
trabalho infantil

› Certificação da cadeia de

oferta ajudará os mineiros
MAPE a perceber a
necessidade de redução do
trabalho infantil, mas
também favorece a redução
da sua necessidade
› Tratado no ponto n.º 2 com o
requisito do plano de gestão
das condições de trabalho
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6.2.

Filtro para MAPE

A análise baseada na Tabela 4 decorreria no momento no momento do requerimento da senha
mineira, que se destina especificamente aos mineiros artesanais. Nessa altura, espera-se que o
proponente tenha já todos os elementos de “entrada” da norma Fairmined, com excepção da
senha mineira propriamente dita. A licença é de cinco anos mas pode ser prorrogada por mais
cinco. No momento da renovação, espera-se que o proponente tenha progredido no sentido dos
restantes elementos devidos no final do quinto ano. O filtro considera esses elementos. O
requerente de um certificado mineiro deverá cumprir todos os elementos da norma Fairmined,
dado que este título é para a mineração de pequena escala e pode ser convertido num título de
concessão. A passagem a um título de concessão implicaria a aplicação da análise MGE, pois
a operação de uma concessão seria equivalente à MGE. Nos casos em que a OMAPE age como
subcontratado de uma MGE, um possibilidade que é sugerida no documento da CASM, seria
de esperar que a OMAPE cumpra os requisitos do PGMAS da MGE, mas a norma Fairmined
de entrada pode servir de ponto de partida considerando que a capacidade inicial da OMAPE
será provavelmente baixa.
6.3.

Classificação

A actual Lei do Sector Mineiro (Lei n.º 20/2014) trata a senha mineira como um projecto de
categoria C e o certificado mineiro como categoria B. estas classificações são referências ao
sistema de classificação do GBM, segundo o qual um projecto de categoria A é um com riscos
importantes – de facto, a maior parte da MGE cai nesta categoria, e as actividades de prospecção
recaem na Categoria B. A Categoria B refere-se a projectos cujos impactos ambientais estão
circunscritos e podem ser tratados com tecnologias e procedimentos. Os projectos de Categoria
C têm pouco ou nenhum impacto ambienta e social. O tratamento da OMAPE na Tabela 4, que
é dirigido a um requerente de senha mineira, seria na realidade considerado como tratando das
questões associadas a projectos de categoria B. os projectos de categoria C não nenhuns
requisitos ambientais ou sociais a serem impostos para além de um sistema de gestão ambiental
e social e de um apolítica de recursos humanos. Assim, a abordagem assumida por este filtro
implicaria uma alteração na forma como a senha mineira é tratada.
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Tabela 4. PGMAS do MAPE para a análise contínua de projectos
Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação

Requerimento da Licença Inicial

18

1

O governo deve ter as áreas de MAPE identificadas tomando em consideração (a) a
viabilidade da MAPE com base no tipo de depósito e viabilidade da MAPE e (b) estudos
existentes de impacto cumulativo para determinar impactos incrementais potenciais do
projecto proposto sobre os CAV.

MIREME

Muitas das questões
relacionados com os efeitos
na actividade agrícola e
biodiversidade podem ser
tratadas através da
identificação de áreas
aceitáveis para actividades
MAPE.

2

Informação de base para considerar para uma senha mineira ou certificado mineiro:
1) OMAPE –
a) Estrutura de participação, demonstrando que a OMAPE não é propriedade de
accionistas de capital na indústria mineira
b) Sistema de controlo interno
c) Descrição da área mineira com um esboço de mapa, incluindo áreas de
mineração específicas e instalações de processamento. O esboço do mapa
deve também identificar todas as terras agrícolas, áreas protegidas e
ecossistemas potencialmente críticos.
d) Registos dos mineiros dentro da área mineira.
e) Critérios para a inclusão dos mineiros no sistema de produção ou para a sua
exclusão.
2) Acordos com o proprietário da terra em termos de direitos do seu uso.
3) Descrição do sistema de produção, incluindo informação sobre terceiros que
possam ser usados para refinação/fundição.
4) Tecnologia proposta ou actual para a extracção dos recursos.
5) Nível estimado de produção.

OMAPE, com assistência dos
parceiros como uma MGE ou um
ONG. MIREME e MITADER devem
rever e aprovar.

Informação de base ajudará
a identificar os riscos
potenciais de uma proposta
específica para a operação
de um MAPE18.

http://documents.worldbank.org/curated/en/425371468192844301/pdf/471000WP0AFR0B1ing0surveys01PUBLIC1.pdf.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Explicação

Elaborado por MGE, com evidência
de consulta com MAPE. Analisado
por MITADER.

Riscos podem ser reduzidos
nos casos em que uma MGE
esteja a gerir eficazmente os
riscos ambientais e sociais
de uma operação MAPE.

Elaborado por OMAPE. Analisado
por MIREME.

Com base em estudos
internacionais, a eliminação
total do mercúrio pelas
MAPE pode ser difícil.
Assim, minimização e

6)

3

4

Parceiros, p. ex. MGE ou ONG que estejam a dar assistência às organizações
MAPE. Existe um plano ou acordo escrito entre todas as partes?
7) Organização MAPE apresenta um plano de gestão ambiental e social (PGMAS)
baseado em regulações MAPE nacionais e locais com os seguintes elementos:
a) Princípios de consulta comunitária, incluindo mecanismo de reclamações
b) Procedimento de obtenção de terra
c) Plano de melhoria das condições laborais, elimina trabalho forçado.
d) Procedimento de remoção de terras, incluindo empilhamento de resíduos,
eliminação de inertes e concepção de segurança da escavação.
e) Procedimento de saúde e segurança que defina a segurança no local de
trabalho
f) Procedimento de gestão de materiais perigosos
g) Métodos de gestão de águas residuais, p. ex. tanques de assoreamento e
latrinas afastadas das fontes de água.
h) Plano de formação para garantir que o PGMAS seja cabalmente
implementado.
Caso uma MGE esteja a subcontratar uma MAPE, seria necessária a seguinte
informação adicional:
a. AIAS e PAAS aprovados para a operação mineira MGE.
b. AIAS suplementar para operação mineira proposta.
c. Acordo quanto aos papéis e responsabilidades entre MGE e OMAPE no que
respeita à subcontratação.
d. Avaliação de competências da MAPE pela MGE, com plano de formação para
colmatar lacunas em tais competências
Caso o MAPE seja uma mina de ouro:
a. Informação de base sobre a quantidade de ouro produzida e a quantidade de
mercúrio (se usado) para conseguir a produção.
b. Plano de gestão de mercúrio que mostre a redução do uso de mercúrio ao longo do
tempo, juntamente com procedimentos de maneio que incluam tecnologia
apropriada para gerir fumos e um programa de formação.

Responsabilidade
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise

Responsabilidade

Explicação
mitigação podem ser metas
mais realistas19.

5

Governo deve ter regulamentos bem definidos para as MAPE (incluindo uso de mercúrio)
que procurem garantir que todos os impactos potenciais das MAPE são tratados.

Elaborado por MIREME.

Recomendação é que em
vez de um processo de AIAS
seja produzida
regulamentação que as
MAPE tenham de cumprir.

7

MIREME consulta comunidades anfitriãs a respeito do PGMAS e seus procedimentos. O
PGMAS é afixado publicamente nas comunidades locais.

MIREME.

Seria necessária autorização
da comunidade anfitriã.

8

MIREME, MITADER, MISAU and MGCAS visita locais de MAPE anualmente com
comunidades locais para monitorizar o desempenho das operações MAPE.

MIREME, MITADER, MISAU and
MGCAS

9

Nos casos em que a OMAPE esteja em subcontratos, a MGE recolhe e inclui os mesmos
dados ambientais e sociais no seu relatório anual de monitorização a governo.

A MGE elabora o plano em
cooperação com a operação MAPE.
Analisado por MIREME.

Subcontratados MAPE são
tratados do mesmo modo
que os outros contratados ou
subcontratados.

OMAPE presta evidência ao
MIREME, que este analisa.

Estas são normas
ambientais e sociais
progressivas, para além das
normas de entrada. Não
incorporam normas
progressivas do ano 6 em
diante.

Renovação da Licença após 5 Anos
10

19

OMAPE deve ter evidência de:
a. Impostos, taxas e royalties pagos às autoridades relevantes.
b. Pessoal formado realizando a queima de amálgama em instalações próprias com
privacidade e segurança.
c. Se for usada lixiviação de cianeto não são permitidos rejeitos de amálgamas.
d. Minas a céu aberto e aberturas de minas subterrâneas aterradas ou bloqueadas
após o fim da actividade extractiva.
e. Controlos médicos periódicos dos mineiros.
f. Existência de plano de resgate.
g. Sistema de protecção social com seguro de saúde, pensões e risco ocupacional
para os mineiros.

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Presentations_Forum/Day%202/policy_and_regulation.pdf.
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Ponto

Descrição do Elemento de Análise
h. Compensação de viúvas ou viúvos de mineiros cuja morte ocorra em resultado da
operação da mina.
i. Mineiros em auto-emprego têm sistema justo e transparente de partilha de lucros.
j. Pessoas com menos de 18 anos não realizam tarefas perigosas.
k. Pessoas com deficiência ou em situação de desvantagem têm as mesmas
oportunidades.
l. Trabalhadores têm representante democraticamente eleito.

Responsabilidade
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Anexos – Directrizes Ambientais, de Saúde e Sociais
As directrizes ambientais, sanitárias e sociais (ASS) são compostas por três 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 MGE 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 reassentamento.

3)

Normas de Certificação MAPE (Anexo C). A MAPE apresenta problemas específicos
devido à sua natureza geralmente informal e à falta de capacidade. As duas normas
disponíveis de certificação oferecem directrizes sobre a formalização da actividade e o
tratamento das principais preocupações ASS. As duas normas de certificação, Fairmined
e Fairtrade, são para metais preciosos, em particular o ouro, mas dão uma boa orientação
para todas as actividades MAPE. Contêm algumas metas numéricas específicas para a
MAPE. As normas Fairmined são usadas no Regime ASS porque contêm orientação mais
detalhada sobre porquê e como cumprir a norma.

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 Mineiro –
Montante, Midstream e Jusante
Geral
Geral
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B%2BGeneral%2BASS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
Montante
Minas
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
Midstream
Caminhos-de-ferro
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9180c18048855a78862cd66a6515bb18/Final%2B%2BRailways.pdf?MOD=AJPERES&id=1323152551661
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
Fretes Marítimos
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d52b768048855520b58cf76a6515bb18/Final%2B%2BShipping.pdf?MOD=AJPERES&id=1323152475418

Jusante
Processamento de Carvão
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b3eb1b8048865892b676f66a6515bb18/Final%2B%2BCoal%2BProcessing.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162228662
Grande Volume de Fabrico de Compostos Inorgânicos e Destilação do Alcatrão de Hulha
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bdb5448048855b43885cda6a6515bb18/Final%2B%2BLVIC%26CoalTar.pdf?MOD=AJPERES&id=1323161887823
Fabrico de Fertilizantes à Base de Fosfato
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c24fb68048855759bc24fe6a6515bb18/Final%2B%2BPhosphate%2BFertilizer%2BPlants.pdf?MOD=AJPERES&id=1323152989386
Fundição e Refinação de Metais de Base
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4365de0048855b9e8984db6a6515bb18/Final%2B%2BSmelting%2Band%2BRefining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323152449229
Fundições
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4ccab880488554c3b3f4f36a6515bb18/Final%2B%2BFoundries.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162141647
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Siderurgias Integradas
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0b9c2500488558848064d26a6515bb18/Final%2B%2BIntegrated%2BSteel%2BMills.pdf?MOD=AJPERES&id=1323161945237
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
Mulheres e Mineração: Um Guia para Integrar as Mulheres na Força de Trabalho (IFC)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFCLONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
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%2BRAP
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 32

Quadros de Análise Ambiental e Social para o Sector Mineiro

Anexo C. Normas de Certificação MAPE
Norma Fairmined para o Ouro da Mineração Artesanal e de Pequena-Escala, incluindo Metais
Preciosos Associados
http://www.responsiblemines.org/images/sampledata/EstandarFairmined/Fairmined%20Stnd
%202%200_2014_.pdf
Norma Fairtrade para o Ouro e Metais Preciosos Associados da Mineração Artesanal e de
Pequena-Escala
http://wordpress.p20126.webspaceconfig.de/wp-content/uploads/2014/01/Gold-andPrecious_Metals-Standard.pdf
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