
Meeting Minutes 
ESIA/RPF and RAP Integrated Transmission System–Vilankulos-Maputo 

Realization of fieldwork 
 

Minutes of meeting of Mwambalate Neighbourhood 

Date:04 July 2017 
Venue:Tenga- Mwambalate 
Participants: 
 
Atanásio Chaluco- Assistant Block Leader  
Isaque Chaluco – Resident 
Alfredo Macie Júnior - Resident 
Lourenço Jacob- Resident 
Bonguene Wateluso- Resident 
Laurinda Williamo-Resident 
Laurinda Mazipende-Resident 
Francisco Filipe-Resident 

 

Duration:45 minutes 
Agenda:  
 Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns  

 

Summary of Discussion: 
 
The Assistant Block Leader opened the meeting by welcoming everyone and after 
asked everyone present to introduce themselves. After the introductions ended, the 
project and objectives of the field survey were explained. 
With the help of posters, the project team showed the Districts, Administrative Posts, 
Locations and Towns or Neighborhoods covered by the line layout. 
They were also explained about line extension, easement area, security measures to be 
observed in the bonded area after line construction, types of towers to be implanted, 
amount of energy to be transported and locations identified for construction of the 
substations.  
 
The project team informed the participants of the meeting that the families covered by 
the line should continue to live or practice their daily activities as the project is still in 
the study phase. 
 
After the presentation of the project and the objective of the field survey, the floor was 
opened so that the people present could put forward questions, concerns and 
suggestions about the project. 
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thanked EDM and CONSULTEC for the presentation and for clarifying their concerns.  
 
After the interventions, the Project team asked if there were any other concerns to 
which the participants replied no. The meeting was concluded and everyone was 
thanked for their presence.  

 

 



Meeting Minutes 
ESIA/RPF and RAP Integrated Transmission System–Vilankulos-Maputo 

Realization of fieldwork 
 

Meeting Minutes of the Caniço and Boanine Neighbourhoods 

Date:5th of July 2017 
Venue: Caniço e Boanine Neighbourhood 
Participants: 
 
Constantino –Caniço Neighbourhood Secretary 
José Cossa –Boanine Neighbourhood Secretary 
Miguel Nhanzete- Residente–Caniço Neighbourhood 
Delfina Alberto- Head of 10 homes Caniço Neighbourhood 
Fátima Agostinho- Resident Caniço Neighbourhood 
Alberto António- Resident Boanine Neighbourhood 
Rachid José – Resident Boanine Neighbourhood 
Joaquim Cossa – Resident Boanine Neighbourhood 
Dino Solo- Resident Boanine Neighbourhood 
José Sitole- Resident Boanine Neighbourhood 
Azarias- Resident Boanine Neighbourhood 
Olga Magri- Resident Boanine Neighbourhood 
Maria – Resident Boanine Neighbourhood 
Elisa- Resident Boanine Neighbourhood 
Pedro Oliveira- Resident Boanine Neighbourhood 
Rosa Adriano – Resident Boanine Neighbourhood 
RegilinaMuinango- Resident Boanine Neighbourhood 
Florinda Banze – Resident Boanine Neighbourhood 
 

 

Duration:50 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns 
 

 

Summary of discussion: 
 



After introducing the project team, the presentation of the project and the objectives of 
the field survey began with the use of posters illustrating the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Towns or Neighborhoods that would be affected by the high voltage 
line. It was further explained to them about the security perimeter of the power line, the 
security measures to be observed after the completion of the line within the security 
perimeter, the type of towers and the amount of energy to be transported. 
 
It was also explained to them that the project is in the phase of the Environmental 
Impact Study and that the owners of the infrastructures, farms and cultures identified in 
the easement area should continue to live and carry out their daily activities as usual. 
 
After the presentation, the session was opened to clarify the doubts, gather opinions, 
suggestions and the concern of the residents about the project. The secretaries of the 2 
neighborhoods present at the meeting asked the residents to present their concerns 
about the project. 
 
The general complaint of the residents was that the line would pass through their 
neighbourhoods which were recently occupied by them, and that the Project leaves 
them insecure about their future. The expectation of the families is that electricity will 
expand to their residences.  
 
The Neighbourhood Secretaries thanked those present for putting forward their 
concerns and as there were no other queries, the meeting was brought to an end.  
 

 

 



Meeting Minutes 
ESIA/RPF and RAP Integrated Transmission System–Vilankulos-Maputo 

Realization of fieldwork 
 

Minutes of Meeting of Mucapanhe Neighbourhood 

Date:6th of July 2017 
Venue: Neighbourhood 1 Mahulane 
Participants: 
 
Sebastião – Neighbourhood Secretary 
Joana Tomé – Assistant Neighbourhood Secretary 
Ricardo Conjuane -Resident 
LuísaSumbana – Resident 
Verónica Jorge- Resident 

 

Duration: 30 minutes 
Agenda:  
 
 Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns 
 

 

Summary of Discussion: 
 
After presenting the work team, the presentation of the project and the objectives of the 
field survey began. The presentation of the project was made using posters illustrating 
the Districts, Administrative Posts, Localities, Towns or Neighborhoods covered by the 
high voltage line.  
 
They were also informed about the area of easement, measures and cautions to be 
observed within the easement area, the types of towers to be implanted, the locations 
identified for substation construction, the amount of energy to be transported and its 
purpose.  
 
It was also explained to them that the project is in the environmental impact study 
phase and after the presentation the session was opened so that the participants could 
put forward questions, suggestions or concerns about the project.  
 
The general concern of the residents was with regards to compensation issues for the 
loss of infrastructure and farms, whether the project would provide social responsibility 
actions and when the project would start.  
 
After the intervention of the residents and the questions answered by the team, the 



meeting was adjourned. 
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Realization of fieldwork 
 

Meeting Minutes of Chiboene Neighbourhood 

Date:7th July 2017 
Venue: Chiboene Neighbourhood 
Participants: 
 
Amelina Sara- Assistant Pedagogical Director of EPC 
André Johane- Neighbourhood Secretary 

 

Duration:50 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns 
 

 

Summary of discussion: 
 
After introducing the project team, the presentation of the project using posters 
showing the layout of the line the Districts, Administrative Posts, Localities and 
Populations or neighborhoods covered, was made.  
 
The objective of the project, the extension line, the easement area, security measures 
within the easement area after the completion of the line, the type of towers and the 
amount of energy to be transported, was also explained.  
 
It was also explained to them that the project is in the phase of the Environmental 
Impact Study and that the owners of the infrastructures, farms and cultures identified in 
the easement area should continue to live and carry out their daily activities as usual.  
 
After the presentation was concluded, the participants were invited to put their 
questions or concerns regarding the project forward, to which the participants replied 
that they were satisfied with the explanation given, thereby ending the meeting.  
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Realization of fieldwork 
 

Meeting Minutes of the 4th Resettlement Neighbourhood  

Date: of July 2017 
Venue:4th Resettlement Neighbourhood 
Participants: 
 
Antónia Franciso– Neighbourhood Secretary 
Fernando Mutuasse  
 

 

Duration:40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns 
 

 

Summary of discussion: 
 
After introducing the work team, the presentation of the project and the objectives of 
the field survey began. The presentation of the project was made using posters 
illustrating the Districts, Administrative Posts, Localities, Towns or Neighborhoods 
covered by the line.  
 
The purpose of the project, easement area, security measures imposed after the 
construction of the line, extension of the line, type of towers and the sites where 
substations will be built, was explained to them. It was also explained to them that the 
project is in the phase of the Environmental Impact Study and that the owners of the 
infrastructures, farms and cultures identified in the easement area should continue to 
live and carry out their daily activities as usual.  
 
After the presentation, the session was opened for participants to ask questions, 
concerns or suggestions. In general, the participants were worried about whether the 
project would force them to relocate, as the families that live in the neighbourhood 
were resettled in 2013 as they were victims of floods in Chibuto.  
 
After the intervention, the team asked if there were any other doubts, questions or 
concerns to put forward, to which the participants said no. The meeting was adjourned 
and the participants were thanked for their presence.  
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ESIA/RPF and RAP Integrated Transmission System–Vilankulos-Maputo 

Realization of fieldwork 
 

Minutes of meeting of the Maguiguane Neighbourhood 

Date:7th July 2017 
Venue: Maguiguane Neighbourhood 
Participants: 
 
Elias João –Head of Sede Locality 
José Vasco – Head of Maguiguana Locality 
Fernando Azarias- Community Leader of Maguiguana 
  

 

Duration:35 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns 
 

 

Summary of discussion: 
 
After introducing the work team, the presentation of the project and the objectives of 
the field survey began. With the aid of posters, the project team showed the Districts, 
Administrative Posts, Localities, Towns or Neighborhoods covered by route of the line. 
 
They were informed about the line extension, easement area, security measures to be 
observed in the easement area after the construction of the line, type of towers to be 
implanted, amount of energy to be transported and locations identified for the 
construction of the substations.  
 
The project team also explained that the families covered by the current route of the 
line should continue to live or practice their daily activities, as the project is still in the 
study phase. 
 
After the explanation of the project and the objective of the survey of the field 
concluded, the floor was opened so that the people present could put forward questions, 
concerns and suggestions in relation to the project.  
 
The two Heads of Maguiguana and Sede Locality asked for clarification about the 
current route that passes through areas used for sugarcane planting that belongs to some 
local producers associations and if they were to lose part of their cultivated areas. They 



Meeting Minutes 
ESIA/RPF and RAP IntegratedTransmissionSystem–Vilankulos-Maputo 

Realization of fieldwork 
 

Minutes of meeting at Neighbourhood 1 Maluana 

Date: 10th July 2017 
Venue: Neighbourhood 1 Maluana 
Participants: 
José Salvador – Neighbourhood Secretary 
Francisco Panguendo – Block Leader 
Alfredo Francisco- Head of 10 homes 
Júlio Eugénio – Resident  

 

Duration: 30 minutes 
Agenda:  
 Presentation of the construction project of the Vilanculos-Maputo high voltage line. 
Objectives of the fieldwork; and  
To listen to local concerns 

 

Summary of discussion: 
 
After introducing the work team, the presentation of the project and the objectives of 
the field survey began. With the aid of posters, the participants were informed about the 
objectives of the construction of the energy transport line, the route of the line, the 
Districts, Administrative Posts, Localities and the villages that would be affected.   
 
They were also informed about the easement area, precautionary measures to be 
observed within the easement area, the types of towers to be implanted, the locations 
identified for the substation construction, the amount of energy to be transported and its 
purpose.  
 
It was also explained that the project is still in the environmental impact study. The 
presentation of the project ended and the session was opened so that participants could 
put forward questions, suggestions or concerns related to the project.  
 
In general, the concern of the residents was whether the project would provide social 
responsibility actions and when the project would start.  
 
After the interventions with the residents and after questions were answered by the 
team, the meeting was adjourned. 

 

 



The assistant block leader thanked the team for the presentation and opened the floor to 
the community members to present their suggestions, concerns and doubts. The general 
concerns of the residents of the neighborhood are related to the expansion of the 
electric network, and how they want electric power reach more families.  

On the other hand, families are worried about the displacement of families, the loss of 
farm areas and crops if the project moves forward. After the intervention, the project 
team asked if there were any other concerns, the participants answered no and the 
meeting came to an end after thanking them all.  
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ESIA/RPF and RAP Integrated Transmission System–Vilankulos 

Realization of fieldwork 

 

Meeting Minutes of the Ducofo Village 

 
Date: 17th July 2017 
 
Venue: Ducofo Village 
 
Participants:Delfina Mabessa village chief accompanied by village members namely, 
Lídia Zitha, Teresa Uquero, Jorge Macuacua e Temarore Macuacua. 
 
Duration: 15 minutes  
 
Agenda:  

• Present the project and the objectives of the fieldwork; and 
• Listen to local concerns 

 
Summary of discussion: 
 
The project and the objectives of carrying out the field work was presented to the 
owners of the infrastructures and the farms covered along the route as well as with the 
leaders of the villages in order to collect information from each specific area. 
 
The presentation was made using posters which indicated the districts, localities and 
the respective villages covered and also the types of towers/poles to be implanted for 
the transport of energy. It was also explained to them that the project is in the phase of 
the Environmental Impact Study. After explaining the project, the objective of carrying 
out the fieldwork and all other aspects related to the project, the consultant opened the 
floor so that the participants could express their ideas, opinions, suggestions or 
concerns about everything that was presented. 
 
The village chief thanked the team for the presentation and gave space for the 
community members to present their suggestions, concerns and doubts. They said 
that they had no doubts about what was presented and that they would just like EDM 
to also electrify the village and not just run the power cables through. 
 
Following the pronouncement of the village members the consultant asked if there 
were any more doubts, questions or concerns to put forward, and the participants 
replied that they did not. The meeting was closed after thanking everyone for their 
presence. 
 
 

 



Meeting Minutes  

ESIA/RPF and RAP Integrated Transmission System–Vilankulos 

Realization of fieldwork 

Meeting Minutes of the Village of Beluluane D – Block 8 

 
Date: 24th of July 2017 
 
Venue: Beluluane D Village – Block 8 
 
Participants:Rosalina Dide (village chief) accompanied by village members namely, 
Saute Filipe, Frank Celestino, Luísa Helena, Salmina Temane, Andrisse Macanhe, 
Elídio Wamusse, Cristina Mussane, Pedro Tiago, Carlota Miambo, Rosa Muchanga, 
Isabel Manjate, Pascoal Nhauche, Hélio Mucache, Rosa Bila, Titos Macucule, Rosa 
Mindo, Cristina Chivambo, Dércia Samuel, Alberto Macucule, Jeremias Langa e Paulo 
Chachuaio. 
 
Duration: 15 minutes 
 
Agenda:  

• Present the project and the objectives of the fieldwork; and 
• Listen to local concerns 

 
Summary of discussion: 
 
The project and the objectives of carrying out the field work was presented to the 
owners of the infrastructures and the farms covered along the route as well as with the 
leaders of the villages in order to collect information from each specific area. 
 
The presentation was made using posters which indicated the districts, localities and 
the respective villages covered and also the types of towers/poles to be implanted for 
the transport of energy. It was also explained to them that the project is in the phase of 
the Environmental Impact Study. After explaining the project, the objective of carrying 
out the fieldwork and all other aspects related to the project, the consultant opened the 
floor so that the participants could express their ideas, opinions, suggestions or 
concerns about everything that was presented. 
 
The village chief thanked the team for the presentation and made room for village 
members to be able to put their questions, concerns or suggestions forward. 
 
The question was raised as to why the area of substation project (SE) was not 
immediately defined, since it is alleged that some families had to abandon their land to 
give place to the current SE, and that they would have to be moved again. 
On the other hand, it was lamented that the opening of access roads in the village to 
facilitate the installation of electricity in their homes with the residents own resources, 
may be interrupted because of this project. 
 
After the intervention the consultant asked if there were any more doubts, questions or 
concerns to put forward and the participants answered no. The meeting ended after  
thanking everybody for their presence. 
 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Ngongloza  

Date: 29 July 2018 
Venue: Ngongloza 
Participants: 
 
 Sarita Guidar Nhabanga – Community Leader 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. The participants did not present any concerns regarding the project, they 
praised the initiative because for them it means growth of the area that at present does 
not have electricity. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Ndixe  

Date: 18 August 2018 
Venue: Ndixe 
Participants: 
 
 António Pedro Tembe – Chief of block1 (quarteirão) 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, the participants expect the project to bring electricity to the 
communities. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Boanine  

Date: 20 August 2018 
Venue: Boanine 
Participants: 
 
João Sebastião Cossa – Community Leader 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo  Transmission line Project 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulation, that is, the total width of the right-of-way was extended from 
50 meters to 100 meters. Therefore, the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, the participants mentioned that in the implementation phase of 
the project they would like to see some benefit for their community as electrification 
because their neighbourhood does not have electricity. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Zilinga  

Date: 20 August 2018 
Venue: Zilinga 
Participants: 
 
 Carolina Lourenço Manjate – Community Lieder 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, the participants mentioned that the project should compensate 
those affected, including the areas that do not has yet houses but have owners. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Nwambalambate  

Date: 23 August 2018 
Venue: Nwambalambate 
Participants: 
 
 Laurinda Mazibenda Chaúque – Community Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Overall, the participants mentioned that after the start of the project the 
local workforce should be prioritized and that this project could expand electric power 
in the area. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Caniço  

Date: 23 August 2018 
Venue: Caniço 
Participants: 
 
 Costantino Sifanzonque Chinguambe – Community Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Overall, the participants mentioned that there needs to be an open dialogue 
with the affected families in order to avoid conflict. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Xiondzanine  

Date: 23 August 2018 
Venue: Xiondzanine 
Participants: 
 
 Rafael Valente Mabunda – Community Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Overall, the participants mentioned that the construction of the line is 
welcome for the development of Moamba District. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Matalane  

Date: 28 August 2018 
Venue: Matalane 
Participants: 
 
 Cardoso Uamusse  - Community Leader 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting the field work; and Listening to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, the participants were concerned about the people who could be 
resettled, and that EDM should do a proper resettlement to avoid people to become 
homeless. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Maluana  

Date: 31 August 2018 
Venue: Maluana 
Participants: 
 
 José Arnaldo Mucavele  - Community Leader 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting the field work; and Listening to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Participants generally stated that it is necessary to communicate to local 
communities before the implementation of the project to avoid conflicts and that the 
transmission line project is welcome. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Facazissa  

Date: 01 September 2018 
Venue: Facazissa 
Participants: 
 
Boaventura Nhongo – Community Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, the participants expressed the desire that EDM should build the 
houses for the people to be resettled, so that they do not stay in the open. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Macanhe  

Date: 05 September 2018 
Venue: Macanhe 
Participants: 
 
 Alberto Fernando Cossa – Community Lieder 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started with the introduction of the working team, followed by the 
presentation of project and the objectives of the field survey. The project´s presentation 
was made using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, 
Administrative Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general terms, the participants expect the project to bring electricity to 
the community because it is difficult to attend evening classes because of lack of 
energy, there is no clean water and lack of employment for young people. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in 3 de Fevereiro Resettlement  

Date: 05 de September 2018 
Venue: 3 de Fevereiro Resettlement 
Participants: 
 
António Eugenio Macie – Community Leader 
Fernando Matuasse – Secretary 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, participants expect their area to be electrified so they all may 
have access to electricity in their own houses. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Sengene  

Date: 06 September 2018 
Venue: Sengene 
Participants: 
 
 Alberto Joshua Chanbele – Community Lieder 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Overall, the participants expressed the desire to have in the near future an 
electrified village.  
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Mazivila  

Date: 10 September 2018 
Venue: Mazivila 
Participants: 
 
 Ngunga José Chambal  - Community Leader 
José António Mujovo – Community Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting the field work; and Listening to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Overall it was said that the project is welcome, and that the community 
hope that in the near future the project can bring energy of good quality and electrify 
the whole neighbourhood. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Chicawane  

Date: 10 September 2018 
Venue: Chicawane 
Participants: 
 
Joao Ernesto Matsinhe  – Community Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting field work; and Listen to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. Generally the community expect the project to bring energy into their 
community which currently does not have, as well as the construction of roads, markets 
and schools. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Macavalane  

Date: 14 September 2018 
Venue: Macavalane 
Participants: 
 
 Filimone Fabião Macamo - Community Leader 
Jeremiah Manuel Tlongo - Deputy Secretary of the Neighborhood 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting the field work; and Listening to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. The main concerns of the participants were that they expect that if there is 
the need to remove the families, to ensure water at that location for domestic 
consumption and livestock, ensure that they have transport to take their products from 
the fields since these are distant they may have difficulties bringing their products. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 



thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 
 

Minute of Meeting held in Mocowene  

Date: 17 September 2018 
Venue: Mocowene 
Participants: 
 
 Ronaldo Reginaldo Mazive – Neighbourhood Secretary 
 

 

Duration: 40 minutes 
Agenda:  
 
Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting the field work; and Listening to local concerns 
 

 

Summary of debate: 
 
The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 
 
There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 
 
After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general terms the participants do not have any concern related to the 
project. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 

 

 



Meeting Minute 
ESIA/RPF e RAP Integrated Transmission System – Vilankulos-Maputo 

Field Work 

Minute of Meeting held in Mocowene 

Date: 17 September 2018 
Venue: Mocowene 
Participants: 

 Ronaldo Reginaldo Mazive – Neighbourhood Secretary 
 

Duration: 40 minutes 
Agenda: 

Presentation of Vilanculos-Maputo Transmission Line Project. 
Objectives of conducting the field work; and Listening to local concerns 

 

Summary of debate: 

The meeting started by introducing the working team, followed by the presentation of 
project and the objectives of the field survey. The project´s presentation was made 
using posters illustrating the line´s alignment crossing the Districts, Administrative 
Posts, Localities, Villages or Neighbourhoods covered by the project. 

There was also briefly explained the project´s objective, the security measures to be 
observed within the right-of-way following the completion of the line, type of towers 
and the locations where the substations will be installed. It was explained the reason 
why the team went to the field again with the same objectives, to comply with the land 
law and EDM regulations, that is, the total width of the right-of-way was extended 
from 50 meters to 100 meters. Therefore the team returned to survey the remaining 50 
meters. It was also explained that the project is currently in the phase of environmental 
impact study and that the families who own the affected infrastructure and crop fields 
“machambas” could continue to live and develop their activities normally. 

After the presentation, the session was opened to debate for questions, concerns or 
suggestions. In general, the participants mentioned that the project is welcome but they 
warned that it is necessary to observe what is in force in the law regarding the 
resettlement process so that there are no conflicts. 
In the end of the meeting the team asked if there were any other questions, concerns or 
comments, having the participants replied that they did not. The meeting ended by 
thanking everyone for their presence. 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 1 

Reunião com a Comunidade de Pazimane em Marracuene 

Local: Casa do Secretario do Bairro de Pazimane 

Data: 06 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Tomas Machava Secretário do Bairro Governo de Marracuene 

José Macedo Técnico Consultec 

Félix Naife Técnico Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

Inicialmente foi a apresentação da equipe de trabalho, de seguida fez-se a apresentação 

do projecto de construção da linha de alta tensão Vilanculos-Maputo, A Consultec fez a 

contextualização do projecto, dos trabalhos realizados em 2017, 2018 bem como os 

objectivos da actualização dos levantamentos dos trabalhos de campo em 2019. 

Aos participantes foi explicado sobre quais itens seriam levantados pela equipa 

nomeadamente casas, Igrejas, infra estruturas de actividades económicas, machambas, 

cemitérios, campas, infra-estruturas sociais e de lazeres.  

 A equipa falou também sobre a potência de tensão que será transportada pela linha de 

alta tensão a ser construída e a necessidade de observar-se as normas de segurança  

Explicou-se sobre a importância do projecto no desenvolvimento do pais, o perímetro da 

área de servidão, as normas de segurança a serem observadas como por exemplo a 

proibição de construção de casas, plantio de árvores, o desenvolvimento de actividades 

económicas debaixo da linha.  

Explicou-se também sobre importância da área de servidão para trabalhos de manutenção 

da linha pela EDM. Foi-lhes assegurado caso haja meios para o projecto avançar com 

construção da linha as partes afectadas e interessadas serão informadas sobre as fases 

subsequentes. Terminada a apresentação dos objectivos do projecto e das actividades de 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 2 

campo abriu-se o espaço para auscultar as preocupações e contribuições dos 

participantes locais. 

1- Porque é que o projecto aumentou o perímetro da área da servidão de 50 para 

100 metros como inicialmente estava previsto? 

Estamos a falar de linha de alta tensão que ira transportar uma quantidade 

enorme de tensão, todos os projectos devem ser implementados tendo em 

observância as normas nacionais e internacionais, para esta quantidade de 

tensão a faixa de segurança permitida é de 100 metros.  

2- Nesta Bairro esta prevista a demarcação de talhões para a população. Os 

espaços aparentemente vagos ou matas que serão afectados pelo projecto tem 

donos, qual o tratamento que serão dadas a estas famílias? 

Existe um dispositivo legal aprovado pelo Governo o Regulamento sobre 

Reassentamento resultante das actividades económicas, as medidas que serão 

propostas para as compensações terão que observar este regulamento. 

3- O Bairro de Pazimane não tem energia este projecto no âmbito das 

responsabilidade social vai expandir energia para o nosso Bairro. 

Foi clarificado que o objectivo do projecto é transporte de energia de alta tensão, 

para abastecer a região sul do pais. A corrente a ser transportada não é alterna 

não permite fazer baixada devido a sua potência. A energia eléctrica por si já é 

um benefício para a comunidade. 

4- Qual o tratamento que o projecto ira dar para as famílias afectadas 

A Lei é clara neste aspecto que perde casa recebe casa, quem perde machamba 

recebe terras de reposição.  

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 1 

Reunião com a Comunidade de Nwabalambalate em Moamba 

Local: Círculo do Bairro Nwabalambalate 

Data: 02 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Laurinda Chauque Secretaria do Bairro Governo de Moamba 

José Macedo Técnico Consultec 

Félix Naife Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião iniciou com a apresentação do projecto de construção da linha de alta tensão 

Vilanculos-Maputo. Foi apresentada a equipa de trabalho, os objectivos do levantamento 

do campo. A equipa mostrou o percurso da linha ilustrando os Distritos, Postos 

Administrativos, Localidades, Povoações ou Bairros abrangidos pelo traçado da linha de 

alta tensão, o tipo de torres e os locais onde serão construídos subestações e o objectivo 

do projecto. 

A equipa explicou sobre a área da servidão, as respectivas precauções a ter em conta 

após a construção da linha. Foi a contextualização do projecto, os trabalhos realizados em 

2017, 2018 e a necessidade de actualização de dados em 2019. 

Foi explicado em que fase o projecto encontra-se actualmente e a necessidade da 

actualização de dados.  

Terminada a apresentação foi aberta a sessão para os participantes colocarem questões, 

preocupações ou sugestões. Os presentes mostraram-se satisfeitos com a explicação 

feita durantes apresentação dos objectivos do projecto e que não foi levantada questões 

sendo assim, deu-se por encerrado o encontro agradecendo a presença de todos.  



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 2 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 1 

Reunião com a Comunidade de Boanine 

Local: Circulo do Bairro de Boanine 

Data: 03 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

José Cossa Secretário do Bairro Governo de Moamba 

José Macedo Técnico Consultec 

Félix Naife Técnico Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação do projecto, equipa de trabalho e metodologia a 

ser usada durante os trabalhos de levantamentos de campo. Os participantes foram 

informados sobre o trajecto da linha, o tipo de torres, locais onde serão construídos 

subestações, a potência da corrente eléctrica a ser transportada, e as medidas de 

segurança a serem observadas dentro da faixa de servidão após a construção da linha. 

Os participantes foram informados sobre o trabalho realizado pelo projecto em 2017, 2018 

e ainda sobre a fase actual e a necessidade da actualização de dados. Explicou-se como 

seria feito o levantamento de dados, o percurso da equipa e a necessidade do 

acompanhamento pelas lideranças locais.  

Explicou-se que o levantamento iria incidir sobre as infra-estruturas (habitacionais, 

sociais), machambas, campas dentro da faixa de servidão e a liderança local prontificou-

se a fazer os devidos acompanhamento. 

Terminada apresentação do projecto abriu-se espaços para os presentes colocarem suas 

preocupações e sugestões. 

1- Existe muitas famílias com machambas, casas e que vivem na cidade de Maputo 

qual o tratamento que o projecto vai dar aos ausentes? 

O registo das benfeitorias é feito mediante o preenchimento de um questionário a 
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ACTA DA REUNIÃO 2 

ser respondido pelo proprietário da benfeitoria. Para além do questionário a 

equipa faz o levantamento das infra-estruturas, machambas e a presença do 

proprietário é fundamental. Em casos de ausência ele pode indicar uma pessoal 

de confiança e idónea capaz de fornecer dados do proprietário. Caso seja 

impossível contactar o proprietário através das lideranças locais ou vizinhos a 

equipa marcará outra data da visita ao agregado familiar. 

2- Em caso de perda de culturas, casas, machambas qual o tratamento que o 

projecto irá dar aos afectados 

O projecto prevê o pagamento das compensações pelos danos que irá causar as 

famílias a serem afectadas a luz do Regulamento de Reassentamento das 

Actividades Económicas em vigor no pais e de outras normas internacionais 

aplicáveis. Este levantamento em curso visa acautelar os interesses das famílias, 

comunidades ao longo do traçado da linha. 

3- Onde o projecto irá encontrar terras para reassentar as famílias afectadas 

O projecto está em contacto com o Governo do Distrito para encontrar espaços 

para reassentar as famílias afectadas. A identificação do espaço de 

reassentamento é da responsabilidade do Governo do Distrito, o projecto solicita o 

espaço mediante as necessidades existentes. As famílias serão consultadas a 

todo o momento e informadas sobre o andamento do projecto. 

4- Que benefício a comunidade irá ter do projecto 

Neste momento não podemos falar nada sobre o projecto, ainda não há dinheiro 

para implementar o projecto, apesar de haver contactos com potenciais 

financiadores. O objectivo deste projecto é reforçar a capacidade de tensão na 

região sul do pais. Existe necessidade de energia nesta zona sul do país 

pretende-se transportar a energia de um ponto para outro. Havendo maior 

disponibilidade de energia nesta região, melhora a fiabilidade da corrente, mais 

pessoas poderão ter corrente eléctrica, mais desenvolvimento, a energia por si só 

é um benefício para as comunidades. 

5- Quando é que o projecto arranca 

Neste momento está em curso a busca de financiamento, logo que haver 

garantias o projecto poderá arrancar. 

Terminada a a sessão de questões, preocupações ou sugestões. Os presentes 

mostraram-se satisfeitos com a explicação feita durantes apresentação dos 

objectivos do projecto e que não questões a colocar sendo assim, deu-se por 

encerrado o encontro agradecendo a presença de todos. 
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2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Chiboene 

Local: Circulo do Bairro Chiboene 

Data: 04 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Cossa Secretário do Bairro Governo de Moamba 

José Macedo Técnico Consultec 

Félix Naife Técnico Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

O encontro iniciou com a apresentação das partes no encontro terminada a apresentação 

iniciou-se a apresentação do projecto e os objectivos do levantamento do campo. Com 

recurso a língua local mostrou-se traçado da linha de alta tensão os Distritos, Postos 

Administrativos, Localidades, Povoações ou Bairros abrangidos pelo projecto.   

Os participantes formaram informados sobre a extensão da linha, tipos de torres, área a 

ser ocupada e as normas de seguranças impostas dentro da área de servidão para este 

tipo de linhas de transmissão de alta tensão.  

Sobre a área de servidão foram informados sobre as medidas cautelares que são 

impostas na área de modo a evitar acidentes e disparos na linha nomeadamente a 

proibição de construção de casa, infra estruturas, plantio de culturas perene, abertura de 

machambas para culturas de círculo curto como medidas preventiva.  

Foram informados sobre a importância do projecto no desenvolvimento da região e do 

pais em geral. Foram informados sobre os impactos em cada zona nomeadamente (locais 

onde a linha passa, zona de implantação das torres, e dos locais identificados para a 

construção das subestações).    
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Foram informados sobre os trabalhos já realizados no âmbito deste projecto e a 

importância da actualização de dados. 

Terminada a apresentação foi aberta a sessão para os participantes colocarem questões, 

preocupações ou sugestões.  

1- O Governo deveria articular com outros sectores e a EDM para identificar locais 

por onde a linha deveria passar com menos danos. Este Bairro está em franco 

crescimento muitas famílias estão a comprar espaços para iniciar a construção 

das suas habitações de repente vê sonho abaixo. 

2- Que tratamento o projecto vai dar a estas famílias que já tem seus espaços 

reservados para construção das suas habitações. A compra de espaços e o 

parcelamento é feito pelas próprias famílias sem consentimento das autoridades.  

Os presentes mostraram-se satisfeitos com a explicação feita durantes apresentação 

dos objectivos do projecto e que não havendo mais questões a colocar sendo assim, 

deu-se por encerrado o encontro agradecendo a presença de todos.  

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Lhanguene 

Local: Círculo do Bairro de Lhanguene 

Data: 01 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Armando Augusto Secretário do Bairro Governo de Moamba 

José Macedo Técnico Consultec 

Félix Naife Técnico Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

O encontro iniciou com a apresentação das partes presentes, seguiu-se a apresentação 

do projecto e dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as actividades já 

desenvolvidas no âmbito, contextualização e a necessidade da actualização de dados.  

Os presentes foram informados sobre a metodologia a ser usada pela equipa, o percurso 

da linha, tipos de torres, dimensão da área a ser ocupada na implantação das torres e os 

locais identificados para a construção das subestações e as medidas de seguranças 

impostas dentro da área da servidão. 

Terminada a apresentação do projecto procedeu-se abertura da sessão para colocação 

de questões, sugestões e esclarecimentos. 

1- Haverá electrificação do Bairro no âmbito deste projecto? 

O âmbito dste projecto é de transporte de energia de alta tensão, existe necessidades 

de energia em toda região sul. Este projecto visa responder esta necessidade 

transportando a energia de um ponto para outro. A energia a ser transportada é de 

alta tensão não permite fazer baixada para consumo nas famílias porque representa 

um perigo, ela precisa antes ser transformada em corrente alterna posteriormente ser 

distribuída.  

2- Após a construção da linha as famílias poderão voltar a fazer suas machambas 
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dentro da área de servidão? 

Não recomendamos apesar de as culturas de círculo curto não representa algum 

perigo para linha. A permanência debaixo da linha de alta tensão constitui um perigo 

para as pessoas.  

3- Qual o tratamento que o projecto vai dar para as famílias afectadas 

Existe um Regulamento de Reassentamento aprovado pelo Governo que regula como 

deve ser feito o processo das compensações, participação das famílias e da 

sociedade neste processo. 

4- Quando é que o projecto irá iniciar suas actividades? E as famílias que irão perder 

seus talhões? 

Não existe um calendário definitivo para o arranque do projecto, neste momento a 

EDM está a trabalhar na mobilização do financiamento do projecto. 

5- As casas em construção terão que parar? 

Neste momento estamos a fazer a actualização de dados do projecto e está em curso 

acções para mobilização do financiamento do projecto. Ainda não é altura de 

dizermos as famílias para pararem com suas obras, suas vidas. 

Terminada a sessão de colocação das questões, duvidas e esclarecimentos deu-se por 

concluída o encontro.  

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Cambanhane em Godide 

Local: Circulo do Bairro Cambanhane em Godide 

Data: 11 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Lourenço Macuacua Lider Comunitario Governo de Godide 

Roque Nhanombe Técnico Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 
dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 
dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 
campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 
equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 
passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 
passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 
passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 
prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 
encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 
EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 
relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 
culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 
suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 
construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 
dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 
modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 
discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 
machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 
tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 
relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 
do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 
encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 
projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 
trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 
anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 
ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 
novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-
se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 
emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 
dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 
procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 
reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 3 

tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 
é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 
arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 
comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 
podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 
piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 
Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 
da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 
possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 
por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 
participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 
presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Marila em Changanine 

Local: Circulo do Bairro Marila em Changanine 

Data: 6 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Alberto Machava Lider Comunitario Governo de Changanine 

Hesmeralda Tembe Técnica Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Chidanoane em Funhalouro 

Local: Circulo do Bairro Chidanoane em Funhalouro 

Data: 28 de Março de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Paulo Jossias Lider Comunitario Governo de Mucuine/Funhalouro 

Roque Nhanombe Técnico Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Cupo em Funhalouro 

Local: Circulo do Bairro Cupo em Funhalouro 

Data: 28 de Março de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Arão João Dumisse Lider Comunitario 1º escalão Governo de Cupo/Funhalouro 

Maina Eugénio Técnico Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Macavelane em Panda 

Local: Sede da Localidade de Macavelane 

Data: 29 de Março de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Afonso Cuimane Tivane Lider Comunitario 1º escalão Governo de Macavelane/Panda 

Maina Eugénio Técnico Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Mazivila_Bairro 3 

Local: Circulo do Bairro 3 em Mazivila 

Data: 13 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

José António Mujovo Secretário do Bairro 3 Governo de Mazivila 

Maina Eugénio Técnica Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 2 

relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Mbawane em Godide 

Local: Circulo do Bairro Mbawane em Godide 

Data: 11 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Sergio Silvestre Sitóe Chefe da Localidade de Godide Governo de Godide 

Roque Nhanombe Técnico Consultec 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com a Comunidade de Sangena 

Local: Circulo do Bairro de Sangena 

Data: 12 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Alberto Chambal Chefe da Comissão Governo de Sangena/Xilembene 

Domingos Machava Técnico Consultec 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo, e lideres comunitarios. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de 

campo realizada para a fase de Reassentamento.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos é para o reassentamento e que para tal a 

equipa da Consultec esta a fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no 

passado, de modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no 

passado e desta vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no 

passado e que estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno 

prontificou-se a fazer os devidos levantamentos. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 
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relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

Por fim explicou-se que o principal objectivo da reunião com a comunidade era para evitar 

discordias entre vizinhos por verem que  a equipa entrava em algumas residencias ou 

machambas e em outros locais não, e com base no material de trabalho que a equipa 

tinha mostrar mais ou menos por onde atravessa a linha, e sanar todas a dúvidas com 

relação a este projecto que a comunidade pudesse ter.  

A Comunidade presente saudou o projecto mas levantou algumas questões/ Sugestõe: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

Parte da comunidade pedia para não ser afastada de seus vizinhos. Na altura do 

reassentamento gostariam de estar proximos dos seus vizinhos caso seja possivel. 

Outra parte da comunidade dizia que não gostaria de viver proximo da linha de alta 
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tensão. 

Foi clarificado que nenhuma familia estará a viver por baixo da linha de alta tensão e não 

é permitido que nas proximidades da linha tenha infra-estruturas definitivas bem com 

arvores frondosas. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança e a 

comunidade que os processos de reassentamento devem seguir alguns critérios e não 

podem fazer com que as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida 

piores do que estão no momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. 

Visto ter questões sociais e culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso 

da área hospedeira as familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja 

possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 

NB: todas as reuniões foram realizadas em lingua local para facilitar o entendimento de todos os 

presentes. 
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Reunião com os lideres do Posto Administrativo de Lionde 

Local: Sede da Localidade de Conhane 

Data: 6 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Maria Inês Chefe da Localidade de 

Conhane 

Governo de Conhane/Lionde 

Domingos Machava Técnico Consultec 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado distribuido pelos participantes, um mapa da area abrangida e informação 

existente no tablet com alguns pontos marcados nos levantamentos passados.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos seria para o reassentamento e que para tal 

era necessario fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no passado, de 

modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no passado e desta 

vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no passado e que 

estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno prontificou-se a fazer os 

levantamentos. 

Pediu-se o apoio dos lideres de modo a identificar espaços para receber as familias que 

serão abrangidas por este processo.  

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 
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encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 

relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

A liderança saudou o projecto mas levantou algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 
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De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança que os 

processos de reassentamento devem seguir alguns criterios e não podem fazer com que 

as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida piores do que estão no 

momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. Visto ter questões sociais e 

culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso da área hospedeira as 

familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Reunião com os lideres da Localidade de Cupo 

Local: Sede da Localidade de Cupo 

Data: 27 de Março de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Beatriz Maducuane Chefe do Posto Administrativo 

de Funhalouro 

Governo de Funhalouro 

Catarina Xavier Chefe da Localidade de Cupo Governo de Cupo/Funhalouro 

Florinda Dimande Técnica Consultec 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado distribuido pelos participantes, um mapa da area abrangida e informação 

existente no tablet com alguns pontos marcados nos levantamentos passados.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos seria para o reassentamento e que para tal 

era necessario fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no passado, de 

modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no passado e desta 

vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no passado e que 

estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno prontificou-se a fazer os 

levantamentos. 

Pediu-se o apoio dos lideres de modo a identificar espaços para receber as familias que 
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serão abrangidas por este processo. 

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 

relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

A liderança saudou o projecto mas levantou algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 
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procedimentos a seguir. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança que os 

processos de reassentamento devem seguir alguns criterios e não podem fazer com que 

as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida piores do que estão no 

momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. Visto ter questões sociais e 

culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso da área hospedeira as 

familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 1 

Reunião com os lideres da Localidade de Macavelane 

Local: Sede da Localidade de Macavelane 

Data: 28 de Março de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Ventura Chissico Substituto do Chefe da 

Localidade 

Governo de 

Macavelane/Panda 

Domingos Machava Técnico Consultec 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado distribuido pelos participantes, um mapa da area abrangida e informação 

existente no tablet com alguns pontos marcados nos levantamentos passados.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos seria para o reassentamento e que para tal 

era necessario fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no passado, de 

modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no passado e desta 

vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no passado e que 

estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno prontificou-se a fazer os 

levantamentos. 

Pediu-se o apoio dos lideres de modo a identificar espaços para receber as familias que 

serão abrangidas por este processo.  

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 
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encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 

EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 

relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

A liderança saudou o projecto mas levantou algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 
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De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança que os 

processos de reassentamento devem seguir alguns criterios e não podem fazer com que 

as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida piores do que estão no 

momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. Visto ter questões sociais e 

culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso da área hospedeira as 

familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Reunião com os lideres do Posto Administrativo de Xilembene 

Local: Sede do Posto Administrativo de Xilembene em Hokwe 

Data: 11 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Guilhermina Jorge Chefe do Posto Administrativo Governo de Xilembene/Chokwe 

Domingos Machava Técnico Consultec 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado distribuido pelos participantes, um mapa da area abrangida e informação 

existente no tablet com alguns pontos marcados nos levantamentos passados.  

Explicou-se que esta fase de levantamentos seria para o reassentamento e que para tal 

era necessario fazer uma actualização de todos os levantamentos feitos no passado, de 

modo a ter a certeza de que os abrangidos foram todos contactados no passado e desta 

vez tambem. Para infra-estruturas ou machambas não marcadas no passado e que 

estejam dentro da faixa de servidão da linha a equipa no terreno prontificou-se a fazer os 

levantamentos. 

Pediu-se o apoio dos lideres de modo a identificar espaços para receber as familias que 

serão abrangidas por este processo.  

A Consultec explicou para os membros presentes na reunião que em caso de se 

encontrar areas de culto/ sagradas bem como cemiterios dentro da faixa de servidão, a 
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EDM tomará todas as providências necessárias para a movimentação dos mesmos. Com 

relação as machambas explicou-se que os afectados serão compensados por perda de 

culturas e que após a execução do trabalho de montagem das torres poderão retornar as 

suas areas de cultivo porém não podem fazer o plantio de árvores frondosas e nem 

construção de infra-estruturas definitivas por baixo da linha, no entanto as familias não 

dem parar de cultivar até que sejam informados do arranque efectivo do projecto. Em 

relação as casas existentes dentro da faixa de servidão pediu-se o apoio dos lideres de 

modo que as familias não façam novas construções após o levantamento a ser efectuado. 

A liderança saudou o projecto mas levantou algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber qual será o procedimento para as árvores que se encontram no meio 

do mato e que não se fez levantamento mas tem donos. 

Foi clarificado que na altura das compensações os donos dessas árvores serão 

encontrados e devidamente compensados. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

Gostariam de saber para o caso dos que tem casas afectadas quem fará a contrução das 

novas casas e para o caso de quem tem DUAT como será? 

Foi clarificado que a responsabilidade de construção da nova casa é da EDM e explicou-

se que para casos de familias que já tenham DUAT’s a EDM irá com o governo tratar da 

emissão de novos DUAT’s para estas familias. 

Para o caso de familias que tem varias infra-estruturas mas que apenas algumas estão 

dentro da área de servidão. Qual será o procedimento da EDM? 

Ficou-se de levar esta questão ao escritorio e se esclarecer a posterior sobre os 

procedimentos a seguir. 

De modo a clarificar ainda mais, a equipa da Consultec explicou a liderança que os 
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processos de reassentamento devem seguir alguns criterios e não podem fazer com que 

as pessoas que por eles passam fiquem em condições de vida piores do que estão no 

momento, a ideia é passar para condições iguais ou melhores. Visto ter questões sociais e 

culturais envolvidas a sugestão da Consultec é que no caso da área hospedeira as 

familias afectadas não estejam isoladas de seus vizinhos caso seja possivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Local: Sede do Posto Administrativo de Mazivila em Bilene 

Data: 2 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

José António Mabutana Chefe do Posto Administrativo 

de Mazivila 

Governo de Mazivila/Bilene 

Flora Eduardo Macondzo Chefe da Localidade de 

Mazivila 

Governo de Mazivila/Bilene 

Carlos Zacarias Mazivila Lider de 1º escalão de 

Mazivila 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado e distribuido pelo participantes.  

Os pontos discutidos na reunião são os seguintes: 

• Autorização para arranque de levantamentos: Pediu-se a autorização do governo

para o arranque das actividades de levantamento para actualização dos censo

realizado entre 2017 e 2018;

• Casa Modelo: à qual o Chefe do Posto e os membros presentes disseram haver

espaço Distrito disse que investigaria e informaria sobre a existência ou não de

um projeto padrão da Casa a ser usado no processo de reassentamento;
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• Área anfitriã: A Consultec solicitou ao governo distrital que identificasse e

disponibilizasse uma Área Anfitriã para o reassentamento, de preferência próximo

das áreas afectadas, para as quais o Governo respondeu positivamente e

prometeu se envolver com a liderança local neste processo;

• Comité Distrital de Reassentamento: Depois de ser solicitado a formar o Comitê

Distrital de Reassentamento, de acordo com a Lei, o Distrito solicitou à Consultec

que fornecesse os respectivos ToR (Termos de Referência) para orientação, que

a Consultec imediatamente começou a redigir;

• Areas sagradas/culto, Cemiterios: A Consultec explicou para os membros

presentes na reunião que em caso de se encontrar areas de culto/ sagradas bem

como cemiterios dentro da faixa de servidão, a EDM tomará todas as providencias

necessarias para a movimentação dos mesmos;

O Governo saudou o projecto, autorizou o início do trabalho de campo, mas levantou 

algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber efectivamente quando arranca o projecto. 

Foi explicado que esta previsto que o mesmo tenha inicio entre finais de Agosto e 

Setembro do corente ano. 

Visto que se explicou que após o trabalho da EDM as pessoas afectadas na area de 

machambas poderão voltar a ocupar as mesmas areas surgiu uma duvida em relação a 

perda do direito aos pagamentos pelas areas cultivadas. 

Para esta questão foi clarificado que as machambas serão compensadas por perda de 

culturas e que não se deve fazer a construção de nenhuma infra-estrutura definitiva por 

baixo da linha bem como plantio de arvores de grande porte após a passagem do 

projecto. 

O governo advertiu da necessidade de se contratar mão de obra local na fase de arranque 

do projecto 

Tranquilizou-se o governo dizendo que está medida esta prevista no Plano de Gestão 

Ambiental incorporado no processo de Avaliação Ambiental já aprovado, e que está 

informação seria mais uma vez passada a EDM. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 
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por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 



Projecto da Espinha dorsal do Sistema Nacional de transporte de 
energia (Projeto STE) – Fase 1: Vilanculos-Maputo 

ACTA DA REUNIÃO 1 

Local: Sede do Posto Administrativo de Mazivila em Bilene 

Data: 2 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

José António Mabutana Chefe do Posto Administrativo 

de Mazivila 

Governo de Mazivila/Bilene 

Flora Eduardo Macondzo Chefe da Localidade de 

Mazivila 

Governo de Mazivila/Bilene 

Carlos Zacarias Mazivila Lider de 1º escalão de 

Mazivila 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado e distribuido pelo participantes.  

Os pontos discutidos na reunião são os seguintes: 

• Autorização para arranque de levantamentos: Pediu-se a autorização do governo

para o arranque das actividades de levantamento para actualização dos censo

realizado entre 2017 e 2018;

• Casa Modelo: à qual o Chefe do Posto e os membros presentes disseram haver

espaço Distrito disse que investigaria e informaria sobre a existência ou não de

um projeto padrão da Casa a ser usado no processo de reassentamento;
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• Área anfitriã: A Consultec solicitou ao governo distrital que identificasse e

disponibilizasse uma Área Anfitriã para o reassentamento, de preferência próximo

das áreas afectadas, para as quais o Governo respondeu positivamente e

prometeu se envolver com a liderança local neste processo;

• Comité Distrital de Reassentamento: Depois de ser solicitado a formar o Comitê

Distrital de Reassentamento, de acordo com a Lei, o Distrito solicitou à Consultec

que fornecesse os respectivos ToR (Termos de Referência) para orientação, que

a Consultec imediatamente começou a redigir;

• Areas sagradas/culto, Cemiterios: A Consultec explicou para os membros

presentes na reunião que em caso de se encontrar areas de culto/ sagradas bem

como cemiterios dentro da faixa de servidão, a EDM tomará todas as providencias

necessarias para a movimentação dos mesmos;

O Governo saudou o projecto, autorizou o início do trabalho de campo, mas levantou 

algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber efectivamente quando arranca o projecto. 

Foi explicado que esta previsto que o mesmo tenha inicio entre finais de Agosto e 

Setembro do corente ano. 

Visto que se explicou que após o trabalho da EDM as pessoas afectadas na area de 

machambas poderão voltar a ocupar as mesmas areas surgiu uma duvida em relação a 

perda do direito aos pagamentos pelas areas cultivadas. 

Para esta questão foi clarificado que as machambas serão compensadas por perda de 

culturas e que não se deve fazer a construção de nenhuma infra-estrutura definitiva por 

baixo da linha bem como plantio de arvores de grande porte após a passagem do 

projecto. 

O governo advertiu da necessidade de se contratar mão de obra local na fase de arranque 

do projecto 

Tranquilizou-se o governo dizendo que está medida esta prevista no Plano de Gestão 

Ambiental incorporado no processo de Avaliação Ambiental já aprovado, e que está 

informação seria mais uma vez passada a EDM. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 
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por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Local: Governo do Distrito de Chibuto 

Data: 9 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Brigida Matavel Administradora de Chibuto Governo de Chibuto 

Pascoal Gavane Director do SDPI SDPI Chibuto 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo. Seguiu-se a apresentação do projecto e dos objectivos desta 

fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de campo a ser 

realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado e distribuido pelo participantes.  

Os pontos discutidos na reunião são os seguintes: 

• Autorização para arranque de levantamentos: a Consultec agradeceu pela

autorização da entrada da equipa para fazer os levantamentos, visto que o

encontro foi realizado após termino dos levantamentos no distrito;

• Casa Modelo: à qual o director do SDPI disse que o distrito esta abalizado sobre

processos de reassentamentoinvestigaria e informaria sobre a existência ou não

de um projecto padrão da Casa a ser usado no processo de reassentamento. Mas

em caso de não haver sugeriu que se usasse os modelos existentes no ministerio

de obras públicas;

• Área anfitriã: A Consultec solicitou ao governo distrital que identificasse e

disponibilizasse uma Área Anfitriã para o reassentamento, de preferência próximo

das áreas afectadas, para as quais o Governo respondeu positivamente e
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prometeu se envolver com a liderança local neste processo; 

• Comité Distrital de Reassentamento: Depois de ser solicitado a formar o Comitê

Distrital de Reassentamento, de acordo com a Lei, o Distrito solicitou à Consultec

que fornecesse os respectivos ToR (Termos de Referência) para orientação, mas

de antemão informou já ter uma comissão de reassentamento a nivel distrital;

• Areas sagradas/culto, Cemiterios: A Consultec explicou para os membros

presentes na reunião que em caso de se encontrar areas de culto/ sagradas bem

como cemiterios dentro da faixa de servidão, a EDM tomará todas as providencias

necessarias para a movimentação dos mesmos;

O Governo saudou o projecto, mas levantou algumas questões / perguntas: 

A Administradora do distrito sugeriu que se procurasse um novo lugar para as pessoas 

fazerem machambas ao invés de voltarem para os mesmos locais pois muitos deles 

sobrevivem da venda de castanha de caju e vão querer plantar novamente arvores nas 

suas machambas e podem não ter areas suficientes. 

Foi dito que esta preocupação seria levada a EDM para analise e de modo a não 

prejudicar a comunidade afectada/abrangida. 

Quanto a casa modelo foi sugerido que a mesma tenha casa de banho exterior pois nas 

comunidades abrangidas não há água canalizada. 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Local: Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas de Chockwe (SDPI) 

Data: 9 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Artur Manuel Macamo Administrador de Chokwe Governo de Chokwe 

João Chivambo Director do SDPI SDPI Chokwe 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo. Seguiu-se a apresentação do projecto e dos objectivos desta 

fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de campo a ser 

realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado e distribuido pelo participantes.  

Os pontos discutidos na reunião são os seguintes: 

• Autorização para arranque de levantamentos: Pediu-se a autorização do governo

para o arranque das actividades de levantamento para actualização dos censo

realizado entre 2017 e 2018;

• Casa Modelo: à qual o director do SDPI disse que investigaria e informaria sobre a

existência ou não de um projecto padrão da Casa a ser usado no processo de

reassentamento. Mas em caso de não haver sugeriu que se usasse os modelos

existentes no ministerio de obras públicas;

• Área anfitriã: A Consultec solicitou ao governo distrital que identificasse e

disponibilizasse uma Área Anfitriã para o reassentamento, de preferência próximo

das áreas afectadas, para as quais o Governo respondeu positivamente e

prometeu se envolver com a liderança local neste processo;
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• Comité Distrital de Reassentamento: Depois de ser solicitado a formar o Comitê

Distrital de Reassentamento, de acordo com a Lei, o Distrito solicitou à Consultec

que fornecesse os respectivos ToR (Termos de Referência) para orientação, que

a Consultec imediatamente começou a redigir;

• Areas sagradas/culto, Cemiterios: A Consultec explicou para os membros

presentes na reunião que em caso de se encontrar areas de culto/ sagradas bem

como cemiterios dentro da faixa de servidão, a EDM tomará todas as providencias

necessarias para a movimentação dos mesmos;

O Governo saudou o projecto, autorizou o início do trabalho de campo, mas levantou 

algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

O Governo pediu que se tomasse especial atenção com a comunidade de Lionde (Bairro 

de Reassentamento), pois os mesmos vem de uma situação de reassentamento das 

cheias de 2013 e estão num estado muito sensivel. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Local: Sede da Localidade de Conhane 

Data: 6 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Maria Inês Chefe da Localidade de 

Conhane 

Governo de Conhane/Lionde 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Mais detalhes de participantes se encontram na lista de presenças. 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo bem como os lideres. Seguiu-se a apresentação do projecto e 

dos objectivos desta fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da 

pesquisa de campo a ser realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado e distribuido pelo participantes.  

Os pontos discutidos na reunião são os seguintes: 

• Autorização para arranque de levantamentos: Pediu-se a autorização do governo

para o arranque das actividades de levantamento para actualização dos censo

realizado entre 2017 e 2018;

• Casa Modelo: à qual o Chefe do Posto e os membros presentes disseram haver

espaço Distrito disse que investigaria e informaria sobre a existência ou não de

um projeto padrão da Casa a ser usado no processo de reassentamento.

Também foi reiterado que não há água canalizada na região;

• Área anfitriã: A Consultec solicitou ao governo distrital que identificasse e

disponibilizasse uma Área Anfitriã para o reassentamento, de preferência próximo

das áreas afectadas, para as quais o Governo respondeu positivamente e

prometeu se envolver com a liderança local neste processo;
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• Areas sagradas/culto, Cemiterios: A Consultec explicou para os membros

presentes na reunião que em caso de se encontrar areas de culto/ sagradas bem

como cemiterios dentro da faixa de servidão, a EDM tomará todas as providencias

necessarias para a movimentação dos mesmos;

O Governo saudou o projecto, autorizou o início do trabalho de campo, mas levantou 

algumas questões / perguntas: 

Gostariam de saber que tipo de apoio social a EDM irá facultar a população afectada pelo 

projecto. 

Foi explicado que em todas as comunidades por onde passa a linha no final de todo o 

trabalho a Consultec faz um inquerito ao lider da comunidade de modo colher dele os 

anseios da comunidade e com base nas respostas a EDM irá ver de que maneira poderá 

ajudar a comunidade no meio de suas possibilidades.  

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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Local: Governo do Distrito de Chibuto 

Data: 9 de Abril de 2019 

Participantes 

PARTICIPANTES CARGO/OCUPAÇÃO FIRMA/ INSTITUIÇÃO 

Raul Augusto Ouana Administrador de Mandlakazi Governo de Mandlakazi 

Alexandre Massingue Director do SDPI SDPI Mandlakazi 

Domingos Machava Técnico Consultec 

Roque Nhanombe Técnico Consultec 

Hortência Rebelo Técnica Consultec 

Item Assunto 

1 Aspectos Gerais 

A reunião começou com a apresentação da equipa de trabalho, tanto da Consultec quanto 

dos membros do governo. Seguiu-se a apresentação do projecto e dos objectivos desta 

fase do projecto bem como explicou-se sobre as atualizações da pesquisa de campo a ser 

realizada para a fase de Reassentamento.  

A apresentação do projecto foi baseada em um resumo não técnico previamente 

preparado e distribuido pelo participantes.  

Os pontos discutidos na reunião são os seguintes: 

• Autorização para arranque de levantamentos: Pediu-se a autorização do governo

para o arranque das actividades de levantamento para actualização dos censos

realizados entre 2017 e 2018;

• Casa Modelo: à qual o director do SDPI disse que o distrito esta abalizado sobre

processos de reassentamento, explicou que não tem desenho de uma casa

modelo mas que para estes casos sugere-se que se use os modelos existentes

no ministerio de obras públicas. Adicionalmente sugeriu que a casa de banho

deveria ser externa (latrina);

• Área anfitriã: A Consultec solicitou ao governo distrital que identificasse e
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disponibilizasse uma Área Anfitriã para o reassentamento, de preferência próximo 

das áreas afectadas, para as quais o Governo respondeu positivamente e 

prometeu se envolver com a liderança local neste processo (chefe do posto, chefe 

da localidade e chefes das povoações abrangidas); 

• Comité Distrital de Reassentamento: Depois de ser solicitado a formar o Comitê

Distrital de Reassentamento, de acordo com a Lei, o Distrito solicitou à Consultec

que fornecesse os respectivos ToR (Termos de Referência) para orientação;

• Areas sagradas/culto, Cemitérios: A Consultec explicou para os membros

presentes na reunião que em caso de se encontrar areas de culto/ sagradas bem

como cemiterios dentro da faixa de servidão, a EDM tomará todas as providencias

necessarias para a movimentação dos mesmos;

O Governo saudou o projecto, mas levantou algumas questões / perguntas: 

O Administrador do distrito agradeceu a Consultec pela aproximação e apresentação 

deste projecto. Autorizou o arranque das actividades no distrito. 

Solicitaram que este não fosse o ultimo contacto a ter com o governo para este projecto. 

2 Conclusão 

Após a discussão acima, a Consultec agradeceu pela disponibilidade e pela boa recepção 

por parte do governo. 

A reunião foi encerrada e foram tiradas algumas fotos da ocasião com a maioria dos 

participantes. 
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