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1 INTRODUÇÃO 

A empresa GL Energy Moçambique, Lda. (GLEM), uma 
subsidiária da GL Africa Energy (GLAE) propõe a construção 
de uma nova central termoeléctrica a gás de 250 MW. A 
central proposta irá localizar-se na zona económica especial 
de Nacala, no município de Nacala, no distrito de Nacala-
Porto, na província de Nampula, a aproximadamente 3 km do 
porto de Nacala. 

De forma a obter a Licença Ambiental para o Projecto, exigida 
pela Lei do Ambiente (Lei n. º 20/1997, de 1 de Outubro), o 
Proponente está a promover o desenvolvimento de um 
Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA). 

O presente documento diz respeito ao Resumo Não Técnico 
do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de 
Âmbito (EPDA), e apresenta as principais conclusões desta 
fase do processo de AIA. 

2 CONSULTOR AMBIENTAL 

A Consultec - Consultores Associados, Lda. foi designada para 
realizar o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
deste Projecto. A Consultec encontra-se sediada em Maputo 

e é uma empresa moçambicana registada como consultora 
ambiental junto do Ministério da Terra e Ambiente (MTA). 

3 ABORDAGEM E METODOLOGIA DA AIA 

O processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para 
este Projecto está a ser desenvolvido de acordo com a 
legislação nacional, nomeadamente o Decreto nº 54/2015, 
que regulamenta o processo de AIA. Com base no Anexo II 
deste Decreto, o MTA classificou o Projecto como sendo de 
Categoria "A", o que exige uma avaliação de impacto 
ambiental completa. 

Como tal, e seguindo esta classificação, foi realizado o EPDA, 
que inclui os Termos de Referência (TdR) para o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), produzido para análise e aprovação 
do MTA. 

O EPDA tem por objectivo: i) determinar potenciais questões 
fatais associadas com Projecto que possam comprometer a 
sua viabilidade; e (ii) definir o âmbito da avaliação ambiental 
a ser realizada na Fase de EIA, através da elaboração dos 
Termos de Referência, onde se definem os estudos 
especializados necessários.  A fase de EPDA serve também 
para apresentar, pela primeira vez, o Projecto às Partes 
Interessadas e Afectadas. 

Na fase posterior de EIA, serão realizados estudos mais 
detalhados, os impactos serão avaliados e serão definidas 
recomendações para reduzir os impactos negativos e 
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aumentar os impactos positivos associados ao Projecto. As 
medidas recomendadas serão então estruturadas num Plano 
de Gestão Ambiental (PGA), como acções claras e práticas. 

As conclusões do EIA serão posteriormente apresentadas 
numa segunda fase do Processo de Participação Pública, 
sendo que seguidamente, o relatório de EIA será submetido 
ao MTA. Se o MTA aprovar o EIA, será emitida uma Licença 
Ambiental e a entidade responsável pelo Projecto 
(Preponente) deverá cumprir todas as medidas estabelecidas 
no EIA e no PGA. 

A consulta pública é uma parte muito importante do 
processo de AIA e será realizada de acordo com os requisitos 
legais nacionais. O relatório preliminar do EPDA está 
disponível para consulta durante o processo de consulta 
pública. Importa ainda salientar que as preocupações 
públicas recolhidas serão documentadas no Relatório Final do 
EPDA e serão tidas em consideração na condução do EIA. 

4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Como parte do processo de AIA do Projecto, foram 
identificados os principais requisitos da legislação nacional 
relacionados com os sectores de energia e de ambiente, 
aplicáveis ao Projecto proposto. A AIA será desenvolvida em 
conformidade com os regulamentos de AIA (Decreto nº 
54/2015), bem como com o Diploma Ministerial nº 129/2006, 
que aprova a directiva geral para estudos de impacto 
ambiental, e o Diploma Ministerial nº 130/2006, que aprova 
a directiva geral para consulta pública. 

Além dos requisitos nacionais, outras normas e requisitos 
internacionais relevantes também foram identificados e 
resumidos no EPDA. Os principais são os padrões de 
desempenho e as directrizes ambientais, de saúde e de 
segurança da IFC. 

5 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Localização do Projecto  

A Central Térmica de Nacala irá localizar-se na zona 
económica especial de Nacala, no município de Nacala, no 
distrito de Nacala-Porto, na província de Nampula, a 
aproximadamente 3 km do porto de Nacala. A localização do 
Projecto é apresentada na Figura 1, em baixo. 

PRINCIPAIS COMPONENTES DO PROJECTO 

O Projecto refere-se à construção e operação da Central 
Térmica de Nacala, uma central termoeléctrica de motores a 
gás, com uma capacidade instalada de até 250 MW. 

O valor de investimento global do Projecto, para a capacidade 
máxima da central (250 MW), é estimado em 400 milhões de 
dólares americanos (USD). O valor de investimento para a 
primeira fase (50 MW) estima-se em 90 milhões de USD. 

O Projecto inclui a construção das seguintes infra-estruturas: 

• Central Térmica; 
• Gasoduto, com cerca de 1.6 km de comprimento, que 

liga a central eléctrica à infra-estrutura de 
abastecimento de gás; 

• Linha de Transmissão de saída com aproximadamente 
0.75 km de comprimento, de ligação da central à 
subestação existente da EDM de Nacala.  

A infra-estrutura de abastecimento de gás natural, à qual o 
gasoduto do Projecto irá ligar-se, será construída e gerida por 
uma terceira parte (EDM), no âmbito do Plano Director de Gás 
Natural de Moçambique, e está fora do âmbito do presente 
processo de AIA. 

CENTRAL TÉRMICA 

A produção de energia é obtida convertendo a energia 
térmica da combustão do combustível (neste caso gás 
natural) em energia mecânica, que por sua vez é convertida 
em energia eléctrica. Isto é feito utilizando motores a gás 
semelhantes aos motores a gasolina ou a diesel utilizados em 
veículos a motor normais (motores de combustão interna), 
mas com motores maiores e concebidos para utilizar gás 
natural como combustível.  

 

Figura 1 – Ciclo típico de motor de ignição por faísca a 
quatro tempos 
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Figura 2 – Vista aérea da localização do Projecto
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A central será construída por fases: na fase 1 será construída 
uma central de 50 MW, a fase 2 irá adicionar mais 65MW, e a 
fase 3 mais 135 MW, atingindo o total de 250 MW. As fases 2 
e 3 só serão construídas após a disponibilização de gás da 
bacia de Rovuma. Para a capacidade total instalada, o 
equipamento de geração será composto por 27 geradores de 
motores a gás arrefecidos a ar, de 20 V, de ignição por faísca. 

GASODUTO 

Um gasoduto com cerca de 1.6 km de comprimento ligará a 
central eléctrica ao ponto de abastecimento de gás, gerido 
pela EDM. Este será constituído por um tubo de aço de 6 
polegadas, que será enterrado 2 m abaixo da superfície, com 
câmaras de visita a cada 500 m.  

LINHA DE TRANSMISSÃO 

Uma nova linha de transmissão de saída de 100 kV, com 
aproximadamente 0.75 km de comprimento, ligará a central 
eléctrica à subestação de 110 kV da EDM de Nacala existente. 
A subestação existente será actualizada para uma subestação 
de 220 kV. Essa actualização será feita pela EDM e está fora 
do âmbito deste processo de AIA. A energia será então 
vendida à EDM e distribuída através da rede de transmissão 
da EDM. 

Estabelecimento da Faixa de Servidão  

Para a Linha de Transmissão, será necessário estabelecer uma 
Faixa de Servidão. A Faixa de Servidão é necessária para 
proteger o sistema de eventos inesperados, do contacto com 
árvores e ramos e outros perigos potenciais que podem 
resultar em danos no sistema, falhas de energia ou incêndios 
florestais. Qualquer infra-estrutura localizada dentro da Faixa 
de Servidão será removida ou reassentada. De acordo com o 
Decreto nº 57/2011 (que estabelece as normas e directrizes 
de segurança para as linhas eléctricas), a zona de protecção 
para as linhas de tensão nominal superiores a 66 kV deve ter 
a largura máxima de 50 m dividida ao meio pelo eixo da linha 
(25 m para cada lado da linha). 

MÃO-DE-OBRA 

Para a Fase de Construção prevê-se um pico máximo de mão-
de-obra de 50 trabalhadores. A maioria desta mão-de-obra 
será nacional (até 90% nacional, dependendo da 

disponibilidade de mão-de-obra local). Durante a fase de 
operação, estima-se que sejam necessários 75 trabalhadores 
(mão-de-obra directa). 

CRONOGRAMA DO PROJECTO 

Prevê-se que a Fase de Construção para a primeira fase do 
Projecto (50 MW) tenha uma duração de 16 meses. A 
ampliação do Projecto até 250 MW dependerá da 
disponibilidade de gás da Bacia de Rovuma, em Nacala. 

O tempo de vida útil do Projecto é de 25 anos, e poderá ser 
prolongado através de manutenção e/ou actualizações 
adequadas. 

6 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA BIOFÍSICA E SOCIOECONÓMICA  

CLIMA 

A região em estudo é caracterizada por duas estações 
distintas: uma estação quente e húmida (de Outubro a Abril) 
e uma estação fria e seca (de Maio a Setembro). A 
temperatura média anual registada é de 26,1°C, com uma 
amplitude térmica anual de cerca de 3,9°C. 

A precipitação total anual média é de 1 134 mm. A 
distribuição sazonal da precipitação é muito acentuada, 
concentrando-se na estação húmida mais de 84% da 
precipitação anual. 

GEOLOGIA E SOLOS 

A área do Projecto localiza-se fundamentalmente sobre 
arenitos do Cretáceo (formação de Macomia) e período 
Quaternário (bancos de areia grossa subtidal).  

Os solos são fundamentalmente derivados destas rochas 
sedimentares. As principais unidades de solos do local do 
Projecto são arenossolos, que são solos arenosos não 
especificados com pouco desenvolvimento de perfil. Estes 
mostram pouco potencial para a agricultura. 

RECURSOS HÍDRICOS 

A rede hidrológica da área do Projecto e os seus arredores é 
incipiente e condicionada pelo facto de nenhum grande rio 
desaguar na Baía de Nacala; há apenas pequenas linhas de 
água costeiras que desaguam directamente para a baía. 

Não existe nenhuma linha de água principal na área do 
Projecto, somente pequenas linhas de escoamento, que só 
têm água imediatamente após um evento de chuva.  
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FLORA E DA FAUNA 

A vegetação da área do Projecto, foi em geral substituída pela 
vegetação antrópica devido à forte influência humana.  A área 
de estudo insere-se numa zona urbana, onde assentamentos, 
empreendimentos e actividades humanas alteraram a 
cobertura do solo. É pouco provável que ocorram na área 
espécies de plantas com valor de conservação. As espécies de 
fauna que poderão ocorrer na área são as associadas a 
assentamentos humanos ou altamente tolerantes a 
perturbações ecológicas e à presença humana. 

SOCIOECONOMIA 

A Central Térmica de Nacala irá localizar-se no Distrito de 
Nacala Porto. A área de Projecto insere-se numa zona urbana. 
Na envolvente do Projecto o uso de terra é principalmente 
para fins urbanos e industriais. Também, existem áreas 
residenciais na envolvente do Projecto. 

A central eléctrica proposta irá localizar-se na zona 
económica especial de Nacala , uma área reservada para usos 
industriais e comerciais. Já existem vários desenvolvimentos 
industriais na envolvente do Projecto, nomeadamente uma 
fábrica de farinha adjacente ao local da Central e ao Porto de 
Nacala. 

O próprio local da central está desocupado (sem 
assentamentos), embora possa ocorrer alguma agricultura 
em pequena escala (machambas) e árvores de fruto. O 
alinhamento da linha de transmissão passa por cima de 
algumas habitações.  

7 IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
SOCIAIS 

Os principais objectivos do EPDA incluem a identificação de 
questões fatais (riscos ambientais e sociais inaceitáveis) 
associados à implementação do Projecto bem como 
identificação dos potenciais impactos ambientais da 
actividade, de modo a definir os aspectos a serem 
investigados com maior detalhe durante a seguinte Fase de 
EIA. 

Os potenciais impactos resultantes das actividades do 
Projecto foram identificados através de um processo 
sistemático, onde foram consideradas cuidadosamente as 
interacções entre as actividades propostas e as actuais 
condições biofísicas e socioeconómicas da envolvente, de 
modo a identificar os impactos ambientais do Projecto. 

A Tabela 1 apresenta uma identificação preliminar dos 
impactos ambientais do Projecto nas Fases de Construção e 
Operação.  A identificação dos impactos aqui apresentados 
baseia-se no nível de conhecimento disponível nesta etapa do 
processo de AIA. 

É possível que, durante a fase EIA, sejam identificados 
impactos adicionais resultantes dos estudos especializados 
que serão realizados. 

 

8 ASPECTOS CHAVE PARA O EIA 

Os impactos potencialmente mais significativos exigirão uma 
avaliação detalhada adicional realizada por especialistas de 
modo a determinar a sua importância e significância e 
identificar as medidas de mitigação necessárias. Tendo em 
conta as características do Projecto proposto recomenda-se 
que se desenvolvam os seguintes estudos na Fase de EIA: 

• Qualidade do Ar e Alterações Climáticas: as emissões para 
a atmosfera são uma das principais preocupações 
ambientais na operação de centrais termoeléctricas. 
Especial atenção deverá ser dada ao aumento dos gases de 
efeito estufa e às alterações climáticas. 

• Ruído: apesar de se esperar que o impacto do ruído emitido 
por uma central seja sentido numa área relativamente 
próxima à instalação, há áreas residenciais adjacentes ao 
local de implementação do Projecto. Como tal, é 
importante avaliar os níveis futuros de ruído gerados 
durante as Fases de Construção e Operação do Projecto. 

• Socioeconomia: O Projecto pode gerar impactos 
socioeconómicos, tanto negativos quanto positivos. Pode 
ocorrer a perturbação das comunidades locais devido a 
possíveis impactos do Projecto na qualidade do ar, água e 
ruído. Poderão ocorrer potenciais impactos localizados no 
reassentamento devido ao alinhamento actual da linha de 
transmissão. O EPDA recomenda que a rota da linha de 
transmissão seja alterada, para evitar qualquer impacto no 
reassentamento. No entanto, se tal não for possível, será 
necessário proceder a um Levantamento Físico e 
Socioeconómico, para realizar um recenseamento das 
famílias afectadas e preparar os termos de referência para 
o Plano de Acção de Reassentamento.  
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Tabela 1 – Potenciais Impactos e Causas dos Impactos, nas Fases de Construção e Operação 

Potencial Impacto Causa do Impacto: Fase de Construção Causa do Impacto: Fase de 
Operação 

Estad
o Exemplos de Mitigação/Melhoria típica 

Qualidade do Ar 

Aumento das 
concentrações de poeiras 

na área de influência 
directa do projecto 

- Emissão de poeiras fugitivas de 
máquinas e veículos associados ao 
processo de construção da Central 
Térmica de Nacala;  

- Ressuspensão de poeiras do chão devido 
à circulação de veículos pesados em 
estradas não pavimentadas;  

- Mobilização de poeiras por acção/erosão 
de vento em áreas sem vegetação.   

- Emissão de material particulado 
resultantes da queima de 
combustível na operação da Central 
Térmica. 

(-) 

- Restringir a desmatação e movimentação de terras 
ao estritamente necessário conforme definido no 
projecto; 

- Estabelecer limites de velocidade para a circulação 
de veículos associados ao processo de construção;  

- Manter o sistema de humedecimento regular 
(pulverização de água) de estradas não 
pavimentadas para reduzir eficazmente a emissão 
de partículas, emitidas por máquinas e rodas do 
veículo durante a fase de construção do projecto; 

- Humedecer regularmente os depósitos de 
granulados finos para evitar a sua erosão do vento. 

Aumento da concentração 
de poluentes atmosféricos 

na área de influência 
directa do projecto 

- Emissão de poluentes atmosféricos 
(produtos de combustão) resultantes da 
operação de máquinas e veículos 
associados ao processo de construção da 
Central Térmica de Nacala, do gasoduto 
e da linha de transmissão. 

- Emissões de poluentes 
atmosféricos, resultantes da 
combustão de gás natural na 
operação da Central Térmica de 
Nacala. 

(-) 

- Todos os equipamentos e veículos equipados com 
motores de combustão em serviço na Central 
Térmica devem ser inspeccionados regularmente 
para verificar as suas condições de trabalho 
(manutenção periódica), de modo a minimizar as 
emissões de gases de combustão resultantes do seu 
funcionamento; 

- Implementar as melhores tecnologias disponíveis 
nos sistemas para reduzir os poluentes 
atmosféricos, nomeadamente o CO e NOx. 

Emissão de gases com 
efeito de estufa  

- Emissão de gases com efeito de estufa 
resultantes de operações de limpeza e 
desmatação de terrenos e do consumo de 
combustível resultantes do 
funcionamento de máquinas e veículos 

- Emissões de gases com efeito de 
estufa (CO2) resultantes da queima 
de combustíveis fósseis (gás 
natural); 

(-) 
- Na fase de construção do projecto, executar um 

programa de utilização eficiente de combustível nas 
máquinas e veículos afectos ao processo de 
construção; 
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Potencial Impacto Causa do Impacto: Fase de Construção Causa do Impacto: Fase de 
Operação 

Estad
o Exemplos de Mitigação/Melhoria típica 

afectos ao processo de construção da 
central térmica e infra-estruturas 
associadas; 

- Emissões de gases com efeito de 
estufa (CO2) resultantes da frota de 
veículos associadas às operações 
da central térmica. 

- Maximizar/optimizar, tanto quanto possível, a 
eficiência da Central Térmica para minimizar o 
consumo de combustível.  

Ruído 

Aumento dos níveis de 
ruído na área de influência 

directa do projecto. 

- As actividades de construção e o 
consequente funcionamento de 
máquinas ruidosas nas frentes de 
trabalho, bem como a circulação de 
veículos pesados de construção em 
estradas de acesso e frentes de trabalho, 
irão representar fontes relevantes de 
poluição sonora durante a fase de 
construção do projecto. 

- Emissões de ruído resultantes da 
operação de equipamentos da 
Central Térmica de Nacala (motores, 
radiadores, ventiladores de 
admissão e exaustão, pilhas de 
gases de combustão, bombas, 
transformadores eléctricos entre 
outras fontes potenciais de ruído 
relevantes).  

(-) 

- Estabelecer limites de velocidade para a circulação 
de veículos associados ao processo de construção 
perto de locais habitados;  

- Minimizar ou limitar as actividades ruidosas à noite 
durante a fase de construção; 

- Durante a fase de projecto, seleccionar rotas de 
transporte que evitem passar por zonas residenciais;  

- Implementar um programa de manutenção regular 
para o equipamento associado ao funcionamento da 
central eléctrica; 

- Considerar o encapsulamento do equipamento mais 
ruidoso da central; 

- Implementar um programa de manutenção regular 
para os veículos que transportam matérias-primas 
para o local, tanto na fase de construção como na 
de operação. 

Geologia 

Alteração nos padrões de 
erosão, transporte e 

sedimentação 

- Terraplenagem (escavações, cortes e 
enchimentos, desmatação, modelagem 
de terras). 

-- (-) 

- Restringir as terraplanagens às áreas de construção 
estritamente necessárias; 

- Implementar medidas de protecção contra a erosão, 
sempre que adequado, de acordo com as melhores 
práticas. 
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Potencial Impacto Causa do Impacto: Fase de Construção Causa do Impacto: Fase de 
Operação 

Estad
o Exemplos de Mitigação/Melhoria típica 

Solos 

Potencial contaminação do 
solo 

- Gestão inadequada de resíduos, óleos, 
combustíveis e outros poluentes durante 
as actividades de construção 
(derramamentos acidentais). 

- Eliminação ou gestão inadequada de 
resíduos produzidos na operação da 
Central Térmica. 

(-) 

- Adoptar boas medidas de organização e limpeza 
geral para gerir resíduos e poluentes/contaminantes; 

- Implementar procedimentos de resposta a 
emergências para derramamentos acidentais, 
incluindo remoção e tratamento de solos 
contaminados. 

Aumento da erosão e 
compactação do solo 

- Desmatação e limpeza do terreno; 
- Circulação de veículos e máquinas de 

construção. 
-- (-) 

- Concentrar os trabalhos de terraplanagem na 
estação seca, sempre que possível; 

- Evitar o movimento de veículos e máquinas em 
superfícies não pavimentadas, quando possível. 

Recursos hídricos 

Potencial contaminação da 
qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas 

- Gestão inadequada ou derrames 
acidentais de resíduos, matérias 
perigosas (óleos, combustíveis, 
lubrificantes, etc.) e outros poluentes 
utilizados durante as actividades de 
construção podem levar à contaminação 
das águas superficiais ou subterrâneas; 

- A desmatação e as terraplanagens, e o 
consequente aumento da erosão 
superficial, podem levar ao aumento de 
sedimentos para as linhas de água. 

- Gestão inadequada de resíduos e 
materiais perigosos durante as 
operações; 

- Tratamento e descarga inadequados 
de águas residuais domésticas e 
outros efluentes líquidos (águas 
oleosas). 

(-) 

- Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de 
Resíduos (para resíduos perigosos e não perigosos); 

- Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de 
Materiais perigosos. 

Alterações nos padrões de 
escoamento natural de 

águas pluviais 

- As operações de terraplanagem podem 
provocar a compactação do solo e, por 
conseguinte, alterar os padrões de 
drenagem locais (local da central térmica 
e escavações para colocação de 
condutas). 

- Aumento das áreas impermeáveis 
(local da central Térmica) com 
alterações no fluxo de águas pluviais 
e redução da taxa de recarga do 
aquífero superficial; 

(-) - Instalar bacias de dissipação na descarga de águas 
pluviais.  
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Potencial Impacto Causa do Impacto: Fase de Construção Causa do Impacto: Fase de 
Operação 

Estad
o Exemplos de Mitigação/Melhoria típica 

- Maior erosão hídrica no ponto de 
descarga do sistema de drenagem 
de águas pluviais da central térmica. 

Biodiversidade 

Perda directa de unidades 
de vegetação e habitats 

- Corte da vegetação no local do Projecto e 
em outras áreas de construção. -- (-) - Limitar as áreas de eliminação ou perturbação à 

implementação do desenvolvimento. 

Degradação de unidades 
de vegetação próximas 

- Deposição de pó na área em redor do 
local de construção. -- (-) - Supressão de pó em condições secas e ventosas 

(por exemplo, rega). 

Aumento dos níveis de 
perturbação da fauna - Actividades de construção. 

- Operação da Central Térmica 
(aumento da presença humana e dos 
níveis de ruído). 

(-) - Limitar as áreas de eliminação ou perturbação à 
implementação do desenvolvimento. 

Socioeconomia 

Potencial deslocamento 
económico de utilizadores 

da terra  

- O corte da vegetação no local do Projecto 
pode levar à perda de culturas, árvores 
e/ou solos agrícolas, tanto temporária 
como permanentemente. 

-- (-) 

- Elaborar um relatório de recenseamento 
socioeconómico e físico, para identificar as 
necessidades e o âmbito das actividades de 
compensação; 

- Desenvolver um Plano de Compensação, conforme 
apropriado, incluindo planos de restauração dos 
meios de subsistência; 

- Empreender o envolvimento das partes 
interessadas, incluindo o mecanismo de gestão de 
queixas; 

- Garantir de que a vulnerabilidade é considerada 
adequadamente e que é desenvolvido o plano de 
vulnerabilidade específico associado, se 
necessário. 
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Potencial Impacto Causa do Impacto: Fase de Construção Causa do Impacto: Fase de 
Operação 

Estad
o Exemplos de Mitigação/Melhoria típica 

Potencial deslocamento 
físico de habitações 

- Estabelecimento de uma Faixa de 
Servidão no final da linha de transmissão. -- (-) 

- Investigar a possibilidade de alterar o alinhamento 
da linha de transmissão para evitar afectar as 
habitações; 

- Se não for possível alterar o alinhamento da linha de 
transmissão, desenvolver um Plano de Acção de 
Reassentamento (PAR), para reassentar as famílias 
afectadas e compensar qualquer perda 
socioeconómica, em conformidade com os 
regulamentos nacionais do PAR e as directrizes 
internacionais do PAR. 

Perturbação para os 
residentes circundantes  

- Maior emissão de ruído, luz e poeiras, 
encerramento de estradas e restrições de 
acesso durante as actividades de 
construção. 

- Aumento das emissões de ruído da 
central térmica. (-) 

- Limitar as actividades de construção ao horário 
normal de trabalho; 

- Adoptar boas condições de organização e limpeza 
geral e supressão de poeiras para minimizar as 
emissões de ar; 

- Garantir que as informações adequadas sobre o 
agendamento são divulgadas atempadamente; 

- Considerar o encapsulamento do equipamento mais 
ruidoso da central. 

Restrições de trânsito - Instalação do gasoduto sob a EN12, 
através de escavação e aterro. -- (-) 

- Considerar a utilização de uma metodologia 
construtiva menos intrusiva, como perfuração 
horizontal dirigida; 

- Garantir uma rota alternativa para o trânsito, durante 
os trabalhos de escavação e aterro na estrada 
principal. 

Aumento do emprego local 
- Oportunidades de emprego a curto prazo 

criadas por actividades de construção, 
especialmente para mão-de-obra não 
qualificada ou semi-qualificada. 

- Oportunidades de emprego a longo 
prazo criadas na fase de operação 
(actividades de manutenção de 

(+) 

- Optimizar a utilização de competências e recursos 
locais sempre que tal seja viável; 

- Adoptar procedimentos transparentes de 
recrutamento, especialmente para os empreiteiros; 
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Potencial Impacto Causa do Impacto: Fase de Construção Causa do Impacto: Fase de 
Operação 

Estad
o Exemplos de Mitigação/Melhoria típica 

centrais térmicas, de linhas de 
transmissão e gasodutos). 

- Dar preferência à contratação de residentes e 
cidadãos locais, sempre que possível. 

Estimulação da economia 
local e regional 

- Despesas associadas à fase de 
construção (aquisição de bens e 
serviços). 

-- (+) - Dar preferência ao uso de recursos e fornecedores 
locais, sempre que possível; 

Maior qualidade e 
facilidade de acesso à 
electricidade na região, 

com potenciais impactos 
positivos indirectos no 

desenvolvimento 
económico 

- - Operação da central térmica. (+) - Não se aplica nenhuma melhoria. 

Cultura 

Perturbação ou destruição 
potencial de locais 

culturais e sagrados, ou 
materiais ou características 

de valor cultural ou 
patrimonial 

- Escavações associadas à fase de 
construção; 

- Limpeza de terrenos. 
- (-) 

- Minimizar as perturbações nos locais de valor local 
significativo e, caso sejam identificados tais locais, 
considerar o realinhamento da linha; 

- Implementar procedimento para as descobertas 
casuais 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No EPDA não foram identificadas questões fatais (riscos 
ambientais e sociais inaceitáveis) que comprometam a 
viabilidade ambiental da Central Térmica de Nacala. 

Todos os impactos identificados são efeitos bem conhecidos 
das centrais de geração de energia e podem ser geridos 
adequadamente e com sucesso através da aplicação de 
medidas de mitigação apropriadas, uma tarefa que será 
desenvolvida na fase de EIA. 

Para o efeito, serão realizados estudos especializados para o 
EIA, nomeadamente: qualidade do ar, ruído e socioeconomia, 
incluindo um levantamento físico e socioeconómico, como já 
foi referido. Além disso, serão desenvolvidas várias outras 
avaliações ambientais e sociais no EIA, incluindo geologia, 
solos, recursos hídricos e biodiversidade. 

As metodologias para todos estes estudos estão descritas nos 
Termos de Referência do EIA. 

Esses estudos permitirão avaliar todos os impactos do 
Projecto e definir medidas de mitigação adequadas, para 
minimizar os impactos negativos e melhorar os impactos 
positivos. Todos os requisitos de mitigação serão compilados 
num Plano de Gestão Ambiental para o Projecto. 

10 FASES SEGUINTES 

Após a realização das reuniões públicas, será dado um 
período de duas semanas às Partes Interessadas e Afectadas 
para que estas possam enviar comentários adicionais. Todos 
os comentários recebidos durante este processo serão 
compilados num relatório de consulta pública e levados em 
consideração na preparação do relatório final do EPDA, que 
será submetido ao MTA para análise e decisão em relação ao 
âmbito do EIA. 

Uma vez submetido o relatório final do EPDA, o MTA deverá 
emitir uma decisão no prazo de 30 dias úteis. 

Para esclarecimentos e comentários, por favor contactar: 

Consultec, Consultores Associados Lda. 
Telefone: 21 491 555 

Fax 21 491 578 

Email: evicoso@consultec.co.mz 

 

11 ONDE ENCONTRAR O RELATÓRIO DO EPDA 

O relatório preliminar do EPDA e o Resumo Não Técnico está 
disponível para consulta nos seguintes locais: 
• Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), em Maputo; 
• Serviço Provincial do Ambiente (SPA) de Nampula; 
• Município de Nacala Porto; e 
• Página de Internet da Consultec: www.consultec.co.mz 
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