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Introdução 
Este relatório apresenta a Auditoria em Matéria de Direitos Humanos (AMDH) do 
Projecto de Gás Natural Liquefeito (GNL) associado à Área 1 Offshore da Bacia do 
Rovuma no norte de Moçambique (Projecto GNL em Moçambique, ou Projecto).

A AMDH do Projecto GNL em Moçambique integra três avaliações distintas, mas complementares: uma 
Avaliação do Impacto nos Direitos Humanos; (2) uma Avaliação dos Princípios Voluntários de Segurança e 
Direitos Humanos (PVSDH); e (3) uma Avaliação do Desempenho Social. O objectivo comum destes 3 pilares 
da AMDH é identificar e priorizar os potenciais riscos e impactos para as pessoas que são afectadas pelo 
Projecto e apoiar a equipa do Projecto no desenvolvimento de uma estrutura para a AMDH. 

A AMDH foi realizada, após a aquisição pela Total do interesse da Anadarko Petroleum Corporation no 
Projecto,1 por uma equipa de especialistas em direitos humanos, segurança e desempenho social da LKL 
International Consulting Inc. com a colaboração da Triple R Alliance, entre Dezembro de 2019 e Agosto de 
2020. A AMDH baseou-se em avaliações e auditorias anteriores conduzidas pela Anadarko sobre direitos 
humanos e tópicos de desempenho social relacionados. A AMDH foi activamente apoiada pela equipa do 
Projecto GNL em Moçambique, assim como pela sede da Total. 

Este relatório está estruturado da seguinte maneira: 

 Secção 1 fornece uma breve visão geral do Projecto; 

 Secção 2 explica os objectivos e a metodologia da AMDH; 

 Secção 3 resume as principais mensagens da AMDH; 

 Secção 4 fornece uma visão geral das questões relevantes do Projecto (ou seja, as áreas de maior 
impacto adverso potencial para as pessoas afectadas pelo Projecto); e  

 Secção 5 p fornece a estrutura recomendada para o Plano de Acção de HRDD do Projecto. 

1.1 Visão Geral do Projecto GNL em Moçambique 2

O Projecto de GNL em Moçambique está a ser desenvolvido pela Total E&P Moçambique Área 1 (TEPMA1) 
como o operador para uma série de outros parceiros no Projecto.3 O Projecto foi desenvolvido para colectar 
gás natural do bloco no mar [offshore] da Área 1 (Área 1), processar o gás numa Instalação de GNL em terra 
[onshore] na Península de Afungi na Província de Cabo Delgado, e exportar o gás natural liquefeito para os 
mercados internacionais. A decisão final de investimento para a Área 1 foi tomada em junho de 2019. 

1 A Total adquiriu a sua participação no Projecto GNL em Moçambique da Anadarko Petroleum Corporation em Setembro de 2019 

2 Esta visão geral foi retirada da secção de informações do Projecto da Actualização da Avaliação de Impacto Ambiental, Social e de Saúde (AIASS) (maio de 2020), 
que está disponível no site do Projecto. 

3 Os parceiros da Área 1 são TEPMA1 (26,5%), ONGC Videsh Ltd. (OVL) (10%), Mitsui E&P (20%), ENH (15%), BPRL (10%), BEAS Rovuma Energy Mozambique Limited 

(10%) e PTTEP (8,5%). 
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Figura 1.1 - Área do DUAT

A Mozambique Rovuma Venture S.p.A está também a desenvolver uma instalação de GNL em terra 
associada à Área 4 no mar na Bacia do Rovuma (Área 4). 4 A Área 4 não está incluída no âmbito do Projecto, 
conforme definido acima. A Área 1 e a Área 4 estão posicionadas adjacentes uma à outra, e foram 
descobertos vários campos de gás em cada uma das áreas. Ambos os projectos de Área 1 e Área 4 vão 
construir e operar separadamente as suas próprias instalações no mar e em terra. Em paralelo, vão 
conceber, construir e usar em conjunto certas instalações partilhadas em terra (por exemplo, aeroporto, 
estradas, vedações, etc.) e instalações comuns próximas da costa (ou seja, Terminal Marítimo de GNL e 
Instalação para Descarga de Materiais). A decisão final de investimento para a Área 4, que estava prevista 
para 2020, foi adiada até pelo menos 2021. 

O local das instalações em terra foi seleccionado após um processo abrangente de selecção do local. Em 
2012, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) adquiriu o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 
(conhecido como DUAT) do Ministério da Agricultura. O DUAT inicialmente fornecido era de 
aproximadamente 7.000ha na Península de Afungi no Distrito de Palma, mas foi posteriormente 
modificado para acomodar um novo DUAT para a Aldeia de Substituição. A área do DUAT do GNL é 
consistente com a visão do Governo de Moçambique para um Parque de GNL (que pode incluir outros 
operadores e outras unidades de processamento no local). A instalação de GNL em terra, que compreende 
as unidades de processamento de GNL, as infra-estruturas comuns, instalações marítimas, tanques de 
armazenamento de GNL, etc. vai ficar localizada dentro da área do DUAT do GNL. 

Conforme estabelecido na Tabela 1.1 abaixo, o Projecto implementou uma série de medidas de auditoria 
relacionadas com o licenciamento ambiental em Moçambique, estudos complementares necessários para 
cumprir com os Padrões de Desempenho da IFC, uma Avaliação do Impacto nos Direitos Humanos (HRIA) 
prévia e iniciativas relacionadas com os PVSDH (Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos). 
Muitas destas medidas e iniciativas de auditoria foram realizadas em consulta e / ou coordenação com a 
Área 4. Embora a AMDH se concentre no Projecto (i.e., Área 1), há uma série de questões relevantes 
discutidas abaixo, onde o Projecto tem a responsabilidade e a oportunidade correspondente de se envolver 
e trabalhar com a Área 4 em questões relacionadas com os direitos humanos, desempenho social e PVSDH. 

4 Mozambique Rovuma Venture S.p.A é composta pela Eni, ExxonMobil e CNPC. 
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A tabela abaixo faculta uma visão geral das actividades de AMDH anteriores e em curso no Projecto. Isto 
inclui avaliações ambientais e sociais importantes e planos de gestão e outras actividades cujo objectivo é 
abordar os potenciais riscos para as partes interessadas afectadas. 

Tabela 1.1 - Visão geral das actividades de Auditoria em Matéria de Direitos Humanos do Projecto 

CRONOGRAMA PRINCIPAIS ACTIVIDADES E MARCOS DE 
AMDH

2011 - 2013  Avaliação de impacto ambiental e social 

2013  Avaliação do impacto na saúde 

2014  Avaliação final de impacto ambiental aprovada pelo Governo 

2013 - 2016  Planeamento do reassentamento 

2014 - presente  Estudos de base terrestre e marítimo  

2015  Avaliação do impacto nos direitos humanos 

 Estudo de género 

 Avaliação do impacto ambiental da aldeia de substituição 

 MdEs com forças de segurança pública incluem PVSDH, Código de Conduta das 
NU para os Agentes da Autoridade, Princípios Básicos das NU sobre o Uso de 
Força e de Armas de Fogo por Agentes da Autoridade  

2016  Avaliação do impacto ambiental da estrada Palma-Afungi  

2017 - 2019  Desenvolvimento e actualização dos planos de gestão ambiental e social  
o Os planos de gestão ambiental incluem gestão de recursos, 

prevenção e controlo da poluição e biodiversidade  
o Os planos de gestão social incluem o envolvimento das partes interessadas 

e gestão de reclamações, reassentamento, saúde comunitária, segurança 
comunitária, património cultural, investimento social e relações laborais  

2018  Avaliação dos serviços ambientais 

 Plano de saúde, segurança e meio ambiente 

 Plano de resposta de emergência 

2019  Avaliação crítica do habitat 

 Avaliação de impacto residual 

 Plano de gestão de imigração induzida pelo Projecto  

 MdEs revistos com forças de segurança pública incluem os PVSDH, Código de 
Conduta das NU para os Agentes da Autoridade, Princípios Básicos das NU sobre o 
Uso de Força e de Armas de Fogo por Agentes da Autoridade. 

2020  Auditoria em Matéria de Direitos Humanos  
o Avaliação do impacto nos direitos humanos  
o Avaliação do desempenho social 
o Avaliação de risco PVSDH 

Em curso  Implementação do plano de acção de Auditoria em Matéria de Direitos Humanos  
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Objectivos e Metodologia

A prevenção, mitigação e reparação dos impactos adversos sobre as pessoas é o objectivo 
principal da Auditoria em Matéria de Direitos Humanos (AMDH).

A Auditoria em Matéria de Direitos Humanos (AMDH) é descrita 
pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos das NU (UNGPs, sigla em inglês) como um processo 
contínuo que as empresas utilizam para cumprir com a sua 
responsabilidade de respeitar os direitos humanos, avaliando os 
impactos reais e potenciais sobre as partes interessadas 
afectadas; integrando e actuando em relação a essas avaliações; 
monitorando a eficácia dessas acções; e comunicando interna e 
externamente sobre o processo da AMDH. 

O envolvimento com as partes interessadas afectadas (i.e., 
trabalhadores, contratados, membros comunitários, etc.) é uma 
parte fundamental da AMDH, a fim de garantir que os indivíduos 
e grupos afectados pelo Projecto tenham a oportunidade de ser 
informados, consultados e participar das actividades que 
pretendem respeitar os seus direitos. 

2.1 Componentes Principais da 

AMDH

Figura 2.1 – Processo de AMDH
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Esta AMDH contém três âmbitos de trabalho distintos, mas complementares para atender a esses 
objectivos: (1) uma actualização da Avaliação de Impacto nos Direitos Humanos; (2) uma Avaliação de Risco 
dos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos; e (3) uma Avaliação do Desempenho Social. 

Figura 2.2 - Pilares de AMDH

Em termos da m
sobre as diferen
são fornecidos n

Figura 2.3 - Etap
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Avaliação do 
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Integ
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103 da Total. 

Actualização da 

Avaliação de Impacto 

nos Direitos Humanos

PILARES DE AVALIAÇÃO De AMDH

Fo
Co
da
to

am

risk

HR,

s to the Project/Total

and IFC Performance Standar

people, while considering social

ework aligned with UNGPs, VPS

Common focus on risk

rated HRDD Action Plan Fr

co comum no risco para as pessoas, considerando os riscos sociais para o Projecto / Total
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 IFC
d Distribution 

etodologia geral, a AMDH observou as etapas descritas na Figura 2.3. Detalhes adicionais 
tes partes interessadas afectadas internas, externas que participaram da AMDH também 
a Secção 2.2 abaixo. 

as da AMDH
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2.2 Envolvimento com Gestores do Projecto e Partes 
Interessadas 

A Tabela 2.1 resume o envolvimento com os gestores do Projecto, parceiros de negócios, trabalhadores, 
membros comunitários e outras partes interessadas durante a missão de campo a Moçambique, em Janeiro 
de 2020. Um asterisco (*) indica várias reuniões com a mesma pessoa ou grupo.

Tabela 2.1 - Partes Interessadas Consultadas por Local e Tema

LOCAL / TEMA PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS PELA EQUIPA DE AVALIAÇÃO 

Maputo -   Director Geral *  Director SSMA  

Visão geral   Director do Desempenho Social * Coordenadores IIP  

  Director de Segurança *   Consultor de Segurança 

 Director Jurídico   Analista de segurança 

  Director de Recursos Humanos Director do Envolvimento com as Partes 
Interessadas  

 Director do Investimento Social   Comissão nacional de Direitos  

Humanos (CNDH) 

Afungi -   Directores do Projecto *   Coordenador de Desenvolvimento  

Desempenho Social e   Director do Desempenho Social * de Negócios * 

Direitos Humanos  Director ASC *   Coordenadores Gestão DS  

 Consultor de Planeamento e 
Desenvolvimento de 

do Contratado * 

Conteúdo * Coordenador de Investimento Social 
FDC  

Oficiais de Ligação com a 
Comunidade * 

 Coordenador FDCA da SCDS  

 Pontos Focais da 
Comunidade*  
Director MERL* 
Coordenador de M&A de População 
e Desenvolvimento 
M&A Saúde Comunitária, 
Protecção e Segurança 
 Coordenador de Relatórios e 
Monitoria das Reclamações 
Comunitárias * 

Coordenador de dados / Isometrix 
GQ / CQ 

Consultores SCDS relacionados 
com preparação social, controlo 
do Projecto e programas WASH  

Consultores ADRA responsáveis pelo 
apoio ao Programa das Pessoas 
Vulneráveis  

Gestor Ambiental 
Escritório de Informação Comunitária 

(Palma) 

Membros comunitários de Senga 

Afungi - 

Segurança e PVSDH 

Director da Segurança do Norte 
de Moçambique * 

Supervisor da Segurança 
Marítima *  

Director Adjunto de Segurança 
do Projecto CCSJV * 

Gestor Projecto Garda * 

Director Segurança Arkhe 

Saúde, Segurança & Protecção 
Comunitária e M&A  
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Afungi - 

Reassentamento 

Coordenador M&A Reassentamento  
Gestor do Acesso à Terra e 
Realocação * 

 Supervisor de Envolvimento de 
Reassentamento * 

Gestor de Relações da VR  
Administradores dos Programas de 

Restabelecimento dos Meios de 
Subsistência * 

 Supervisor Terrestre de Compensação 
e Logística  

 Consultor do Reassentamento * 

Membros comunitários reassentados 
em Quitunda  
Colectores entremarés em Quitunda 
Pessoas vulneráveis em Quitunda  

Afungi - 

Trabalhadores 

Assessores relações Laborais *  
Gestores RL Projecto * 

Gestores RL do Subcontratado * 

Representantes do Comité de 
Trabalhadores do Subcontratado * 

Representante do Comité Feminino 

Trabalhadoras terceirizadas 

Durante a semana de 2 a 6 de Março de 2020, o líder da equipa de avaliação esteve na sede da Total em 

Paris para uma série de 12 reuniões com vários departamentos com interesse na AMDH e / ou com funções 

de supervisão e apoio para potenciais acções de acompanhamento no Projecto de GNL em Moçambique. 

Os principais departamentos que participaram nas discussões foram: Direitos Humanos; Societal; 

Envolvimento da Sociedade Civil; Segurança; Jurídico; Aquisições; Divisão Regional de África. 

2.3 Limitações Devido à Pandemia de Coronavírus

Uma segunda visita de campo a Moçambique foi planeada em Março - Abril de 2020 para realizar mais 
actividades de verificação, capacitação e envolvimento com as partes interessadas. Como resultado das 
restrições de viagens relacionadas com a pandemia global do coronavírus, não foi possível realizar esta 
visita de campo. Isto criou restrições em termos do envolvimento pretendido da equipa de avaliação com 
as partes interessadas afectadas e as organizações da sociedade civil em Moçambique, assim como o 
envolvimento adicional com a equipa do Projecto, a Área 4 e outros parceiros de negócios sobre as 
oportunidades para reforçar as abordagens colectivas em termos das questões relevantes. 

A equipa de avaliação trabalhou em estreita colaboração com a equipa do Projecto para realizar o 
acompanhamento e trabalho de verificação remoto tanto quanto possível. Em particular, focou-se no 
desenvolvimento colaborativo da estrutura do Plano de Acção de AMDH de maneira a facilitar a 
operacionalização das próximas etapas e as recomendações conforme a situação da pandemia de 
coronavírus estabilize. Isto incluiu recomendações adicionais para as actividades de envolvimento focadas 
nos direitos humanos com as partes interessadas afectadas e as organizações da sociedade civil em 
Moçambique para abordar as limitações do próprio envolvimento da equipa de avaliação devido a 
restrições de viagens, e para adaptar os esforços contínuos da auditoria do Projecto à luz do contexto em 
evolução de conflito e insegurança em Cabo Delgado. 
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Mensagens Principais  
As seguintes mensagens principais derivam do processo de AMDH. As mensagens são 

resumidas aqui para fornecer ao leitor um contexto adicional para compreender a 

discussão das questões mais importantes do Projecto.

Um dos objectivos gerais da avaliação é apoiar uma abordagem mais explícita à Auditoria em Matéria de 

Direitos Humanos. Os requisitos para a AMDH são muitas vezes resumidos como "saber e mostrar", i.e., as 

empresas devem saber quais os impactos que têm sobre as pessoas nas suas operações e cadeias de valor, e 

também devem mostrar o que estão a fazer para lidar com esses impactos. A este respeito, o Projecto 

realizou muitos estudos e desenvolveu sistemas sólidos para identificar os impactos nas pessoas, mas pode 

fazer mais para mostrar como está a ser realizada a AMDH numa base contínua. Simplificando, o Projecto 

deve estar preparado para falar mais sobre os direitos humanos, a nível interno e externo. Isto é 

particularmente importante num contexto global de expectativas crescentes de transparência e 

comunicações sobre os direitos humanos por parte de todas as empresas. Neste sentido, o compromisso do 

Projecto de desenvolver uma Política de Direitos Humanos independente e formar um Comité de 

Coordenação de Direitos Humanos deve reforçar as bases para esta abordagem mais explícita. 

Outro objectivo principal é apoiar o envolvimento com as partes interessadas afectadas e as organizações da 

sociedade civil em Moçambique para aperfeiçoar a avaliação das questões relevantes. Embora a equipa de 

avaliação não tenha conseguido atingir todos os seus objectivos de envolvimento com as partes interessadas 

devido às restrições de viagens originárias da pandemia de coronavírus, a equipa do Projecto entende 

claramente a mensagem de que o envolvimento contínuo faz parte da Auditoria em Matéria de direitos 

humanos. A equipa do Projecto também tem meios de contactos e de comunicação com as partes 

interessadas locais e nacionais relevantes para manter este envolvimento. A curto prazo, o desenvolvimento 

de uma Política de Direitos Humanos independente e um Plano de Acção de AMDH proporcionará ao Projecto 

uma oportunidade importante para o diálogo sobre os fundamentos e estratégias do Projecto para a AMDH. 

Do ponto de vista dos direitos humanos, muitos dos maiores riscos do Projecto estão relacionados com o 

contexto imprevisível em Cabo Delgado e as acções ou omissões de terceiros. Usando a terminologia dos 

UNGPs, o Projecto deve abordar os potenciais impactos que cause directamente nos direitos humanos (e.g. 

impactos relacionados com o reassentamento), e também tem a responsabilidade de abordar os potenciais 

impactos para os quais contribui ou para os quais está directamente relacionado através das suas relações 

comerciais (e.g. com as forças de segurança pública) e cadeia de valor (e.g. trabalhadores dos contratados). 

Portanto, é importante para o Projecto demonstre ao longo do tempo como está a usar e a aumentar a sua 

influência com terceiros para gerir as questões relevantes, incluindo através da capacitação, iniciativas com 

múltiplas partes interessadas, medidas financeiras e contratuais e a liderança visível dos gestores seniores. 

Também é sugerido que o Projecto pode usar o desenvolvimento do Plano de Acção de AMDH para consultar 

e mobilizar os parceiros de negócios para a gestão das questões relevantes. Dada a assimilação do Projecto 

numa abordagem mais explícita e incorporada na AMDH, o modelo anterior de realizar avaliações periódicas 

do impacto nos direitos humanos não deve continuar a ser o modo principal para "saber e mostrar". Além 

disso, a equipa de avaliação também encoraja o investimento do Projecto em cargos internos e iniciativas de 

capacitação em vez de revisões adicionais por especialistas internacionais nesta fase. Certamente que há um 

papel para o apoio e monitoria externa como parte da AMDH contínua, mas isso pode ser bastante 

direccionado nesta fase. Será adequado considerar um processo de revisão externa abrangente quando o 

Projecto se aproximar do final da fase de construção e / ou avaliações direccionadas ou estudos adicionais 

sobre novas questões relevantes que possam surgir, entretanto. 
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Questões Relevantes 
As principais questões de direitos humanos de uma empresa são aquelas que correm o 

risco de ter o impacto negativo mais grave em resultado das actividades ou relações 

comerciais da empresa. De acordo com os UNGPs, o nível de risco é descrito por 2 

critérios - gravidade e probabilidade. O conceito da relevância utiliza a lente do risco para 

as pessoas, em vez de para os negócios, embora reconheça que há uma forte 

convergência entre eles.

A AMDH aplicou essa lente do risco para as pessoas para identificar e priorizar as áreas de maior risco, ou 

seja, relevância, para as pessoas que são afectadas pelo Projecto. Por outras palavras, as questões mais 

relevantes são aquelas avaliadas como tendo maior potencial  de gravidade e probabilidade de impactos 

adversos, com uma prevalência de gravidade sobre a probabilidade, e que, portanto, devem ser priorizadas 

pelo Projecto para o desenvolvimento contínuo da AMDH. Estas incluem: 

 Segurança (segurança comunitária e interacção com os provedores de segurança pública); 

 Bem-estar comunitário (reassentamento, meios de subsistência e saúde e segurança 

comunitária); 

 Direitos da mulher e igualdade de género; 

 Imigração induzida pelo Projecto; 

 Direitos dos trabalhadores (principalmente com relação à força de trabalho dos contratados); e  

 Acesso a reparação. 

Outras questões potencialmente relevantes foram incluídas no âmbito da AMDH e, embora não tenham 

sido priorizadas nesta altura, foram incluídas na estrutura do Plano de Acção de AMDH para ajudar a 

garantir uma atenção constante nos impactos potenciais e eficácia das medidas da AMDH. 

Conforme observado acima, devido às restrições da pandemia de coronavírus, a avaliação de relevância 

não beneficiou do nível pretendido de envolvimento e participação das partes interessadas afectadas e 

organizações da sociedade civil. Por outras palavras, as actividades de verificação e envolvimento com as 

partes interessadas foram insuficientes para fazer uma avaliação da relevância em relação aos impactos 

reais. Portanto, um dos objectivos do Projecto para o envolvimento futuro com as partes interessadas 

relacionado com o relatório de AMDH e Plano de Acção de AMDH (rascunho) é de considerar se devem ser 

priorizadas quaisquer questões adicionais com base no retorno das partes interessadas afectadas, ou se 

precisam de ser consideradas medidas de mitigação adicionais. 



Avaliação de Devida Diligência do Projecto de GNL em Moçambique | 10

TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

4.1 Segurança

A Tabela 4.1 resume os principais padrões aplicáveis à questão relevante da segurança e direitos humanos, 

incluindo as subquestões (segurança comunitária, interacção com as forças de segurança pública e 

interacção com os guardas de segurança privada) que são discutidas abaixo. É fornecido como uma visão 

geral de alto nível e não pretende ser exaustivo. 

Tabela 4.1 - Principais Padrões Aplicáveis à Segurança e Direitos Humanos 

DIREITOS 

HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE

PADRÕES DE DESEMPENHO 

DA SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Direito à vida, liberdade 

e segurança da pessoa 

(DUDH.3) (PIDCP.1+9) 

Protecção contra a 

tortura ou outros 

tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou 

degradantes (DUDH.5) 

(PIDCP.7) 

Todo o cidadão tem direito à 

vida e à integridade física e 

moral e não pode ser sujeito 

à tortura ou tratamentos 

cruéis ou desumanos (Art.40) 

Avaliação e Gestão de Riscos 

e Impactos Ambientais e 

Sociais (PS1.6; PS1.7) 

Saúde, Segurança e 

Protecção da Comunidade 

(PS4.12; PS4.13; PS4.14) 

Norma do Grupo PVSDH 

Conformidade com a 

DUDH (CoC) 

Compromisso com PVSDH 

(CoC) 

Protocolo que rege 

a transferência de 

equipamentos 

(HRG.topic3.2) 

Ninguém pode ser 
arbitrariamente preso, 
detido ou exilado (DUDH.9)

Procedimentos para 

verificação (HRG.topic3.3) 

Todos os indivíduos 

privados da sua liberdade 

devem ser tratados com 

humanidade e com 

respeito da dignidade 

inerente à pessoa humana 

(PIDCP.10) 

Compromisso com 

formação 

(HRG.topic3.4) 
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4.1.1 Importância dos PVSDH

As questões relacionadas com a segurança apresentam actualmente os riscos mais graves para os direitos 

humanos, dado o contexto de segurança em deterioração em Cabo Delgado. Ao longo da AMDH, a 

intensificação dos ataques insurgentes e dos ataques de contra-insurgência têm sido o foco da atenção 

internacional, inclusive em termos de potencial intervenção ou assistência multilateral. Neste contexto, o 

Projecto tem interagido com as forças de segurança pública de Moçambique e as empresas de segurança 

privada para proteger os trabalhadores e bens do Projecto e para contribuir para a segurança comunitária. 

Isto inclui uma Força Tarefa Conjunta (FTC) das forças militares e policiais Moçambicanas que estão 

estacionadas na área de operações do Projecto. 

Do ponto de vista dos direitos humanos, as situações de conflito são consideradas de alto risco; e, nestes 
contextos, há expectativas aumentadas para AMDH de acordo com os UNGPs.5 Em termos de questões 
relevantes do Projecto, os maiores riscos estão relacionados com a segurança comunitária no que diz 
respeito a ataques de insurgência e interacções com a FTC. Estas são discutidas em mais detalhes abaixo. 

Além dos riscos de direitos humanos, há também riscos de reputação para o Projecto estar associado às 

actividades de contra-insurgência do Governo na Província de Cabo Delgado, mesmo se a FTC designada 

para o Projecto não estiver envolvida nas actividades de contra-insurgência. 

5 Ao longo da avaliação, Cabo Delgado começou a ser uma zona de conflito cada vez mais activa. O estudo temático do Grupo de Trabalho das NU sobre 

Empresas e Direitos Humanos: “Empresas, direitos humanos e regiões afectadas por conflitos: rumo a uma acção intensificada” é relevante para os 

esforços contínuos de auditoria relacionados com a segurança e os direitos humanos. Em particular, prevê-se que o Grupo de Trabalho das NU possa 

fornecer orientação e ferramentas adicionais para as empresas fortalecerem a sua AMDH em zonas de conflito. 
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Dada a importância das questões 

relacionadas com a segurança, a 

centralidade dos PVSDH para a 

abordagem geral da AMDH do 

Projecto parece ser bem 

compreendida por todos os gestores 

relevantes. A este respeito, o Projecto 

tem estado a implementar os PVSDH 

com Área 4, o Governo de 

Moçambique e os guardas de 

segurança privada de várias maneiras 

discutidas abaixo. Além disso, o 

período de AMDH coincidiu com a 

publicação da Total de uma 

actualização da Norma do Grupo (e 

Guia e Manual) sobre os PVSDH que 

fornece directrizes e orientações 

claras que devem apoiar a melhoria 

contínua e a implementação 

abrangente dos PVSDH no futuro. 

Mais informações sobre a abordagem do Projecto em termos de segurança e direitos humanos são divulgadas na 
secção de direitos humanos no site do Projecto: 

https://www.mzlng.total.com/en/sustainability/human-rights

Além disso, a Total publica um relatório anual sobre a implementação dos PVSDH em todo o Grupo como parte 

dos seus compromissos como membro formal da rede PVSDH. O último relatório pode ser acedido no site do 

Grupo: https://www.sustainable-performance.total.com/en/our-challenges/human-rights#security

4.1.2 Segurança Comunitária 

Compreensivelmente, a segurança comunitária é uma questão prioritária para a maioria das partes 

interessadas, dada a intensificação dos ataques de insurgência e conflitos na área. O feedback da 

comunidade destacou as preocupações sobre os ataques dos insurgentes a civis e o papel do Projecto em 

contribuir para a segurança da comunidade neste contexto. As preocupações dos membros comunitários 

sobre a possível má conduta das forças de segurança pública são discutidas na secção abaixo. 

Próximas Etapas para AMDH nos PVSDH  

Integrar um Plano de Acção dos PVSDH no Plano de 
Acção geral de AMDH para a implementação efectiva da 
Norma do Grupo Total sobre os PVSDH, com prioridade 
no fortalecimento das várias medidas para gerir as 
interacções com a JTF (ver subsecção 4 (a) (iii) abaixo). 

Nomear um Coordenador dos PVSDH e fornecer os 
recursos necessários para a implementação contínua do 
Plano de Acção dos PVSDH. 

Promover o envolvimento do Governo de 
Moçambique e a Área 4 em esforços colaborativos 
para implementar o Plano de Acção dos PVSDH 

http://www.mzlng.total.com/en/sustainability/human-rights
http://www.sustainable-performance.total.com/en/our-challenges/human-rights#security
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A nova abordagem em diversos níveis do Projecto para a segurança comunitária, através da qual o Projecto 

está a trabalhar com o Governo para fornecer segurança "fora da vedação", foi consistentemente realçada e 

saudada como um desenvolvimento positivo em várias reuniões comunitárias para a AMDH. Antes do 

envolvimento da Total como operadora, a postura de segurança do Projecto era descrita mais como uma 

abordagem "dentro da vedação". O desenvolvimento da nova abordagem de segurança comunitária também 

oferece uma oportunidade para fortalecer o envolvimento contínuo, a partilha de informações e o apoio às 

comunidades no que diz respeito à segurança e direitos humanos. 

Em termos das principais medidas de 

auditoria, a avaliação destacou o 

seguinte: 

 Foi desenvolvido um Plano de 
Segurança com Base na Comunidade 
que fornece uma boa plataforma para 
colaboração entre o Departamento de 
Segurança e o Departamento de 
Desempenho Social em questões 
relacionadas com a implementação dos 
PVSDH. 

 A Equipa de Monitoria e Avaliação planeou um estudo de Conhecimento, Atitude e Percepção (CAP) 
relacionado com a segurança comunitária e PVSDH, que pode ajudar a orientar formações futuras e outras 
iniciativas. 

 O Departamento de Segurança planeou uma avaliação adicional de segurança comunitária para áreas mais 
distantes do local principal do Projecto (Área 2); no entanto, a avaliação foi adiada devido às restrições de 
viagens ocasionadas pela pandemia de coronavírus. 

4.1.3 Forças de Segurança Pública

A natureza do relacionamento com a FTC coloca o Projecto numa posição de potencialmente contribuir 

para impactos adversos nos direitos humanos motivados por membros da FTC. O feedback das partes 

interessadas durante a avaliação levantou preocupações sobre a segurança rodoviária e incidentes 

anteriores de agressão física, roubo e assédio por parte da FTC.6

Embora não tenha havido alegações de violência baseada no género relacionadas com a FTC, esta questão 

foi priorizada para o AMDH em curso, dada a vulnerabilidade das mulheres e raparigas em situações de 

conflito e a gravidade dos potenciais impactos. 

Conforme mencionado acima, o Projecto está a implementar os PVSDH com a Área 4 e o Governo de 

Moçambique. Isto inclui: 

 Inclusão de disposições sobre os PVSDH, os Princípios Básicos sobre o Uso de Força e de Armas de 

Fogo por Agentes da Autoridade e Código de Conduta para os Agentes da Autoridade no Memorando 

de Entendimento de Segurança (MdE) com o Ministério da Defesa e Ministério do Interior.7

6 O feedback sobre como estes incidentes anteriores foram tratados está incluído na secção abaixo sobre o acesso a recursos. 

7 Durante o curso da AMDH, o MdE de Segurança estava a ser actualizado para reflectir o aumento do número de funcionários da FTC no local. Dada a inclusão 

anterior de disposições sobre os PVSDH no MdE de Segurança, foi assumido que essas disposições seriam automaticamente incluídas em qualquer MdE actualizado. 

Próximas etapas para as AMDH na Segurança Comunitária

Continuar a desenvolver a estratégia em camadas para a 
segurança comunitária para aumentar a protecção das 
comunidades afectadas pelo Projecto (ao implementar um 
Plano de Acção dos PVSDH para mitigar os riscos 
relacionados com a JTF). 
Utilizar estudos planeados relacionados com a segurança 
comunitária (Estudo CAP, Estudo da Segurança 
Comunitária para a Camada 2, etc.) para aperfeiçoar o 
envolvimento das partes interessadas, mecanismos de 
reclamação e sensibilização pública sobre questões de 
segurança comunitária e os VPSHR. 
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 É oferecida formação sobre os PVSDH às forças de segurança pública; e, o Projecto planeou incluir 

um oficial dos PVSDH no Departamento de Segurança para coordenar a formação adicional e as 

iniciativas relacionadas com os PVSDH. 

 O Projecto tem oficiais de ligação para 
facilitar a comunicação entre o 
Projecto e as forças de segurança 
nacional; e, existem igualmente canais 
de comunicação entre os líderes 
comunitários, o comandante local das 
forças de segurança nacional e o 
Projecto. 

 Estão a ser desenvolvidas uma série 

de outras medidas de mitigação pelo 

Departamento de Segurança com o 

apoio do Departamento de 

Desempenho Social conforme o 

Projecto renova a sua abordagem de 

segurança de uma abordagem "dentro 

da vedação" para uma que procura 

contribuir para a segurança na área de 

operações do Projecto, ou onde se vai 

executar vários planos de gestão 

social, contribuindo assim para o 

desenvolvimento socioeconómico 

(e.g., restabelecimento dos meios de 

subsistência, gestão do impacto na 

saúde). 

Próximas etapas para AMDH nas Forças de Segurança 
Pública  

Trabalhar com a Área 4 e o Governo de Moçambique para 
continuar a implementar os VPSHR no contexto evolutivo 
de segurança em Cabo Delgado. 

Desenvolver um programa de formação contínuo dos 
VPSHR para a JTF. Considerar o uso de um parceiro ONG 
para apoiar a oferta de formação. 

Fortalecer os canais formais e informais para que os 
membros comunitários apresentem preocupações sobre as 
forças Moçambicanas. 

Incluir questões relacionadas com a interacção com a JTF 
como parte da Estratégia de Equidade de Género proposta. 

Certificar que os incidentes que envolvem a JTF são 
documentados e relatados. 

Certificar que as ferramentas de monitoria para 
equipamentos fornecidos à JTF são efectivamente 
implementadas e documentadas. 
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Próximas etapas para AMDH em 

interacções com Guardas de Segurança 

Desenvolver um Procedimento Operacional 
Padrão, de acordo com as directrizes dos 
VPSHR, em relação à detenção e 
transferência de custódia para a polícia. 
Promover parcerias de negócios para 
incentivar a capacitação dos funcionários de 
segurança privada em torno da 
implementação do Plano de Acção dos 
VPSHR. 

4.1.4 Guardas de Segurança Privada

Os guardas de segurança privada do Projecto são desarmados e apresentam riscos menores para as partes 

interessadas afectadas do que a polícia ou os militares armados. Os impactos mais graves em termos de 

direitos humanos sobre os trabalhadores ou membros comunitários pelos guardas de segurança privada 

estão relacionados com a detenção e transferência de custódia para a polícia. O Projecto está 

directamente ligado aos impactos sobre os trabalhadores ou membros comunitários que ocorrem 

enquanto estiverem sob custódia policial; no entanto, o Projecto também pode ser visto como 

contribuindo para os impactos sem atenção suficiente e acompanhamento das transferências de 

custódia. 

O Projecto também tem estado a implementar 

os PVSDH com os seguranças privados que 

trabalham para o Projecto. As medidas de 

implementação incluem cláusulas dos PVSDH 

nos contratos com CCSJV, Garda e Arkhe; 

formação em PVSDH para seguranças 

particulares; políticas e procedimentos 

(incluindo códigos de conduta, regras de 

compromisso, uso da força, relatórios e 

documentação de incidentes, etc.) e 

procedimentos de fiscalização e verificação de 

antecedentes no recrutamento de guardas. 

4.2 Bem-estar Comunitário 

Atenção aos potenciais impactos nas comunidades foi uma das razões pelas quais o âmbito da AMDH 

incluiu a Avaliação do Desempenho Social, além da Actualização da HRIA. Do ponto de vista das Padrões de 

Desempenho da IFC, assim como da perspectiva dos direitos humanos, foram priorizadas como questões 

relevantes o reassentamento, os meios de subsistência e a saúde e segurança comunitária.8

4.2.1 Reassentamento

A Tabela 4.2 resume os principais padrões aplicáveis à questão relevante do reassentamento. É fornecida 
como uma visão geral de alto nível e não pretende ser exaustiva. 
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Tabela 4.2 - Principais Padrões Aplicáveis ao Reassentamento

DIREITOS 

HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE
PADRÕES DE DESEMPENHO DA 

SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Toda a pessoa, 

individual ou colectiva, 

tem direito à 

propriedade 

(DUDH.17.1) 

Ninguém pode ser 

arbitrariamente 

privado da sua 

propriedade
(DUDH.17.2) 

O Estado reconhece e 

garante o direito de 

propriedade (Art.82.1) 

A expropriação está sujeita a 

uma compensação justa 

(Art.82.2) 

Todos os cidadãos têm direito à 

habitação condigna (Art.91.1) 

Avaliação e Gestão de Riscos 

e Impactos Ambientais e 

Sociais (PS1.8; PS1.22; 

PS1.25) 

Aquisição de Terras e 

Reassentamento 

Involuntário (PS5) 

Conformidade com o 

DUDH (CoC) 

Avaliação das 

necessidades 

(HRG.topic2.1) 

Medidas de 

mitigação 

(HRG.topic2.2) 

O direito a um 

padrão de vida 

adequado (DUDH.25) 

(PIDESC.11) 

Desde 2012 está em curso um processo de reassentamento significativo relacionado com a área de DUAT. 

De acordo com a actualização da AIASS, a magnitude do reassentamento envolve 6.625 hectares de terras 

necessárias para o Projecto e 3.612 hectares de terras agrícolas de reposição. Na área terrestre, 556 

agregados familiares estão em processo de deslocamento físico e outros 952 agregados familiares estão a 

ser economicamente deslocados. 

Na área marítima, estima-se actualmente que 1.379 pescadores e 2.425 colectores entremarés vão ser 

afectados pela construção e operações do Projecto no litoral e no mar. A compensação para os colectores 

entremarés e pescadores afectados será disponibilizada no momento do início das principais obras 

marítimas (dragagem e construção da ponte-cais) e perda de acesso à praia e / ou quando a Zona de 

Exclusão Marítima da fase de operações for estabelecida e aplicada, reflectindo a data em que os colectores 

entremarés e os pescadores irão perder acesso às zonas de pesca habituais. 

8 As preocupações comunitárias e os potenciais impactos também são considerados em relação à Segurança (acima), assim como IIP e Acesso a 

Recursos (abaixo). 
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Figura 4.1 - Marcos do Reassentamento
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O planeamento e a implementação do processo de reassentamento foram realizados de acordo com o 

Padrão de Desempenho 5 da IFC - que define um alto padrão para as actividades de reassentamento para 

as pessoas física e economicamente deslocadas.9 A este respeito, é evidente que o reassentamento foi 

levado a sério pelo Projecto e pela Área 4 em termos de planeamento, coordenação, recursos financeiros 

e humanos (incluindo consultores internacionais experientes). Além disso, o estabelecimento da função de 

Monitoria e Avaliação dentro do Departamento de Desempenho Social está ligado, em parte, aos requisitos 

relacionados com o reassentamento, mas também fornece um recurso importante para outras áreas do 

desempenho social e para a componente de acompanhamento dos AMDH. 

As bases para a Auditoria em Matéria de direitos humanos do Projecto no âmbito do reassentamento estão 

resumidas no Plano de Reassentamento do Projecto, que compila uma variedade de programas e planos 

para apoiar a implementação do reassentamento físico e o restabelecimento dos meios de subsistência 

agrícolas, pesqueiros e diversificados. Também inclui compromissos e planos para projectos de infra-

estrutura e desenvolvimento comunitário nas comunidades economicamente deslocadas ("hospedeiras"). 

As organizações de desenvolvimento apoiam o Projecto na implementação do Plano de Reassentamento, 

incluindo em termos de assistência contínua e monitoria dos agregados familiares reassentados e das 

pessoas vulneráveis. A implementação do Plano de Reassentamento é apoiada pelas políticas e 

procedimentos mais gerais do Projecto para as comunidades, incluindo o Plano de Envolvimento com as 

Partes Interessadas e o Mecanismo de Reclamações. 

Mais informações sobre os compromissos, planos e programas de reassentamento do Projecto estão disponíveis 

no site do Projecto: https://www.mzlng.total.com/en/sustainability/resettlement

O reassentamento foi uma das questões prioritárias de direitos humanos identificadas na HRIA de 2014-

2015 e continua a ser uma das questões relevantes para a AMDH, dada a vasta gama de potenciais impactos 

adversos sobre as pessoas a longo prazo. Estes impactos provavelmente abrangem tanto os direitos civis e 

políticos (e.g., o direito à propriedade, o direito à segurança da pessoa, o direito à informação), quanto os 

direitos económicos, sociais e culturais (e.g., o direito a um nível de vida adequado, incluindo alimentação, 

água e saneamento, habitação e saúde). Além disso, os impactos seriam sentidos em particular pelas 

crianças, mulheres, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis. 

A avaliação concentrou-se em particular nos potenciais impactos relacionados com a realocação, o estado 

da vila de Quitunda e o restabelecimento dos meios de subsistência e as pessoas vulneráveis. 

Realocação

Visto que o reassentamento está a ocorrer em fases, a AMDH concentrou-se principalmente nas pessoas 

que já foram realocadas para a Vila de Quitunda como parte da Fase 1 da Realocação implementada entre 

Julho - Dezembro de 2019 (ver abaixo). 

9 A este respeito, é importante destacar que a Padrão de Desempenho 5 da IFC fornece uma orientação operacional muito mais específica sobre como orientar 

um processo de reassentamento do início ao fim do que pode ser encontrado em tratados ou orientações internacionais de direitos humanos. Mesmo na Caixa de 

Ferramentas e recomendações da HRIA do DIHR, ainda há espaço reservado para indicadores sobre o reassentamento, ilustrando a dificuldade de avaliar o 

desempenho dos direitos humanos nesta área. 

http://www.mzlng.total.com/en/sustainability/resettlement
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Em relação à população a ser reassentada nas fases subsequentes, prevê-se atrasos nos prazos previstos 

devido a fortes chuvas, inundações e perda de rotas de abastecimento; insegurança; e a pandemia de 

coronavírus. Se os atrasos continuarem por um período significativo, podem resultar em impactos adversos 

nas pessoas, pois estas estarão  incapazes de planear e continuar com as suas vidas. Como tal, e conforme 

discutido com os gestores relevantes, é importante continuar a fortalecer a interacção com as partes 

interessadas e os mecanismos de reclamações para as comunidades que ainda não foram reassentadas — 

mesmo que haja atrasos significativos nos cronogramas de reassentamento. A este respeito, os Comités 

Comunitários de Reassentamento de diversas partes interessadas existentes podem desempenhar um 

papel positivo na gestão das expectativas e reclamações em torno destas questões. 

Compensação 

O quadro da compensação é definido no Plano de Reassentamento do Projecto e inclui compensação em 
dinheiro e em espécie. As principais categorias da compensação são: 

 compensação terrestre pelo uso da terra, culturas anuais e perenes e estruturas, assim como pelas 
sepulturas e assistência para a realocação dos locais sagrados; 

 compensação para os pescadores, incluindo colectores entremarés e pescadores afectados pela 

actividade de construção na costa e no mar; 

 casas de substituição para agregados familiares fisicamente deslocados; e  

 terras agrícolas de reposição para agregados familiares económica e fisicamente deslocados. 

As taxas de compensação para as culturas (anuais e perenes) e estruturas referem-se às taxas definidas pelo 

Governo e são actualizadas anualmente com base nas pesquisas de mercado mensais. A compensação para 

os pescadores é baseada nos dados de base sobre as actividades de pesca e dados operacionais sobre a área 

de perturbação originada pela actividade de construção. 

Conforme previsto no Plano de Reassentamento, o Projecto expandiu as categorias de direitos à medida que 

surgem novos impactos que são relevantes para os direitos humanos, incluindo, por exemplo, a expansão 

dos direitos para pessoas cujos meios de subsistência dependem dos recursos marítimos — como é o caso 

de um grande número de colectores entremarés que são quase exclusivamente mulheres. 

Em relação à terra agrícola de reposição, embora as comunidades hospedeiras tenham cedido terras para 

apoiar a alocação para os agregados familiares económica e fisicamente deslocados, uma série de agregados 

familiares da comunidade hospedeira expuseram preocupações e reclamações em relação à compensação 

(e.g., árvores frutíferas de longa data, assim como hortas mais recentes com culturas anuais), e estas foram 

resolvidos através do diálogo. A este respeito, as pessoas reassentadas em grupos de foco confirmaram que 

as suas dúvidas ou preocupações sobre direitos e compensação são abordadas regularmente através de 

diálogo e envolvimento com o Projecto; e conhecem os mecanismos disponíveis para fazer uma reclamação 

formal. Nos casos em que a substituição da terra agrícola foi adiada, os agregados familiares afectados 

receberam subsídios transitórios na forma de cestas de alimento. 
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Vila de Quitunda 

A Vila de Quitunda é uma nova comunidade que foi construída para as pessoas impactadas pelo 

reassentamento físico. De todos os relatos e das observações efectuadas pela equipa de avaliação, a 

Vila de Quitunda foi construída com padrões muito elevados de habitação e infra-estrutura. A este 

respeito, o Governo de Moçambique reformulou recentemente os seus regulamentos para a habitação 

de reassentamento, após uma série de conflitos relacionados com o reassentamento noutras partes do 

país.

Embora o Projecto seja responsável pela construção e fase inicial de apoio à Vila de Quitunda, o Governo vai 

assumir progressivamente a responsabilidade pela administração contínua da vila. Isto coloca alguns riscos 

importantes para as pessoas da comunidade, em duas perspectivas: com o tempo, terá o Governo recursos 

para manter o mesmo padrão de serviços e as pessoas reassentadas poderão manter as suas novas casas e 

pagar pelos serviços? Por outras palavras, existe o risco de impactos adversos nos direitos humanos 

relacionados com a habitação, água, saneamento, saúde e educação se e quando o Projecto transferir a sua 

responsabilidade para o Governo. Durante a AMDH, realizaram-se reuniões com o Governo para 

esclarecimento das disposições e do Memorando de Entendimento para Transição da Vila de 

Reassentamento, para a eventual transferência de Quitunda. 

Devido à natureza faseada do processo de reassentamento, certas actividades de desenvolvimento 

socioeconómico para as outras comunidades afectadas pelo Projecto, que estão mais longe do local principal 

do Projecto, ainda não foram implementadas. Isto está a suscitar preocupações quanto à diferença entre a 

elevada qualidade da habitação, infra-estruturas e serviços em Quitunda em comparação com as condições 

actuais nas outras aldeias. Ressentem-se sentimentos de injustiça de forma mais aguda em Senga, pois foi 

esta aldeia que cedeu a terra onde Quitunda foi construída. Embora os padrões internacionais não exijam 

que todas as pessoas afectadas pelo reassentamento tenham a mesma qualidade de infra-estrutura e 

serviços habitacionais (i.e., pessoas fisicamente deslocadas têm direitos diferentes daquelas 

economicamente deslocadas), é de a natureza humana notar e questionar tais disparidades. 

Restabelecimento dos Meios de Subsistência e Pessoas Vulneráveis

A avaliação também focou a atenção nos impactos potenciais relacionados com atrasos na implementação 

da alocação de terras de reposição e os programas para as pessoas vulneráveis. A curto prazo, estes atrasos 

irão inevitavelmente causar uma dependência maior do que o previsto pelo Projecto em termos de 

segurança alimentar e outro apoio de transição para os agregados familiares que já foram afectados pelo 

reassentamento. Ao que tudo indica, o Projecto tem intensificado e mantido o seu apoio aos agregados 

familiares e às comunidades reassentadas para evitar impactos imediatos (e.g., através da continuação do 

fornecimento das cestas de alimentos); no entanto, também há consciência dos riscos de criar dependência 

através do fornecimento das cestas de alimentos ou outras medidas de apoio quando a intenção era criar 

oportunidades e construir resiliência através dos programas de subsistência do Projecto. 
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A médio e longo prazo, não está claro como o 

contexto de segurança local irá evoluir em termos 

da capacidade do Projecto de implementar 

efectivamente toda a série de programas de 

restabelecimento dos meios de subsistência que 

foram planeados. No entretanto, o Projecto tem-

se concentrado em fornecer oportunidades de 

emprego até que outros programas de 

subsistência possam ser implementados. No 

entanto, em resultado da pandemia de 

coronavírus e da desmobilização, não está claro se 

o emprego continua a ser uma estratégia viável de 

substituição dos meios de subsistência num 

futuro próximo.  

Das discussões mantidas com os gestores e 

consultores relevantes no local, ficou claro que o 

emprego é uma estratégia temporária e que todo o 

quadro dos programas dos meios de subsistência 

necessita de ser implementado o mais rápido 

possível para fortalecer a resiliência individual e 

familiar e para apoiar uma via mais sustentável para 

o desenvolvimento comunitário. 

4.2.2 Saúde e Segurança Comunitária 

A Tabela 4.3 resume os principais padrões aplicáveis à questão saliente da saúde e segurança comunitária. 

É fornecida como uma visão geral de alto nível e não pretende ser exaustiva. 

Próximas Etapas para AMDH no Reassentamento

Foco nos atrasos contínuos na implementação dos 

programas dos meios de subsistência relacionados 

com a terra agrícola de reposição e no fornecimento 

do apoio de transição e assistência. 

Definir prioridades a curto prazo no 

acompanhamento dos impactos e implementação 

dos programas de apoio a nível do agregado familiar. 

Definir prioridades a longo prazo sobre o uso de 

influência junto do Governo de Moçambique para 

assumir a responsabilidade pela vila de Quitunda, 

enquanto monitora a acessibilidade a longo prazo 

das casas, infra-estrutura e serviços. 

Considerar a implementação acelerada de 

programas de investimento social que ajudem a 

reduzir as desigualdades percebidas entre Quitunda 

e outras comunidades. 
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Tabela 4.3 - Principais Padrões Aplicáveis à Saúde e Segurança Comunitária 

DIREITOS HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE
PADRÕES DE DESEMPENHO 

DA SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Todo o indivíduo tem direito à 

vida, liberdade e à segurança 

pessoal (DUDH.3) (PIDCP.1+9) 

O direito a um padrão de vida 

adequado (DUDH.25) 

(PIDESC.11) 

O direito ao mais alto padrão 

possível de saúde física e mental 

(PIDESC.12.1) 

Todo o cidadão tem direito à 

vida e à integridade física e 

moral e não pode ser sujeito à 

tortura ou tratamentos cruéis 

ou desumanos (Art.40) 

O Estado promove a extensão 

da assistência médica e 

sanitária e a igualdade de 

acesso de todos os cidadãos 

ao gozo deste direito 

(Art.116.4) 

Avaliação e Gestão de Riscos 

e Impactos Ambientais e 

Sociais (PS1.8; PS1.22; 

PS1.25) 

Saúde, Segurança e 

Protecção da Comunidade 

(PS4.2; PS4.6; PS4.7; PS4.9) 

Direitos humanos 

e comunidades 

locais 

(HRG.topic2) 

Conformidade 

com UNGP (CoC) 

Verificação de 

terceiros (CoC) 

O potencial impacto de acidentes rodoviários dentro ou perto da área do DUAT e / ou ao longo das rotas do 
autocarro de serviço de transporte para recolha de pessoal e rotas de abastecimento do Projecto é um factor 
principal de risco para o Projecto. A transmissão da doença devido às interacções entre a comunidade e o 
Projecto também é uma questão relevante para a saúde comunitária e a pandemia de coronavírus elevou esta 
particular dimensão de risco. É importante destacar que os impactos potenciais sobre as mulheres e raparigas 
podem ser de elevada importância, especialmente aqueles relacionados com a saúde reprodutiva e sexual, 
assédio ou violência baseada no género. 

Os maiores riscos estão relacionados com as práticas e 

interacções entre os contratados, subcontratados ou 

outros terceiros, por exemplo a FTC para a segurança 

rodoviária. Embora o Projecto esteja directamente 

relacionado com esses impactos potenciais, o Projecto 

também pode contribuir para os impactos se houver 

supervisão insuficiente das práticas do contratado e 

subcontratado nas comunidades locais ou em 

resultado da transferência de equipamentos para a 

FTC. Os impactos na saúde e segurança comunitária 

associados a trabalhadores directos seriam causados 

pelo Projecto. 

Próximas etapas para HRDD em Saúde e 

Segurança Comunitária 

Continuar a implementar os planos do 
Projecto, incluindo aqueles relacionados com 
a saúde comunitária, relações comunidade – 
construção e gestão rodoviária com foco na 
gestão do risco de segurança relacionado 
com Quitupo, o corredor de transporte e 
actividades próximo da costa. 
Garantir que a saúde e segurança 
comunitária são uma área prioritária de 
atenção para a gestão dos contratados. 
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O Plano de Gestão e Monitoria da Saúde Comunitária (PGMSC) do Projecto foi desenvolvido após um 

processo de Avaliação do Impacto na Saúde (AIS). O PGMSC orienta o desenvolvimento de programas de 

saúde comunitários específicos, processos de implementação, locais propostos, duração, potenciais 

parceiros e critérios de monitoria e avaliação. O Projecto também está a implementar outros planos que 

são relevantes para a saúde e segurança comunitária, designadamente o Plano de Gestão da Relação 

Comunidade-Construção, Plano de Gestão de Emergência e Plano de Gestão Rodoviária. 

A saúde também é um pilar fundamental do Plano de Gestão da Imigração Induzida pelo Projecto (IIP) e dos 

planos de investimento social.10 Juntos, estes planos incluem esforços deliberados para atingir mulheres e 

raparigas. O Projecto refere ter tido bastante sucesso com isso, mas admite que continua a ser um desafio 

alcançar mulheres e raparigas Muçulmanas. Considerando que a grande maioria das pessoas na generalidade 

das comunidades directamente afectadas são Muçulmanas, esta é uma limitação importante que vai levar 

tempo para ser superada e exigir esforços intencionais e contínuos. 

A socialização e monitoria destes planos específicos foi identificado como prioridade para a auditoria 

contínua, com os contratados, subcontratados e outros terceiros. 

Mais informações sobre os compromissos, planos e programas de reassentamento do Projecto relacionados com 

a gestão da saúde comunitária estão disponíveis no site do Projecto: 

https://www.mzlng.total.com/en/sustainability/community-health-management

4.2.3 Informação e Consulta

A Tabela 4.4 resume os principais padrões aplicáveis à questão relevante da informação e consulta. É 
fornecida como uma visão geral de alto nível e não pretende ser exaustiva. 

Tabela 4.4 - Principais Padrões aplicáveis à Informação e Consulta

DIREITOS HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE MOÇAMBIQUE PADRÕES DE DESEMPENHO 

DA SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Direito à liberdade de 

opinião e expressão, 

incluindo o direito de 

receber e transmitir 

informações (DUDH.19) 

(PIDCP.19) 

Direito à liberdade de expressão e 

liberdade de imprensa, bem como 

liberdade de informação (Art.48) 

Direito da comunicação social à 

informação e liberdade de imprensa 

(Art. 50) 

Avaliação e Gestão de Riscos 

e Impactos Ambientais e 

Sociais (PS1.29; PS1.30; 

PS1.31) 

Conformidade com o DUDH 

(CoC) 

Conformidade com UNGP 

(CoC) 

Direitos humanos e 

comunidades locais: 

envolvimento com as partes 

interessadas (HRG.topic2) 

http://www.mzlng.total.com/en/sustainability/community-health-management
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As questões relevantes estão relacionadas com a eficácia dos processos contínuos de informação e consulta 

às partes interessadas afectadas e às organizações da sociedade civil ou outras partes interessadas que são 

relevantes para o processo de AMDH. O potencial de gravidade dos impactos relacionados com a 

informação e consulta é elevada devido aos desafios para o envolvimento contínuo com as partes 

interessadas em resultado da insegurança prevalecente em Cabo Delgado e da pandemia de coronavírus, 

e devido às elevadas expectativas das organizações da sociedade civil Moçambicana em relação ao direito 

à informação e transparência relacionadas com os projectos de GNL na península de Afungi. 

A responsabilidade de garantir que as partes interessadas sejam  informadas e consultadas é partilhada 

pelo Projecto e outros intervenientes, incluindo o Governo de Moçambique e a Área 4. No entanto, dada a 

responsabilidade geral do Projecto pelo envolvimento e comunicação com as partes interessadas como 

parte de uma AMDH contínua, respostas insuficientes por parte do Projecto podem ser vistas como as 

ocasionadoras de impactos adversos sobre os direitos à informação e consulta. 

O Projecto possui diversos planos de gestão, relacionamento e canais de comunicação para apoiar a 

informação e consulta. As bases para a construção de relacionamentos contínuos com as partes 

interessadas são fornecidas no Plano de Envolvimento com as Partes Interessadas do Projecto e no Plano 

de Envolvimento com as Organizações da Sociedade Civil. Da perspectiva de Auditoria em Matéria de 

Direitos Humanos, o Quadro do Programa das Pessoas Vulneráveis é particularmente importante e merece 

atenção contínua. 

Estes planos são implementados de várias maneiras por uma equipa forte e dedicada de Oficiais de Ligação 

com a Comunidade e Facilitadores Comunitários. Além disso, o Projecto estabeleceu grupos consultivos a 

nível de aldeia, incluindo o Comité Comunitário de Reassentamento e entidades legais associadas ao 

financiamento do desenvolvimento comunitário. 

O Projecto possui uma variedade de ferramentas de informação e comunicação em funcionamento, 

incluindo um centro de informação em Palma, programas na rádio comunitária, panfletos, site do Projecto 

com conteúdo detalhado em Inglês e Português (www.mzlng.total.com). Além disso, o mecanismo 

comunitário de reclamações e a Linha Verde ("linha de apoio") apoiam o envolvimento para resolver 

dúvidas, preocupações e reclamações. 

Um mecanismo para a partilha de informações e consultas que é especialmente relevante do ponto de 

vista de Auditoria em Matéria de direitos humanos é a Plataforma Independente de Monitoria das ONGs / 

Sociedade Civil do Projecto. Conforme discutido abaixo, esta plataforma pode desempenhar um papel 

importante no ciclo da Auditoria em Matéria de direitos humanos em curso, fornecendo feedback sobre a 

identificação e priorização do Projecto das questões relevantes e sobre o desenvolvimento e 

implementação de vários planos. Conforme implícito no seu nome, a plataforma provê um veículo para as 

ONGs e as organizações da sociedade civil contribuírem para a monitoria do Projecto de forma contínua, o 

que deve ser visto como uma prática primordial do ponto de vista dos direitos humanos. 

10 As actividades de investimento social do Projecto concentram-se na saúde, educação e diversificação económica. A IIP está agrupada com o investimento social 

porque muitas das actividades de gestão da IIP são projectadas para estar alinhadas e promover os programas de desenvolvimento que requerem um trabalho 

com a colaboração do Governo, parceiros de desenvolvimento, empresas do sector privado e as comunidades. 

http://www.mzlng.total.com/
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Mais informações sobre os compromissos e planos do Projecto relacionados com a informação e consulta estão 

disponíveis no site do Projecto: https://www.mzlng.total.com/en/sustainability/stakeholder-engagement

O Projecto vai continuar a implementar o seu plano de 
interacção com as partes interessadas e as actividades 
que destacam a intensificação do envolvimento directo 
com as partes interessadas afectadas, além das 
comunidades afectadas pelo reassentamento. Isto inclui 
o envolvimento da Plataforma da Monitoria 
Independente das OSC / ONG (ICSMP) no 
desenvolvimento e implementação da Estrutura do Plano 
de Acção de AMDH, enquanto se desenvolve um plano de 
envolvimento proactivo com as organizações da 
sociedade civil nacionais e internacionais especializadas 
em negócios e direitos humanos. O Projecto também vai 
fornecer actualizações públicas regulares sobre a 
implementação do Plano de Acção de AMDH. 

4.3 Direitos da Mulher e Igualdade de Género

A Tabela 4.5 resume os principais padrões aplicáveis à questão relevante dos direitos das mulheres e igualdade 
de género. É fornecida como uma visão geral de alto nível e não pretende ser exaustiva. 

Tabela 4.5 - Principais Padrões Aplicáveis aos Direitos da Mulher e Igualdade de Género

DIREITOS HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE
PADRÕES DE DESEMPENHO DA 

SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Direito à igualdade (DUDH.2) 

(PIDCP.3) (PIDESC.3) 

Direito a protecção igual contra 
qualquer discriminação (DUDH.7) 

Salário igual para trabalho de igual 

valor (PIDESC.7a) 

Igualdade perante a lei

(Art.36) 

Pagamento igual para 

trabalho igual 

(Art.112.3) 

Promoção do 

desenvolvimento da 

mulher (Art. 122.1) 

Todas as Padrões de 

Desempenho da IFC citam a 

igualdade das mulheres e 

requisitos para garantir a não 

discriminação com base no 

género. 

Conformidade com o DUDH 

(CoC) 

Requisito para evitar 

discriminação no local de 

trabalho (HRG.topic 1) 

Em Moçambique, o contexto religioso e cultural é um problema para os direitos das mulheres e a 

igualdade de género. As mulheres costumam sentir formas cruzadas de discriminação, como chefes de 

família, refugiadas e em busca de asilo e mulheres com deficiência. A violência doméstica continua a ser 

um grande problema que afecta uma grande extensão das mulheres e permanece, em grande parte, sem 

denúncia. O estupro e o incesto das raparigas por membros da família são comuns, enquanto a servidão 

doméstica, o trabalho forçado e o tráfico sexual também continuam a ser problemas fundamentais. A 

resolução destas questões complexas requer acção a longo prazo, sistemática, informada e sustentada, a 

fim de ter um impacto positivo.11

Próximas Etapas para a AMDH em 

Informação e Consulta 

Envolvimento da Plataforma de Monitoria 

Independente das OSC / ONGs, tanto no 

desenvolvimento como na implementação 

do Plano de Acção de AMDH. 

Fornecer actualizações públicas regulares 

sobre a implementação do Plano de Acção 

de AMDH. 

http://www.mzlng.total.com/en/sustainability/stakeholder-engagement
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Nas comunidades em torno do Projecto, as questões relevantes incluem potenciais impactos de género 

relacionados ao reassentamento, saúde e segurança comunitária e IIP (imigração induzida pelo Projecto), 

com impactos potencialmente graves em termos de assédio ou VBG (violência baseada no género). Os 

impactos do Projecto que podem afectar as mulheres nas comunidades incluem o assédio cometido por 

pessoas associadas ao Projecto, aumento da VBG devido a mudanças na dinâmica de género e do tecido 

social vinculado ao Projecto, aumento da prostituição afectando alguns dos membros mais vulneráveis da 

comunidade ligados ao Projecto e a IIP. 

No local de trabalho, as questões relevantes relacionadas com os direitos humanos das mulheres e a 

igualdade de género estão relacionadas com a não discriminação, diversidade e inclusão, incluindo 

impactos potencialmente graves relacionados com o assédio e a violência baseada no género (VBG). 

Os maiores riscos estão provavelmente relacionados com o comportamento de terceiros. Embora o 

Projecto esteja directamente ligado a esses potenciais impactos, o Projecto também pode contribuir para 

os impactos adversos se não houver supervisão ou atenção suficiente aos impactos potenciais sobre os 

direitos das mulheres e igualdade de género nos tempos que correm. Os impactos associados a 

trabalhadores directos seriam causados pelo Projecto. 

Em termos de medidas de auditoria, todas as ferramentas e actividades de gestão do Projecto dizem 

respeito a mulheres e homens. Além disso, existem aspectos específicos de género e medidas de gestão 

que foram desenvolvidos através de um Estudo de Género inicial em 2015, que está actualmente em 

processo de actualização. A Avaliação do Impacto Ambiental e Social do Projecto e os estudos 

relacionados (e.g., estudo sobre pescadores e colectores entremarés). A equipa de avaliação também 

identificou as seguintes políticas e planos que são particularmente relevantes e merecem atenção 

contínua: A Política de Recrutamento (especialmente para subcontratados), o Plano de Reassentamento, 

o Plano de Envolvimento com as Partes Interessadas e o Plano das Pessoas Vulneráveis. 

A fim de abordar as questões potencialmente sistémicas e apoiar uma variedade de resultados positivos 

em termos de diversidade, inclusão e desenvolvimento sustentável, a AMDH focou a atenção na 

importância dos compromissos claros com os direitos das mulheres na Política de Direitos Humanos do 

Projecto e na integração de um Estratégia de Igualdade de Género como uma plataforma fundamental no 

Plano de Acção de AMDH. 

A AMDH também identifica que os direitos das mulheres e a igualdade de género é uma área onde o 

Projecto também pode ter uma contribuição positiva a longo prazo através dos seus esforços de auditoria. 

Além disso, em termos de contribuições positivas para as mulheres e raparigas através de investimentos 

sociais, o Projecto já estabeleceu uma série de programas interessantes e inovadores que visam a saúde 

da mulher, educação e outros direitos económicos, sociais e culturais, conforme estabelecido na caixa de 

texto abaixo. 

11 Observações finais da CEDAW após o relatório periódico de Moçambique, Julho de 2019, 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMOZ%2fCO%2f3- 5&Lang=en
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Dada a importância do género e dos 

direitos das mulheres como uma 

questão transversal para a AMDH, as 

recomendações abrangeram um 

vasto âmbito de sistemas e 

actividades de acompanhamento. A 

equipa de avaliação quis ter mais 

envolvimento com as trabalhadoras 

e membros comunitários para 

entender os impactos potenciais 

diferenciados e desproporcionais 

sobre o género e os direitos das 

mulheres. Em particular, foi 

acordado que devem ser priorizadas 

a curto prazo outras actividades de 

avaliação e envolvimento, incluindo 

através do processo de actualização 

do Estudo de Género do Projecto de 

2015. 

Próximas etapas para a AMDH

Incluir referências a protecções contra a discriminação com 

base no género, assédio e violência baseada no género na 

Política dos Direitos Humanos. Dada a potencial gravidade dos 

impactos sobre as mulheres, desenvolver iniciativas de formação 

e sensibilização relacionadas com o assédio e a violência 

baseado no género para apoiar a implementação com as forças 

de segurança e os contratados. 

Integrar uma Estratégia de Equidade de Género como uma 

plataforma fundamental na estrutura do Plano de Acção de 

AMDH proposto. 

Nomear um Coordenador de Equidade de Género e 

seleccionar Grupo de Trabalho de Equidade de Género. 

Realizar uma avaliação adicional dos impactos de género 

reais e potenciais do Projecto, incluindo através do Estudo de 

Género actualizado. 

Programas de Saúde com foco nas Mulheres e Raparigas 

O Projecto tem vindo a implementar programas de saúde na sua área de influência desde 2014. Antes da Decisão 
Final de Investimento (DFI) do Projecto, o Projecto patrocinou uma série de programas de saúde através do seu 
programa de investimento social, incluindo: 

HIV / SIDA - O Programa VIDAS visa prevenir a propagação do HIV e outras infecções sexualmente 
transmissíveis, assim como aumentar a sensibilização sobre a saúde sexual e reprodutiva ligando as 
comunidades às unidades de saúde, suprimentos e serviços. 

Raparigas vulneráveis - O Programa Quero visou as vulnerabilidades das raparigas adolescentes 
relacionadas com a infecção por HIV, violência baseada no género e sexo transaccional, fornecendo 
acesso a serviços clínicos e comunitários. 

Nutrição - Um programa de nutrição que visa reduzir a desnutrição aguda nas crianças e mulheres 
grávidas no Distrito de Palma. 

Depois da confirmação da DFI, o Projecto finalizou uma série de planos de gestão (nomeadamente o Plano de 
Gestão e Monitoria da Saúde Comunitária e o Plano de Gestão da Imigração Induzida pelo Projecto) e estabeleceu 
um programa de saúde integrado na área do Projecto. 

Além disso, uma parceria com a USAID permitiu um maior enfoque nas mulheres e raparigas e uma expansão da 
cobertura geográfica do programa. 
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4.4 Imigração Induzida pelo Projecto (IIP)

A Tabela 4.6 resume os principais padrões aplicáveis à questão relevante da Imigração Induzida por 

Projecto (PII). É fornecida como uma visão geral de alto nível e não pretende ser exaustiva. 

Tabela 4.6 - Principais Padrões Aplicáveis à IIP

DIREITOS HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE
PADRÕES DE DESEMPENHO 

DA SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Direito à vida, liberdade e 

segurança da pessoa 

(DUDH.3) (PIDCP.1+9) 

Direito à integridade física e 

moral (Art.40) 

Aplicam-se todas as 

Padrões de 

Desempenho da IFC  

Conformidade com o DUDH 

(CoC) 

Direito a um padrão 

de vida adequado 

(PIDESC.11) 

Direito de desfrutar do 

mais alto padrão possível 

de saúde física e mental 

(PIDESC.12) 

Direito à assistência 

médica e à saúde (Art. 

89) 

Respeitar os direitos 

humanos das comunidades 

locais (HRG. Topic2) 

Respeito por um padrão 

de vida adequado 

(HRG.topic2) 

A IIP é cada vez mais entendida como um fenómeno previsível relacionado com projectos de grande 

envergadura que incluem impactos potenciais na saúde e segurança comunitária, assim como numa 

variedade de outros direitos económicos e sociais dos membros da comunidade local. Os indivíduos que 

buscam oportunidades no Projecto podem sofrer impactos adversos relacionados com a liberdade de 

movimento, direito ao trabalho e à saúde, segurança e protecção. Os impactos potenciais sobre as 

mulheres e raparigas podem ser de alta seriedade, especialmente relacionados com a saúde reprodutiva e 

sexual, assédio ou violência baseado no género. 

Os maiores riscos relacionados com a IIP estão frequentemente relacionados com a presença e o 

comportamento de terceiros que procuram oportunidades relacionadas com o Projecto. Normalmente, o 

Projecto não está directamente ligado aos potenciais impactos de terceiros com os quais não tem uma 

relação comercial; no entanto, dada a natureza previsível da IIP e os compromissos que o Projecto tem para 

abordar a IIP, o Projecto pode estar directamente vinculado ou contribuir para os impactos se não houver 

preparação suficiente ou medidas de mitigação para abordar a IIP à medida que esta ocorre. 

No início da AMDH, foram assinaladas algumas evidências de que a IIP estava a começar a ocorrer na área 

do Projecto e a equipa de avaliação incentivou o Projecto a acelerar o seu planeamento da preparação para 

a IIP com as outras partes. 

As bases para as medidas de Auditoria em Matéria de direitos humanos do Projecto podem ser encontradas 

no Plano de Gestão da IIP, que inclui as seguintes áreas de foco: 
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 Gestão do influxo 

 Criação de um fórum com diversas partes interessadas 

 Ordenamento territorial  

 Planeamento urbano para infra-estrutura, serviços, serviços públicos e capacidade 

 Fortalecimento da comunidade 

 Gestão e uso dos recursos naturais 

 Programas de saúde comunitária 

 Interface IIP e coordenação interna 

 Acompanhamento e monitoria 

Mais informações sobre os compromissos e planos do Projecto relacionados com a IIP estão disponíveis na 

página do Projecto: https://www.mzlng.total.com/en/sustainability/project-induced-migration 

O Projecto criou uma equipa dedicada 
para implementar este plano e actividades 
de diagnóstico precoce enquanto estão 
em curso esforços de sensibilização junto 
do Governo, organizações multilaterais e 
organizações da sociedade civil. Além 
disso, o Projecto usa dados de satélite 
para apoiar a identificação de potenciais 
"áreas de crescimento", onde há evidência 
de imigração. O Projecto tenciona 
contratar Oficiais de Ligação com as 
Comunidades adicionais para estas áreas 
de crescimento, que se vão envolver, e vão 
efectuar monitoria da mudança no 
terreno. 
Actualmente, entende-se que o contexto 

em Cabo Delgado é muito complexo e que 

existem pessoas deslocadas internamente 

na área do Projecto que podem estar a 

deslocar-se mais por motivos de segurança 

e protecção do que por motivos de procura 

de emprego normalmente associados à IIP. 

No entanto, estes factores podem mudar ao 

longo do tempo, pois as pessoas que 

inicialmente vieram para a área do Projecto 

por motivos de segurança e protecção 

podem permanecer na área por motivos 

económicos. 

Próximas Etapas para a AMDH na Imigração 

Acelerar a implementação dos planos da IIP e continuar a 

fortalecer a capacidade dos gestores relevantes em 

relação à IIP. 

Estabelecer a estrutura de monitoria da IIP como uma 

prioridade para permitir que o Projecto e outros 

intervenientes respondam às indicações iniciais da IIP. 

Utilizar a influência com os contratados e 

subcontratados, Governo, líderes comunitários e outros 

intervenientes para capacitar e criar iniciativas de diversas 

partes interessadas relacionadas com a preparação e 

gestão da IIP. 

http://www.mzlng.total.com/en/sustainability/project-induced-migration
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Isto destaca a importância do trabalho em curso para estabelecer uma estrutura de monitoria que vai 

permitir ao Projecto e a outros intervenientes responder às primeiras indicações da IIP. Dada a 

complexidade dos impactos relacionados com a IIP, o Projecto também deve usar a sua influência com a 

Área 4, Governo, líderes comunitários, contratados e subcontratados para capacitar e criar iniciativas de 

diversas partes interessadas relacionadas com a preparação e gestão da IIP. 

4.5 Direitos dos Trabalhadores

O foco nos direitos dos trabalhadores durante a AMDH foi na força de trabalho dos contratados e dos 

subcontratados por dois motivos principais: primeiro, os contratados e subcontratados são uma grande 

proporção da força de trabalho do Projecto durante a fase de construção; e segundo, porque há uma 

maior consciência dos riscos e responsabilidades das empresas para a auditoria nas questões de direitos 

dos trabalhadores nas suas cadeias de abastecimento. 

O Projecto, a CCSJV e os subcontratados têm responsabilidades partilhadas para a gestão dos contratados 

no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, embora o Projecto, em última análise, tenha o papel 

principal na coordenação e supervisão das políticas. 

Neste sentido, o Projecto está a desenvolver um sistema forte de Relações Laborais (RL) que procura ter 

uma abordagem integrada com os principais contratados para as componentes em terra (onshore) e no 

mar (offshore) e os vários subcontratados que trabalham sob as mesmas. Durante a AMDH, o foco foi no 

trabalho do Projecto com a CCSJV (o principal contratado em terra) para construir a sua capacidade para 

implementação e monitoria do sistema de RL. 

As bases para a auditoria do Projecto sobre os direitos dos trabalhadores incluem uma variedade de 

disposições contratuais que são anexadas ao contrato principal com a CCSJV e divulgadas para os vários 

subcontratados em terra. Estes anexos incluem uma Política de Direitos Humanos e um Plano de Gestão 

de Recursos Humanos / Relações Laborais, assim como várias políticas e procedimentos relacionados com 

o recrutamento, formação de supervisores e monitoria. 

Há uma série de áreas onde o Projecto apoia activamente a CCSJV na monitoria dos direitos dos 

trabalhadores dos trabalhadores subcontratados através de reuniões semanais e verificação dos 

relatórios de monitoria do subcontratado. Os Oficiais de RL (ORL) do Projecto também desempenham um 

papel activo na supervisão da resolução de reclamações e outras questões dos subcontratados e 

conduzem visitas diárias ao local para ouvir as questões levantadas pelos trabalhadores. O Projecto está 

a desenvolver um programa de formação para auxiliar os ORLs com a compreensão dos principais 

aspectos dos direitos dos trabalhadores para priorizar na sua monitoria contínua e colaboração com a 

CCSJV e os subcontratados. 
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Monitoria Mensal das Relações Laborais 

A equipa das Relações Laborais do Projecto tem um ciclo mensal de monitoria e relatórios com a CCSJV e 
subcontratados. A seguir apresentam-se estão alguns dos tópicos que são relevantes para os direitos dos 
trabalhadores que são cobertos através do processo de informação mensal e capturados nos relatórios 
mensais e num painel geral das RL: 

Idade mínima (18 anos), não discriminação e igualdade de oportunidades e requisitos locais de 
emprego estão a ser cumpridos no processo de recrutamento. 

Práticas de gestão do acampamento, incluindo em termos de pessoal adequado, saneamento de 
áreas gerais e cozinhas, e mecanismos e registos das reclamações. 

Incidentes, incluindo em relação a oportunidades de emprego, remuneração, demissões, 
comportamento, práticas de gestão, assédio, recrutamento, condições de serviço e pagamento. 

Reclamações do local de trabalho e do acampamento são registadas e resolvidas de acordo com 
o sistema de gestão de reclamações. O Programa Quero focou as vulnerabilidades das raparigas 
adolescentes relacionadas com a infecção por HIV, violência baseado no género e sexo 
transaccional, fornecendo acesso a serviços clínicos e comunitários. 

Medidas disciplinares são registadas e revistas para adequação. 

Após confirmação da DFI, o Projecto finalizou uma série de planos de gestão (nomeadamente o Plano de 
Gestão e Monitoria da Saúde Comunitária e o Plano de Gestão da Imigração Induzida pelo Projecto) e 
estabeleceu um programa de saúde integrado na área do Projecto. Além disso, uma parceria com a USAID 
permitiu um maior enfoque nas mulheres e raparigas e uma expansão da cobertura geográfica do 
programa. Este processo de informação mensal também fornece uma oportunidade regular para a equipa 
de RL se envolver num diálogo com a CCSJV e os subcontratados sobre as áreas para atenção adicional, 
formação ou acções correctivas  

Actualmente, a principal área de foco para os direitos dos trabalhadores é para a equipa de RL do Projecto 

trabalhar com a CCSJV para desenvolver a sua capacidade de usar o sistema de RL de maneira eficaz e 

gerir os direitos dos trabalhadores dos subcontratados.  

Além de um exercício de auditoria recente, foram 

identificadas uma série de acções fundamentais, 

incluindo o desenvolvimento de um Folheto de RL para 

auxiliar na integração dos subcontratados; realização 

de auditoria das RL aos subcontratados para verificar 

se têm todas as políticas, procedimentos e planos de 

RL necessários; desenvolvimento de um plano de 

monitoria para subcontratados; e, garantir que a 

função de RL tenha os recursos adequados. 

Em termos das questões relevantes de direitos dos 

trabalhadores consideradas como parte da AMDH, 

as seguintes são as mais salientes: Não 

discriminação, abolição do trabalho infantil e 

trabalho forçado, liberdade de associação e 

condições de trabalho justas e favoráveis. 

Próximas Etapas para AMDH para 

Direitos dos Trabalhadores dos 

Contratados e Subcontratados 

Continuar a trabalhar com a CCSJV para 

incorporar e aperfeiçoar o sistema de RL do 

Projecto. 

Considere o reforço da equipa de RL do 

Projecto para desempenhar um papel activo 

contínuo na supervisão e capacitação dos 

contratados e subcontratados, se e quando a 

construção intensificar novamente. 
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4.5.1 Não discriminação

A não discriminação na força de trabalho é um princípio transversal que afecta todos os direitos humanos, 

mas com uma aplicação específica às questões do local de trabalho, como contratação, promoção e outras 

condições relacionadas. As práticas discriminatórias com mulheres, minorias religiosas ou pessoas com 

HIV / SIDA são uma preocupação particular no contexto do Projecto. O Projecto vai continuar a usar a sua 

influência junto da CCSJV, a fim de incorporar e aperfeiçoar o seu sistema de RL relacionado com a não 

discriminação. Isto envolve o envolvimento direccionado e actividades de verificação, em conjunto com a 

integração razoável das minorias religiosas e dos trabalhadores com HIV / SIDA. Além disso, o Projecto vai 

incluir questões relacionadas com a não discriminação no emprego como parte do âmbito da sua 

Estratégia de Equidade de Género proposta. 

4.5.2 Abolição do Trabalho Infantil e Trabalho Forçado

Existem riscos relacionados com o uso de trabalho infantil e trabalho forçado mais profundamente na 

cadeia de abastecimento do Projecto, por exemplo, nas instalações de construção para navios de 

transporte. Embora a probabilidade de isso ocorrer seja baixa, o trabalho infantil e o trabalho forçado são 

sempre considerados impactos graves. Para mitigar estes riscos, o Projecto vai desenvolver um Plano de 

Acção de AMDH direccionado para examinar de forma proactiva os riscos potenciais de trabalho infantil 

e forçado nas cadeias de abastecimento dos principais fornecedores, de preferência antes de iniciarem as 

actividades. 

4.5.3 Liberdade de Associação

Existem riscos para a liberdade de associação devido ao número muito pequeno de subcontratados do 

Projecto que são sindicalizados, assim como à falta de organização e capacidade dos sindicatos em 

Moçambique para proteger eficazmente os direitos dos trabalhadores. O Projecto tomou medidas 

proactivas para implementar comités de trabalhadores como parte do sistema de RL. Os comités vão 

servir como uma forma alternativa de organização dos trabalhadores para consultarem sobre o local de 

trabalho colectivo e as questões relacionadas com o acampamento.  O Projecto é incentivado a apoiar 

estes comités para os trabalhadores dos contratados e subcontratados, oferecendo supervisão e 

programas de capacitação. 

4.5.4 Condições de Trabalho Justas e Favoráveis

Existem riscos para as condições de trabalho justas e favoráveis relacionadas com o tempo de rotação de 

turnos, assim como com os procedimentos disciplinares, de rescisão e desmobilização, e com a adequação 

do salário mínimo estabelecido para o Projecto. Os maiores riscos estão relacionados com as práticas dos 

contratados e subcontratados. Estes podem ser adversamente afectados pela pandemia de coronavírus; 

e, como tal, o Projecto deve continuar a verificar se os contratados e subcontratados continuam a manter 

as condições adequadas de trabalho e do acampamento; rotações de turnos adequadas e a respeitar o 

padrão de salário mínimo do Projecto. 
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A Tabela 4.7 abaixo resume os principais padrões aplicáveis às questões mais relevantes de direitos dos 

trabalhadores, ou seja, não discriminação, trabalho infantil, trabalho forçado e liberdade de associação. É 

fornecida como uma visão geral de alto nível e não pretende ser exaustiva. 

Tabela 4.7 - Principais Padrões Aplicáveis às Questões dos Direitos dos Trabalhadores

DIREITOS HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE
PADRÕES DE DESEMPENHO 

DA SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Não discriminação

Direito à igualdade (DUDH.2) 

(PIDCP.3) 

Salário igual para trabalho de 

igual valor (PIDESC.7a) 

Declaração da OIT sobre 

Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho 

(Art.2) 

Igualdade perante a lei 

(Art.36) 

Pagamento igual para 

trabalho igual (Art.112.3) 

Não Discriminação e 

Oportunidades Iguais (PS2) 

Conformidade com o DUDH 

(CoC) 

Liberdade de associação e 

direito à negociação 

colectiva (CoC.2.2)  

Proibição de assédio 

(HRG.topic1) 

Promoção da diversidade 
(CoC.2.8) 

Abolição do Trabalho Infantil

Direito das crianças à 

protecção contra a exploração 

(CRC.32)  

Direito das crianças à educação 

(CRC.28) (PIDESC.13.2a) 

Convenção de Idade Mínima - 

OIT (#138) 

Convenção da OIT para as 
Piores Formas de Trabalho 
Infantil (#182) 

Direito à protecção da 

família e do estado 

(Art.121.1) 

Direito à educação 

(Art.88) 

Proibição do trabalho 

infantil (Art.121.4) 

Condições laborais e de 

trabalho (PS2.21) 

Conformidade estabelecida 

nas convenções 

fundamentais da OIT (CoC) 

Proibição do trabalho 

infantil (HRG.topic1) 

Respeito pelos direitos 

humanos no local de 

trabalho (HRG.topic1) 

Abolição do Trabalho Forçado

Abolição da escravidão 

(DUDH.4) (PIDCP.8) 

Liberdade de movimento 

(DUDH.13) (PIDCP.12) 

Convenção da Abolição do 
Trabalho Forçado da OIT (#105) 

Livre de trabalhos 

forçados (Art.84.3)  

Direito de escolher 

livremente a sua 

profissão (Art.84.2) 

Condições laborais e de 

trabalho (PS2.22) 

Proibição de trabalho 

forçado (HRG.topic1)  

Respeito pelos direitos 

humanos no local de 

trabalho (HRG.topic1) 
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Liberdade de Associação

Liberdade de reunião, 

associação (DUDH.20) 

Direito de constituir sindicato 

(PIDESC.8) (PIDCP.22) 

Convenção da OIT sobre 
Liberdade de Associação e 
Direito de Organização (#87) 

Liberdade de reunião, 

associação (Art.51 e 

Art.52) 

Direito de constituir 

sindicato (Art.86.1) 

Direito de greve (Art.87) 

Condições laborais e de 

trabalho (PS2) 

Conformidade com o DUDH 

(CoC) 

Conformidade estabelecida 

nas convenções 

fundamentais da OIT (CoC) 

Respeito pelos direitos 
humanos no local de 
trabalho (HRG.topic1) 

Condições de Trabalho Justas e Favoráveis

Direito ao gozo de condições 
justas e favoráveis de trabalho 
(DUDH.23.1 e 23.3) (PIDESC.7) 

Direito a salários justos e 

remuneração igual para 

trabalho de igual valor, sem 

discriminação (PIDESC.7.a)  

Direito a condições de 

trabalho seguras e saudáveis 

(PIDESC.7.c) 

O direito ao descanso, lazer e 
limitação razoável do horário 
de trabalho (PIDESC. 7.d) 

Direito a uma 
remuneração justa, 
descanso e férias 
(Art.85.1) 

Direito à saúde e 

segurança no trabalho (Art. 

85.2) 

Direito à demissão de 

acordo com a lei (Art. 85.3)

Condições laborais e de 

trabalho (PS2) 

Conformidade com o DUDH 
(CoC) 

Conformidade estabelecida 

nas convenções 

fundamentais da OIT (CoC) 

Respeito pelos direitos 

humanos no local de 

trabalho (HRG.topic1) 

Próximas Etapas para HRDD para Direitos dos Trabalhadores

Continuar a influenciar a CCSJV para incorporar e aperfeiçoar o sistema de RL do Projecto. 

Reforçar a equipa de RL do Projecto para desempenhar um papel activo contínuo na supervisão e 
capacitação para os contratados e subcontratados. 

Desenvolver um plano para monitorar os potenciais riscos de trabalho forçado associados às 
cadeias de abastecimento dos principais fornecedores. 

Continuar a promover os comités de trabalhadores para os trabalhadores dos contratados e 
subcontratados, fornecendo supervisão activa e apoio para capacitação. 

Considerar envolvimento com os sindicatos e outras organizações de trabalhadores como parte da 
estratégia para o envolvimento da sociedade civil. 

Verificar se os contratados e subcontratados estão a manter as condições adequadas de trabalho e 
no acampamento  

Verificar a adequação das rotações de turnos e adequação do salário mínimo do Projecto. 
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4.6 Acesso a Recursos 

A Tabela 4.8 resume os principais padrões aplicáveis ao acesso a recursos. É fornecida como uma visão 
geral de alto nível e não pretende ser exaustiva.

Tabela 4.8 - Principais Padrões Aplicáveis ao Acesso a Recursos 

DIREITOS 

HUMANOS 

INTERNACIONAIS

CONSTITUIÇÃO DE MOÇAMBIQUE
PADRÕES DE DESEMPENHO 

DA SOCIEDADE FINANCEIRA 

INTERNACIONAL

GRUPO TOTAL

Direito a um recurso 
eficaz (DUDH.8) 

Direito à igualdade perante a lei (Art.36) Avaliação e gestão de riscos e 
impactos ambientais e sociais 
(PS1.35) 

Conformidade com o 
DUDH (CoC) 

Direito a um 

recurso eficaz 

(PIDCP.2.3a) 

Direito à compensação por danos 

causados pela violação de direitos 

(Art.58) 

Direito de acesso aos tribunais para 

contestar a violação de direitos 

estabelecidos na constituição 

(Art.69) 

Condições laborais 

e de trabalho 

(PS2.20) 

Aquisição de terras e 

reassentamento 

involuntário (PS5.11) 

Respeito pelos direitos 

humanos e pela 

comunidade local / 

acesso ao recurso 

(HRG.topic2.2) 

As questões relevantes estão relacionadas com a eficácia dos vários mecanismos de reclamação em vigor 

para os trabalhadores ou membros comunitários, assim como a colaboração com outros mecanismos de 

recurso judiciais ou não judiciais, conforme apropriado. A potencial gravidade dos impactos relacionados 

com o acesso ao recurso foi elevada em termos de desafios previstos para a gestão das reclamações 

durante esta pandemia de coronavírus, assim como as altas expectativas das organizações da sociedade 

civil Moçambicana em torno das questões relacionadas com a transparência e os mecanismos 

independentes de reclamação. 

A responsabilidade do Projecto em 

fornecer soluções depende do seu papel 

em relação à causa, contribuição e ligação 

directa do impacto ou preocupação 

subjacente. O Governo de Moçambique, a 

Área 4 e os contratados e subcontratados 

também têm responsabilidades em 

fornecer ou facilitar o acesso ao recurso. 

No entanto, dada a responsabilidade geral 

do Projecto em implementar mecanismos 

de reclamação e apoiar outras soluções 

como parte da AMDH em curso, pode ser 

visto como o gerador de impactos 

adversos sobre os direitos de acesso aos 

recursos caso esses mecanismos não 

funcionem de acordo com os critérios de 

eficácia dos UNGPs. 

Próximas Etapas para AMDH para Acesso a Recursos 

Continuar a implementar e aperfeiçoar o sistema para registar, 
monitorar e analisar reclamações. 

Fortalecer a acessibilidade para as mulheres e os processos de 
gestão das reclamações relacionadas com o assédio ou violência 
baseado no género. 

Reforçar os procedimentos para levantar reclamações sobre a 
FTC. 

Comunicar os resultados e as tendências das reclamações 
às partes interessadas afectadas. 

Continuar a desenvolver ferramentas de avaliação para obter 
feedback dos utilizadores do mecanismo de reclamações, 
assim como pesquisas de percepção regulares de grupos das 
partes interessadas afectadas. 
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Mais informações sobre os compromissos e planos do Projecto relacionados com a IIP estão disponíveis no site do 

Projecto: https://www.mzlng.total.com/en/sustainability/project-induced-migration

Em termos de auditoria, o Projecto estabeleceu vários canais de reclamação para os membros 

comunitários, trabalhadores e (sub)contratados. A equipa do Desempenho Social e a equipa de Relações 

Laborais têm uma abordagem muito proactiva para a gestão das reclamações. O Projecto deve continuar 

a implementar e a monitorar a eficácia dos mecanismos de reclamação existentes com foco na melhoria 

contínua em relação aos critérios de eficácia dos UNGPs. 

A avaliação destaca o foco para quando o Projecto remobilizar incluir o desenvolvimento de um sistema 

para registar, monitorar e analisar reclamações para as potenciais tendências que requerem a AMDH 

adicional. Esta iniciativa vai incluir a consolidação dos procedimentos informais e formais para apresentar 

reclamações relacionadas com a FTC, juntamente com a melhoria do acesso ao mecanismo de 

reclamações para os indivíduos que relatam violência baseada no género. Também deve ser tomado 

cuidado para salvaguardar a confidencialidade das informações sobre os reclamantes individuais. 

4.7 Outras Questões 

Existem outras questões que foram apreciadas durante a AMDHAMDH que não são consideradas tão 

relevantes quanto as questões acima mencionadas, ou então que se relacionam mais a sistemas ou processos 

de gestão que poderiam contribuir para a AMDH contínua e / ou resultados positivos dos direitos humanos. 

Os mesmos são descritos na Tabela 4.9 abaixo, para que possam ser considerados como parte dos esforços 

contínuos de envolvimento e monitoria. 

http://www.mzlng.total.com/en/sustainability/project-induced-migration
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Tabela 4.9 - Outras Questões Cobertas pela AMDH 

OUTRAS 
QUESTÕES DE 

AMDH

AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA PAPEL DO PROJETO 
(CAUSA, CONTRIBUIÇÃO E 

VINCULAÇÃO)

ESTRATÉGIA DE AMDH

Avaliações de 
risco PVSDH 

Avaliações participativas de risco 
são um processo fundamental 
para a implementação abrangente 
dos PVSDH que deve levar a 
resultados positivos em direitos 
humanos. 

O Projecto, a Área 4 e a FTC e a 
segurança privada têm 
responsabilidades partilhadas 
para realizar avaliações de risco 
dos PVSDH, embora, em última 
análise, o Projecto tenha o papel 
principal na coordenação e 
supervisão. 

Integrar a metodologia PVSDH no 
processo de avaliação de risco que 
está a ser desenvolvido para o Plano 
de Segurança Comunitária. 
Usar o processo de avaliação de risco 
futuro como uma oportunidade de 
envolvimento com parceiros de 
segurança, trabalhadores e membros 
comunitários em torno das questões 
de segurança da comunidade e os 
PVSDH. 
Use influência com FTC, Área 4, CCSJV 
e outros parceiros de segurança para 
participar do processo de avaliação de 
risco PVSDH a fim de fortalecer a 
colaboração e o alinhamento sobre as 
medidas de mitigação. 

Trabalhadore
s Directos 

Trabalhadores directos não foram 
priorizados na HRIA anterior ou 
na AMDH até à data. 

Projecto causa os impactos na 
sua própria força de trabalho 
directa. 

Incluir trabalhadores directos como uma 
questão relevante na Estrutura do Plano 
de Acção de AMDH, visto que este é um 
grupo central das partes interessadas 
potencialmente afectadas que deve ser 
incluído no âmbito da AMDH em curso. 
Rever qualquer proposta de 
reorganização da força de trabalho e 
mudanças nas condições de trabalho 
(e.g., após o término da moratória de 
1 ano sobre as condições de trabalho 
da Anadarko) para garantir que 
respeitam os padrões internacionais 
dos direitos dos trabalhadores e 
reduzem quaisquer discrepâncias nas 
condições de trabalho. 

Criação de 
Benefícios 

A criação de benefícios é um 
processo importante para cumprir 
os compromissos do Projecto e 
que deve levar a resultados 
positivos de direitos humanos. 

A responsabilidade do Projecto 
pela AMDH deve ser focada em 
evitar e mitigar potenciais 
impactos adversos, em vez de 
fornecer benefícios. 
No entanto, dado os 
compromissos do Projecto com o 
investimento social, emprego 
local e outros benefícios 
(incluindo medidas de mitigação 
e remediação para 
reassentamento), o Projecto 
pode ser percebido como 
causador ou contribuindo para 
impactos adversos se os projectos 
planeados forem atrasados e os 
benefícios não se materializarem. 

Após a remobilização, consultar as 
partes interessadas afectadas, o 
Governo e os parceiros de 
implementação sobre como adaptar o 
investimento social e os planos de 
conteúdo local às novas realidades do 
contexto do Projecto. 
A longo prazo, continuar a desenvolver 
e implementar projectos de 
investimento social de forma 
participativa de acordo com a 
abordagem de desenvolvimento 
baseada nos direitos humanos.12
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OUTRAS 

QUESTÕES DE 

AMDH

AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA PAPEL DO PROJETO 

(CAUSA, CONTRIBUIÇÃO E 

VINCULAÇÃO)

ESTRATÉGIA DE AMDH

Periodicamente, realizar monitoria 
participativa e avaliação de programas 
de benefícios para apoiar melhorias 
contínuas e ser capaz de demonstrar 
impactos e resultados positivos como 
parte das comunicações do Projecto 
sobre AMDH 

Gestão de 
Contratados 
- 
Desempenho 
Social 

A gestão do contratado é um 
processo fundamental para a 
AMDH nos potenciais impactos 
na comunidade para o Projecto - 
particularmente na fase de 
construção - que deve levar a 
resultados positivos de direitos 
humanos. 

O Projecto, a CCSJV e os 
subcontratados têm 
responsabilidades partilhadas 
pela gestão do contratado em 
torno do desempenho social, 
embora, em última instância, o 
Projecto tenha o papel principal 
na coordenação e supervisão. 

Utilizar influência junto da CCSJV e 
subcontratados para fortalecer a 
capacidade local de desempenho social 
que seja proporcional ao perfil de risco 
social de cada subcontratado. 

Meio 
ambiente 

As questões ambientais não foram 
priorizadas na HRIA anterior ou na 
AMDH até à data. Prevê-se que as 
questões ambientais se tornem 
mais relevantes à medida que o 
Projecto aumenta as suas 
actividades de construção no mar 
e para a fase operacional. Além 
disso, o meio ambiente está 
explicitamente incluído no âmbito 
da Lei Francesa de Vigilância 
Razoável, portanto, é provável 
que seja benéfico incluir o meio 
ambiente numa abordagem 
abrangente de AMDH. 

O Projecto, a Área 4 e os seus 
parceiros de negócios contribuem 
para potenciais impactos 
ambientais. 

Incluir o meio ambiente na Estrutura 
do Plano de Acção de AMDH, dada a 
crescente intersecção entre direitos 
humanos, meio ambiente e questões 
de mudança climática. 

Serviços do 
Ecossistema s 

Questões relevantes estão 
relacionadas a impactos 
potenciais sobre os serviços do 
ecossistema prioritários, incluindo 
protecção da linha costeira, pesca 
entremarés, pesca costeira, 
turismo e recreação e senso de 
lugar e senso de pertencimento. 
Com base nas informações 
recolhidas até à data, os impactos 
nos serviços do ecossistema não 
parecem ser graves; no entanto, 
isto provavelmente mudará 
conforme  
as actividades do Projecto 
intensificarem. 

O Projecto, a Área 4 e os seus 
parceiros de negócios contribuem 
para potenciais impactos 
ambientais.  

Avaliar as percepções comunitárias 
sobre a eficácia das medidas de gestão 
para a perda potencial de serviços do 
ecossistema e envolvimento das partes 
interessadas e mecanismos de 
participação associados. 

12 Uma abordagem baseada nos direitos humanos (HRBA - human rights-based approach) é um dos 6 princípios orientadores para a Estrutura de 

Desenvolvimento Sustentável das NU que sustenta os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das NU  
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OUTRAS 
QUESTÕES DE 

AMDH

AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA PAPEL DO PROJETO 
(CAUSA, CONTRIBUIÇÃO E 

VINCULAÇÃO)

ESTRATÉGIA DE AMDH

Património 
Cultural  

Questões relevantes estão 
relacionadas a impactos potenciais 
relacionados a sepulturas; 
património cultural intangível e 
categorização de locais 
arqueológicos. 

O Projecto, a Área 4 e os seus 
parceiros de negócios 
contribuem para potenciais 
impactos ambientais. 

Avaliar as percepções comunitárias 
sobre o (i) processo de trasladação 
de sepulturas, 
(ii) eficácia da identificação e 
protecção do património cultural 
intangível, (iii) processo de 
categorização dos locais 
arqueológicos (e.g., CH86 e local 
próximo da pista de aterragem) e 
(iv) envolvimento e participação 
das partes interessadas 
relacionadas; e ajustar as 
actividades de gestão e / ou 
envolvimento conforme necessário. 

Preparação 
para 
Emergências 

Foram obtidas informações 
insuficientes para avaliar a 
preparação para emergências na 
AMDH até à data. 

Dado os desafios contínuos 
relacionados ao contexto do Projecto 
e à pandemia de coronavírus, 
considerar incluir a preparação para 
emergências como uma questão 
relevante para o futuro - tanto para 
trabalhadores como para 
comunidades. 
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Estrutura do Plano de Acção de 
AMDH 

A equipa de avaliação trabalhou com a equipa do Projecto para desenvolver a estrutura para o Plano de 

Acção de AMDH que está alinhada com os requisitos para a AMDH em curso sob os UNGPs; e também é 

eficaz na incorporação e integração dos direitos humanos nas estruturas organizacionais e sistemas de 

gestão existentes. 

A estrutura para o Plano de Acção de AMDH será construída sobre as várias medidas de auditoria que 

foram postas em prática pelo Projecto através das suas iniciativas anteriores ambientais, sociais, de 

direitos humanos e outras. A partir das observações e do envolvimento com a equipa do Projecto, há uma 

série de importantes "elementos constitutivos" para a AMDH que o Projecto já implementou, conforme 

resumido na caixa de texto abaixo. 

Tabela 5.1 – Elementos Constitutivos Existentes para a AMDH

Um elemento constitutivo adicional que provavelmente será importante para a abordagem geral do 

Projecto para a AMDH é a formação de um "Grupo de Trabalho Estratégico do Risco Acima do solo" para 

fornecer uma abordagem coordenada e multifuncional para a gestão adaptativa para os riscos acima do 

solo do Projecto, que incluem as questões de segurança, direitos humanos e desempenho social cobertas 

pela AMDH. Embora o Projecto tenha planeado a criação de um Comité Director de Direitos Humanos 

para apoiar a implementação do Plano de Acção de AMDH, o Grupo de Trabalho Estratégico do Risco 

Acima do Solo também é uma estrutura importante para ajudar a apoiar e adaptar as diferentes 

estratégias de AMDH num contexto muito dinâmico e difícil.  

Elementos Constitutivos Existentes para a AMDH

Forte atenção da equipa do Projecto no que diz respeito às normas de desempenho da IFC, obtendo uma 
licença social e promovendo um ambiente favorável ao Projecto. 

Planos de gestão ambiental e social em vigor que cobrem uma vasta gama de questões com aspectos sociais e 
de direitos humanos. 

Forte envolvimento com as partes interessadas e relacionamento com a 
comunidade.  

Mecanismos de reclamação estabelecidos para membros comunitários e 
trabalhadores.  

Forte equipa de desempenho com vários fluxos de responsabilidade. 

Sistema robusto de relações laborais com uma abordagem envolvida para trabalhar com a CCSJV e 
subcontratados. 

HRIA anterior que identificou as principais questões dos direitos humanos relacionadas com segurança, 
reassentamento, direitos dos trabalhadores e acesso a mecanismos de justiça / reclamação. 

Implementação dos VPSHR na Área 4, incluindo formação com JTF e guardas de segurança privada. 
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É importante garantir que as respectivas funções e mandatos destes dois grupos internos são claramente 

delineados, potencialmente com o Comité Director de Direitos Humanos sendo mais focado na 

implementação diária do Plano de Acção de AMDH e coordenação entre os principais departamentos e 

(sub)contratados no local, e o Grupo de Trabalho do Risco Estratégico Acima do Solo mais focado nas 

questões relacionadas com a gestão adaptativa, envolvimento com os parceiros de negócios e aspectos 

de comunicação do processo contínuo de AMDH. 

A estrutura para o Plano de Acção de AMDH foi baseada nas seguintes categorias: (a) bases; (b) avaliação; 

(c) monitoria; e (d) comunicação. A tabela abaixo mostra o alinhamento das componentes de AMDH de 

acordo com os UNGPs. 

Tabela 5.2 - Alinhamento de AMDH com os UNGPs

CATEGORIAS DA ESTRUTURA DO PLANO 

DE ACÇÃO

CATEGORIAS UNGP

Bases 

 Política e incorporação  
 Envolvimento com as partes interessadas  
 Mecanismos de Reclamação 

Avaliação 

 Avaliação de riscos e impactos  
 Integração e acção 

Monitoria   Acompanhamento

Comunicação   Comunicação  

A estrutura para o Plano de Acção de AMDH é anexada como Anexo II. Esta estrutura resume as principais 

recomendações da equipa de avaliação para todas as questões relevantes, a fim de fornecer uma visão 

abrangente do âmbito da Auditoria em Matéria de curso. 

Entende-se que a equipa do Projecto está a trabalhar no desenvolvimento do Plano de Acção de AMDH do 
Projecto. Isto vai aderir à estrutura fornecida pela equipa de avaliação em termos de atribuição de 
responsabilidades, aprovação de estudos adicionais e determinação de prazos para a monitoria e 
elaboração de relatórios, etc.  

Também se entende que a equipa do Projecto já está a trabalhar para reforçar os principais elementos 

fundamentais, como ter uma Política de Direitos Humanos independente e um Comité Director de Direitos 

Humanos multifuncional para o Projecto. 

Conforme acima mencionado, o Projecto também se comprometeu em consultar e envolver as partes 

interessadas afectadas e as organizações da sociedade civil em Moçambique sobre a Política de Direitos 

Humanos e o Plano de Acção de AMDH antes de finalizar estes documentos. Isto foi destacado como uma 

etapa importante para o desenvolvimento dos documentos fundamentais com base em direitos. Além 

disso, muitas das questões mais relevantes para o Projecto também têm implicações muito mais amplas 

para as empresas e os direitos humanos em Moçambique; e espera-se que o processo de consulta e 

envolvimento para o Plano de Acção de AMDH também possa identificar oportunidades e novas ideias para 

a colaboração das diversas partes interessadas. 
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Conclusão
A AMDH forneceu a oportunidade de trabalhar com a equipa do Projecto e uma variedade de partes 

interessadas internas e externas para reforçar a abordagem do Projecto para a Auditoria em Matéria de 

direitos humanos. Embora a avaliação tenha algumas limitações devido à pandemia de coronavírus, 

agradecemos a perseverança e o compromisso de todos os envolvidos para concluir a avaliação. Conforme 

explicado ao longo deste relatório, a AMDH é um processo contínuo e acreditamos que esta avaliação 

forneceu um novo foco e ímpeto aos esforços do Projecto em direitos humanos, desempenho social e 

PVSDH nos próximos meses e anos. Em particular, esperamos que as conversas importantes e construtivas 

internas e externas sobre direitos humanos continuem de forma colaborativa, apoiando uma visão comum 

de respeito pelos direitos de todos os trabalhadores, membros comunitários e outras partes interessadas 

afectadas. 

A partir das nossas discussões com a equipa do Projecto, entendemos que os próximos passos vão incluir 

a publicação e disseminação deste relatório em Inglês e Português, um relatório de progresso sobre as 

acções do Projecto para implementar as suas recomendações e o desenvolvimento do Plano de Acção de 

AMDH. 
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Anexo I - Equipa de Avaliação 

Lloyd Lipsett, Especialista Sénior em Direitos Humanos

Lloyd é um advogado internacional de direitos humanos com mais de 20 anos de experiência a trabalhar 

com empresas líderes, governos, instituições nacionais de direitos humanos, organizações da sociedade 

civil e povos indígenas. Desenvolveu um nicho no campo da avaliação do impacto dos direitos humanos 

(HRIA) com foco em projectos da indústria extractiva e acordos de livre comércio. Em particular, trabalhou 

em HRIAs de projectos e operações de mineração, petróleo e gás em contextos desafiadores em todo o 

mundo, desde Nunavut à Guatemala, Eritreia e Filipinas. Nos últimos anos, trabalhou em vários projectos 

importantes na África Oriental, particularmente em Moçambique, Tanzânia, Quénia e Uganda. 

Luc Zandvliet, Especialista Sénior em Desempenho Social

Luc Zandvliet é o Director da Triple R Alliance Inc., um grupo de especialistas que apoia empresas que 

operam em mercados de fronteira nas suas abordagens de envolvimento com as partes interessadas. Luc 

realizou mais de 80 visitas in loco a 30 países com mais de 30 empresas, principalmente no sector de 

mineração e do petróleo e gás. Estas visitas incluíram o desenvolvimento e implementação de estratégias 

de envolvimento e investimento social, realização de avaliações de risco de direitos humanos, 

estabelecimento de funções de desempenho social durante as operações iniciais, formação de funcionários 

seniores, avaliações de desempenho social e a implementação de mecanismos de reclamação. 

Dana Frye, Especialista Sénior em Desempenho Social

Dana tem 15 anos de experiência a trabalhar com clientes do sector privado, governos e organizações 

internacionais. Dana oferece aos clientes aconselhamento estratégico e prático e apoio numa variedade de 

sectores (mineração, petróleo e gás, energia, transporte, etc.). Passou grande parte dos últimos anos como 

consultora ou destacada, a apoiar equipas corporativas, sociais e de gestão. A sua experiência inclui gestão 

de risco social, desenvolvimento e implementação da estratégia de desempenho social e contratação e 

formação de equipas de responsabilidade social. Além disso, a sua experiência técnica inclui tópicos como 

o envolvimento com as partes interessadas, investimento comunitário e gestão do impacto social. Dana 

fala português e realizou uma visita de avaliação a uma operação de mineração na província de Cabo 

Delgado, em Moçambique, no início de 2019. 
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Karim-André Laz, Conselheiro Sénior em Segurança e Direitos Humanos 

Karim-André Laz é especialista em segurança e direitos humanos e apoia o trabalho da LKL International 

Consulting Inc. com vários clientes na implementação de avaliações de risco e impacto em direitos 

humanos, com foco adicional na implementação dos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos 

Humanos (PVSDH). Como ex-membro das Forças Armadas Canadenses e designer de formação para várias 

forças policiais e armadas em toda a África, Karim tem formação prática e experiência para operar e 

comunicar de forma eficaz com as forças de segurança pública e membros do sector de segurança privada. 

No total, Karim trabalhou em mais de 40 países (30 dos quais em África) em direitos humanos, direitos da 

criança, saúde e segurança e capacitação para unidades policiais ou militares. 

Isabelle Gilles, Pesquisa Jurídica, Especialista em Género e Perita em Direitos Humanos 

Legal 

Isabelle é advogada internacional e profissional de avaliação do risco e impacto dos direitos humanos com 

foco nos direitos da mulher e das crianças relacionados com projectos da indústria extractiva. Antes de se 

juntar à LKL International Consulting Inc., Isabelle foi advogada num inquérito público sobre corrupção na 

indústria de construção em Quebec (Comissão Charbonneau), desenvolvendo experiência significativa em 

questões de anticorrupção. Isabelle trabalhou anteriormente na área dos direitos da criança, 

representando crianças e serviços sociais em processos judiciais. Também representou réus em processos 

criminais, trabalhando como advogada de assistência jurídica. Realizou entrevistas direccionadas com 

trabalhadoras e membros comunitários como parte do trabalho de campo da LKL International para 

garantir que as preocupações relacionadas com os direitos das mulheres foram tratadas de forma 

adequada no processo HRIA. 

Sara Sultan, Especialista em Desempenho Social e Reassentamento

Sara Sultan é uma especialista em desempenho social baseada em Vancouver, no Canadá. Trabalha com 

Desempenho Social desde 2008. Trabalha directamente com as comunidades locais e proponentes para 

melhorar os resultados sociais relacionados com projectos nos sectores de mineração e energia. Com uma 

forte base de pesquisa e estatística, Sara é especializada na avaliação de direitos humanos e sociais, 

planeamento e implementação do reassentamento, e a criação da recolha de dados, análise e sistemas de 

gestão adaptados aos objectivos particulares do desempenho social dos projectos. Liderou a recolha de 

dados no campo, incluindo o levantamento aéreo, estudos de base e inventários patrimoniais. 
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ANEXO II - Estrutura do Plano de Acção de AMDH 
A Tabela 6.1 é a estrutura para o Plano de Acção de AMDH que o Projecto está empenhado em desenvolver. Esta tabela destaca as principais 

recomendações para as áreas de atenção entre os diferentes elementos de AMDH. Isto inclui as questões relevantes e outras. Elas s são divididas 

em prioridades a curto prazo em elementos fundamentais de AMDH e elementos a longo prazo relacionados com a avaliação contínua, monitoria 

e comunicações. 

Tabela 6.1 - Estrutura do Plano de Acção de AMDH

QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Política de 

Direitos 

Humanos e 

Plano de Acção 

de AMDH

Desenvolver uma Política de Direitos Humanos 

independente e um Plano de Acção de AMDH 

de maneira participativa. 

Nomear um Coordenador de Direitos 

Humanos e fornecer os recursos necessários 

para uma implementação sólida do Plano de 

Acção de AMDH 

Implementar um comité multifuncional para 

auxiliar na implementação do Plano de Acção 

de AMDH 

Concluir o envolvimento adicional com as 

partes interessadas e verificação sobre 

questões relevantes identificadas na 

AMDHAMDH para reunir mais informações 

sobre os impactos reais e as percepções e 

prioridades das partes interessadas 

Considerar a realização de uma avaliação 

externa de AMDH subsequente no final do 

período de construção e / ou avaliações 

direccionadas sobre novas questões 

relevantes nesse ínterim 

Desenvolver um modelo para 

relatórios internos periódicos que 

compila as informações relevantes 

sobre as diferentes componentes 

de AMDH em várias questões 

relevantes  

Considerar o envolvimento da 

plataforma de monitoria da 

sociedade civil do Projecto na 

monitoria participativa e na 

avaliação do Plano de Acção de 

AMDH 

Desenvolver um plano de 

comunicação para relatórios 

públicos e partilha proactiva de 

informações a nível local, 

regional e internacional que 

esteja alinhado com as boas 

práticas de relatórios da 

Estrutura de Relatórios dos UNGP

Segurança 

PVSDH Desenvolver um Plano de Acção dos PVSDH 

abrangente que esteja alinhado com a Regra 

sobre os PVSDH do Grupo Total 

Nomear um Coordenador de PVSDH e 

fornecer os recursos necessários para uma 

implementação sólida 



Auditoria do Projecto de GNL em Moçambique | 43

TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Utilizar influência com a Área 4 e o 
Governo de Moçambique para 
desempenhar um papel construtivo na 
implementação do Plano de Acção dos 
PVSDH 

Segurança 
Comunitária

Continuar a desenvolver a estratégia em 
camadas para a segurança comunitária para 
aumentar a protecção das comunidades 
afectadas pelo Projecto (enquanto se 
implementa um Plano de Acção dos PVSDH 
para mitigar os riscos relacionados com a FTC) 

Utilizar os estudos planeados relacionados 
com a segurança comunitária (estudo CAP, 
Estudo de Segurança Comunitária para a 
Camada 2, etc.) para aperfeiçoar o 
envolvimento com as partes interessadas, 
mecanismos de reclamação e sensibilização 
pública sobre questões de segurança da 
comunidade e os PVSDH 

As comunicações locais sobre 
segurança comunitária e PVSDH 
devem ser determinadas através 
de avaliação 

Avaliações de 
Risco de 
Segurança

Compilar informações e feedback de 
processos em curso e planeados (AMDH, 
estudo CAP, Estudo de Segurança 
Comunitária para a Camada 2) para apoiar 
uma avaliação actualizada do risco dos 
PVSDH 

Integrar a metodologia de avaliação de risco 
dos PVSDH nas avaliações de risco de 
segurança comunitária  

Envolver as partes interessadas 
afectadas e parceiros de 
segurança nos processos de 
avaliação de riscos para 
promover uma melhor 
comunicação sobre os 
dispositivos de segurança e o 
desenvolvimento de abordagens 
de diversas partes interessadas 

Interacção com 
Provedores de 
Segurança Pública

Utilizar a influência com a Área 4 e Governo 
de Moçambique para alinhar arranjos 
formais (e.g., MdEs, Regras de 
Compromisso, etc.) com PVSDH 

Desenvolver um programa de formação 
continua na área dos PVSDH contínuo para a 
FTC. Considerar o uso de um parceiro ONG 
para apoiar a oferta de formação  

Fortalecer os canais formais e informais para 
os membros comunitários apresentarem 
preocupações sobre as forças Moçambicanas 

Incluir questões relacionadas com a 
interacção com a FTC como parte da 
Estratégia de Equidade de Género proposta  

Certificar que os incidentes 
envolvendo a FTC são documentados 
e reportados  

Certificar que as ferramentas de 
monitoria dos equipamentos 
fornecidos à FTC são implementadas 
e documentadas de forma eficaz 



Auditoria do Projecto de GNL em Moçambique | 44

TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

QUESTÕES 
RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Interacção com 
Provedores de 
Segurança 
Privada

Desenvolver um procedimento operacional 
padrão (SOP) sobre detenção e transferência 
de custódia para a polícia 
Rever e actualizar a formação para guardas 
de segurança privada, de acordo com 
qualquer novo programa de formação 
desenvolvido para guardas de segurança 
pública 

Certificar que os processos de 
recrutamento e verificações de 
antecedentes exigidos para todas as 
empresas de segurança privada são 
realizados e documentados 

Direitos dos Trabalhadores

Não 
Discriminação

Continuar a usar a influência junto da CCSJV 
para incorporar e aperfeiçoar o sistema de RL 
do Projecto relacionado com a não 
discriminação 
Incluir questões relacionadas com a não 
discriminação na contratação e emprego como 
parte da Estratégia de Equidade de Género 
proposta 

Realizar envolvimentos direccionados e 
actividades de verificação relacionadas com a 
discriminação potencial e acomodação das 
minorias religiosas e trabalhadores com HIV / 
SIDA  

Durante a remobilização, ensaiar a 
eficácia do sistema em termos de 
verificar se os contratados e 
subcontratados estão a manter 
práticas de contratação não 
discriminatórias 

Abolição do 
Trabalho Infantil

Desenvolver um plano de AMDH direccionado 
para examinar proactivamente os riscos 
potenciais do trabalho infantil associados às 
cadeias de suprimentos dos principais 
fornecedores antes de iniciarem as actividades 
no Projecto 

Manter registos com 
documentação de idade para 
todos os trabalhadores associados 
ao Projecto 

Abolição do 
Trabalho Forçado

Desenvolver um plano de AMDH direccionado 
para examinar proactivamente os riscos 
potenciais de trabalho forçado associados às 
cadeias de suprimentos dos principais 
fornecedores antes de iniciarem as actividades 
no Projecto 

Liberdade de 
Associação

Continue a promover os comités de 
trabalhadores para trabalhadores 
terceirizados e subcontratados, fornecendo 
supervisão activa e apoio à capacitação. 

Considerar o envolvimento com 
sindicatos e outras organizações 
de trabalhadores em Moçambique 
como parte do desenvolvimento 
da estratégia de envolvimento 
com as organizações da sociedade 
civil com foco nos negócios e 
direitos humanos. 
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QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Condições 

de Trabalho 

Justas e 

Favoráveis

Realizar actividades de envolvimento e 

verificação direccionadas relacionadas com 

a adequação das rotações de turnos e 

adequação do salário mínimo do Projecto 

Durante a remobilização, testar a 

eficácia do sistema em termos de 

verificar se os contratados e 

subcontratados estão a manter as 

condições adequadas de trabalho e no 

acampamento. 

Analisar o feedback dos mecanismos 

de reclamação e comités de 

trabalhadores para entender se 

houve possíveis violações aos 

direitos dos trabalhadores durante a 

desmobilização (e.g., relacionadas 

com indemnizações e segurança 

social) ou para aqueles que foram 

considerados serviços essenciais 

(e.g., relacionados com o horário de 

trabalho, horas extras) 

Gestão de 

Contratados - 

Relações Laborais 

Continuar a usar a influência junto da CCSJV 

para incorporar e aperfeiçoar o sistema RL do 

Projecto. 

Reforçar a equipa de RL do Projecto 

para continuar a desempenhar um 

papel proactivo na monitoria e 

capacitação dos contratados e 

subcontratados quando a construção 

aumentar novamente  

Trabalhadores 

Directos

Incluir trabalhadores directos na Estrutura do 

Plano de Acção de AMDH como uma questão 

relevante 

Rever qualquer reorganização futura da força 

de trabalho e / ou mudanças nas condições de 

trabalho para garantir que respeita os padrões 

dos direitos dos trabalhadores e reduza 

quaisquer discrepâncias nas condições de 

trabalho 
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QUESTÕES 
RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

Incluir SST na Estrutura do Plano de Acção do 
AMDH como uma questão relevante para o 
futuro 

Rever todas as mudanças nos procedimentos 
de SST do Projecto devido à pandemia de 
coronavírus de uma perspectiva dos direitos 
humanos 

Social

Informação e 
Consulta

Envolva proactivamente as partes interessadas 
afectadas e a plataforma de monitoria da 
sociedade civil no desenvolvimento da 
Estrutura do Plano de Acção de AMDH com 
foco no reforço da informação e consulta em 
todas as questões relevantes 

Continuar a implementar os planos e 
actividades de envolvimento com as partes 
interessadas do Projecto com foco no 
aprofundamento do envolvimento directo 
com as partes interessadas afectadas, além 
das comunidades afectadas pelo 
reassentamento. 

Considerar o envolvimento da 
plataforma de monitoria da 
sociedade civil do Projecto na 
monitoria participativa e avaliação 
do Plano de Acção de AMDH 

Fornecer actualizações regulares 
sobre a implementação do Plano 
de Acção de AMDH às partes 
interessadas locais em formato 
acessível 

Reassentamento Considerar como o processo de risco acima do 

solo 
13

do Projecto pode ser usado para apoiar 
a discussão contínua de riscos e impactos 
emergentes na execução do plano de 
reassentamento e questões relacionadas com 

o DS 
14

Continuar a focar a avaliação contínua nos 
impactos dos atrasos na implementação dos 
programas dos meios de subsistência e 
fornecer qualquer apoio e assistência de 
transição necessária. 
Avaliar a acessibilidade a longo prazo de 
habitação, infra-estrutura e serviços em 
Quitunda 

A criação da função de Monitoria e 
Avaliação dentro do Departamento 
de Desempenho Social fornece uma 
plataforma sólida para a monitoria 
participativa contínua dos impactos 
relacionados com o reassentamento, 
assim como outros direitos humanos 
potenciais ou impactos sociais 
Continuar a reforçar a capacidade do 
Projecto de rastrear e comunicar os 
impactos potenciais e a 
implementação de programas de 
apoio a nível do agregado familiar 
individual 

Continuar a reforçar a 
capacidade do Projecto de 
comunicar sobre a 
implementação e monitoria 
do plano de 
reassentamento, 
particularmente em relação 
às questões relacionadas 
com os meios de 
subsistência. 
Considerar acelerar a 
implementação dos 
programas de investimento 
social que ajudam a reduzir 
as desigualdades percebidas 
entre Quitunda e outras 
comunidades afectadas pelo 
reassentamento (i.e., aquelas 
que cederam terras para a 
construção da aldeia de 
reassentamento de 
Quitunda).  

13 Inicialmente denominado Palma - Grupo de Trabalho do Risco Acima do Solo de Afungi, agora denominado Comunidade de Afungi – Aliança para Denúncia da Construção. 
14 O processo de risco acima do solo também deve ser considerado como uma plataforma potencial para discussão e implementação do Plano de Acção geral de AMDH  
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QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Saúde e 

Segurança 

Comunitária 

Rever todas as mudanças nos planos e 

procedimentos de saúde e segurança 

comunitária do Projecto que estão 

relacionados com a pandemia de coronavírus 

de uma perspectiva de direitos humanos  

Avaliar os impactos potenciais na saúde das 
mulheres e raparigas, incluindo em termos de 
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 
indesejada ou precoce. 

Continuar a implementar os planos 

do Projecto, incluindo aqueles 

relacionados com a saúde 

comunitária, relação comunidade -

construção e gestão rodoviária, 

com foco na gestão do risco de 

segurança relacionado com 

Quitupo, o corredor de transporte 

e actividades próximas da costa 

Imigração 

Induzida pelo 

Projecto 

Acelerar a implementação dos planos da IIP e 

continuar a fortalecer a capacidade dos 

gestores relevantes em relação à IIP 

Utilizar a influência junto do Governo, 

líderes comunitários e outros intervenientes 

para construir capacidade e iniciativas de 

diversas partes interessadas relacionadas 

com a preparação e mitigação da IIP 

Avaliar os impactos potenciais sobre as 

mulheres e raparigas em relação à exploração 

sexual e violência baseada no género 

O estabelecimento da estrutura de 

monitoria do Projecto para a IIP é uma 

prioridade para permitir que o 

Projecto e outros intervenientes 

respondam às indicações iniciais da IIP

Continuar a aumentar a 

sensibilização dos contratados e 

outras partes interessadas em 

relação aos potenciais impactos 

e comportamentos inadequados 

em relação aos membros 

comunitários local no contexto 

da IIP. Informações adicionais 

estão incluídas na gestão dos 

contratados abaixo. 

Criação 

de 

Benefício

s

Considerar os potenciais riscos relacionados 

com o uso do modelo de fundação como um 

veículo para a execução do Fundo de 

Desenvolvimento Comunitário de Afungi 

(uma medida de mitigação para o 

deslocamento económico) 

Após a remobilização, consultar as partes 

interessadas afectadas, o Governo e os 

parceiros de implementação sobre a 

adaptação do investimento social e dos planos 

de conteúdo local às novas realidades do 

Projecto e das comunidades 

Realizar monitoria participativa e 

avaliação de programas de benefícios 

para apoiar melhorias contínuas e ser 

capaz de demonstrar impactos 

positivos sobre os direitos humanos 

Gestão de 

Contratados -

Utilizar a influência junto da CCSJV e 

subcontratados para fortificar a 

capacidade local para o desempenho 

social que seja proporcional ao perfil de 

risco social de cada subcontratado.  
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QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Desempenho 

Social 
Continuar a aumentar a sensibilização dos 

contratados e outras partes interessadas em 

relação aos potenciais impactos e 

comportamentos inadequados para com a 

comunidade local através de formação 

abrangente e sanções apropriadas, conforme 

necessário 

Meio Ambiente 

Meio Ambiente Incluir o meio ambiente na Estrutura do Plano 

de Acção de AMDH como uma questão 

relevante para o futuro 

Serviços do 

Ecossistema

Avaliar as percepções comunitárias sobre a 

eficácia das medidas de gestão para a perda 

potencial dos serviços do ecossistema e 

envolvimento e participação das partes 

interessadas associadas e alinhar as actividades 

de gestão e / ou envolvimento, conforme 

necessário 

Patrimóni

o Cultural 

Avaliar as percepções comunitárias sobre (i) o 

processo de trasladação de sepulturas, (ii) a 

eficácia da identificação e protecção do 

património cultural intangível, (iii) processo 

para categorização de locais arqueológicos 

(e.g., CH86 e local próximo da pista de 

aterragem) e (iv) envolvimento e participação 

das partes interessadas relacionadas; e ajustar 

as actividades de gestão e / ou envolvimento, 

conforme necessário 

Documentar o progresso na 

identificação e protecção do 

património cultural intangível 

(incluindo aqueles vinculados aos 

serviços do ecossistema, como 

práticas tradicionais de subsistência) 
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QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO
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Preparação para Emergências

Preparação 

para 

Emergências

Considerar a inclusão da preparação para 

emergências como uma questão relevante 

para o futuro - tanto para trabalhadores 

quanto para comunidades 

Direitos da 

Mulher e 

Igualdade de 

Género

Incluir um compromisso com os direitos das 

mulheres e igualdade de género na Política de 

Direitos Humanos proposta, com referências 

específicas às protecções contra a 

discriminação com base no género, assédio e 

VBG. 

Analisar e fortalecer as políticas e 

procedimentos relacionados com a não 

discriminação, assédio e violência baseada no 

género. 

Incluir uma Estratégia de Igualdade de Género 

como plataforma fundamental na Estrutura do 

Plano de Acção de AMDH 

Nomear um especialista externo e 

experiente em género como Coordenador 

de Equidade de Género e seleccionar uma 

Força-Tarefa de Equidade de Género que 

inclua defensores de género de todos os 

departamentos relevantes 

Providenciar a visita trimestral de um 

especialista externo em género, para fornecer 

orientação e assistência especializada, e rever 

o progresso, a adequação e a eficácia de todas 

as iniciativas de igualdade de género 

Rever e reforçar a acessibilidade para as 

mulheres apresentarem queixas (incluindo em 

relação a assédio ou violência baseada no 

género) 

Certificar que todos os dados obtidos são 

desagregados por género 

Avaliação da natureza e âmbito dos 

potenciais impactos e preocupações das 

partes interessadas de uma perspectiva de 

género e direitos das mulheres nas 

comunidades, incluindo uma avaliação da 

situação actual da VBG, que também deve 

incluir uma compreensão dos impactos da 

pandemia de coronavírus. Actualizar esta 

avaliação anualmente 

Providenciar uma auditoria externa de género 

no local de trabalho, incluindo uma avaliação 

da situação actual de assédio e VBG no local 

de trabalho. A auditoria deve ser realizada a 

cada 2 anos 

As avaliações de VBG devem incluir, no 

mínimo, o seguinte: o nível e os tipos de VBG 

nas comunidades e no local de trabalho, 

incluindo os factores que contribuem para 

isso, a capacidade do sistema local de 

investigar e abordar VBG e apoiar as vítimas, 

e os impactos potenciais do Projecto sobre a 

situação actual 

Fornecer um sistema de monitoria 

participativa incluindo mulheres de 

diversas origens nas comunidades e 

no local de trabalho na Estratégia de 

Equidade de Género 

Considerar como o foco nos 

direitos das mulheres e na 

igualdade de género pode ser 

usado como uma 

oportunidade positiva para a 

comunicação e o 

envolvimento com diferentes 

grupos de partes interessadas 
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QUESTÕES 

RELEVANTES

BASES AVALIAÇÃO MONITORIA COMUNICAÇÃO

Curto Prazo Longo Prazo 

Garantir que o compromisso da empresa com 

os direitos e igualdade das mulheres é incluído 

numa formação obrigatória fornecida a todos 

os trabalhadores do Projecto 

Finalizar e operacionalizar a Declaração de 
Posição de Género que o Projecto está a 
desenvolver  

Mecanismos de Reclamações e Acesso a Recursos

Mecanismos de 

Reclamações e 

Acesso a 

Recursos

Fortalecer a acessibilidade das mulheres e 

processos compatíveis com os direitos para 

gerir possíveis reclamações relacionadas com 

o assédio ou violência baseada no género 

Fortaleça os procedimentos informais e 

formais para apresentar reclamações sobre 

a FTC para garantir que o Projecto possa 

registar, monitorar e acompanhar 

adequadamente essas reclamações  

Monitorar o desenvolvimento de outros 

mecanismos de reclamação relacionados 

com projectos extractivos em Moçambique - 

nomeadamente em relação ao envolvimento 

de organizações da sociedade civil no 

mecanismo de reclamações  

Considerar incluir o tópico de Defensores dos 

Direitos Humanos na Política de Direitos 

Humanos para fortalecer a importância da 

não retaliação 

Considerar realizar uma avaliação 

participativa dos mecanismos de 

reclamação do Projecto usando os 

critérios de eficácia dos UNGPs 

Continuar a desenvolver o sistema 

para registar, monitorar e analisar 

reclamações para potenciais 

tendências que requerem AMDH 

adicional. 

Continuar a desenvolver 

ferramentas de avaliação para obter 

feedback imediato dos utilizadores 

do mecanismo de reclamações, 

assim como pesquisas regulares de 

percepção dos grupos das partes 

interessadas afectadas 

Utilizar influência junto do Governo 

de Moçambique para acompanhar os 

casos de disciplina contra os 

membros da FTC para garantir que 

esses casos são tratados de forma 

adequada de uma perspectiva de 

recurso 

Continuar a desenvolver os 

processos para comunicar os 

resultados e as tendências das 

reclamações às partes 

interessadas afectadas de forma 

a salvaguardar a 

confidencialidade das 

informações sobre os 

reclamantes individuais 


