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1. Introdução 

O presente documento, elaborado pela Ecoplan Consultores, constitui-se no 

Relatório Final de uma série de exercícios relacionados com o processo de 

Avaliação do Impacto Ambiental e Social do projecto de construção do 

Centro Provincial de Educação à Distância em Chimoio, Província de 

Manica. O projecto é da responsabilidade do Ministério da Educação e 

Cultura.  

Em termos práticos, de acordo com o estipulado na Lei n.º. 20/97 de 1 de 

Outubro ( Lei do Ambiente ) e regulamentos pelos quais o mesmo se 

desdobrou, todas as actividades que por princípio se inserem no meio devem 

ou deveriam ser sujeitas a uma avaliação de impacto ambiental e social.   

 Ao abrigo da Legislação Ambiental vigente em Moçambique, o exercício 

do Estudo dos impactos Ambiental e Social tem os seguintes objectivos 

principais: 

 Desenvolver uma compreensão do projecto proposto; 

 Compreensão total dos aspectos ambientais  e sociais afectados; 

 Prever possíveis impactos tanto no lado ambiental e social e 

quantificar as possivel mudanças, projectando a proposta para o 

futuro; 



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO                                                                                                                EIA CHIMOIO RELATÓRIO 

FINAL  

 

 

7 

 RELATÓRIO FINAL ECOPLAN  CONSULTORES,  AV. 25  de Setembro, Prédio Macau –  

1º. Andar Direito , N.º 3 TELEFAX: 21306659 / 824839260, e-mail: ecoplan.mpt@gmail.com   

 Divulgar os resultados do estudo para que possam serem utilizados no 

processo de tomada de decisão; 

 Enquadramento legal da actividade e a sua inserção nos planos de 

ordenamento do território existentes para a área de influencia directa 

da actividade; 

 Diagnostico ambiental e social contendo uma breve descrição das 

situações ambiental e sociais de referencia; 

 Plano de Gestão Ambiental e Social das actividades de construção que 

inclui a monitorização e avaliação dos impactos, programa de 

educação ambiental e social e planos de contingências de acidentes; 

 Relatório de participação publica e de acordo com o estipulado no Nº9 

do artigo 14, quando necessário; 

Observação: 

Segundo o Decreto 45/2004 no seu Nº4 do artigo 13, o EAS, deve ser 

apresentado a respectiva DPCA, sob a forma de relatório, redigida em língua 

portuguesa. 

O processo do EAS a foi conduzido à luz dos princípios do Decreto 45/2004 

de 29 de Setembro, que é o Regulamento do Processo de Avaliação do 

Impacto Ambiental e Social e de acordo com outras normas nacionais, 

regionais e internacionais aplicadas nestes casos. 
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Para além desta introdução, o relatório consta dos seguintes capítulos, que 

resumem de uma forma geral os resultados principais da consulta 

documental, observações directas, entrevistas e reuniões conduzidas: 

 Apresentação Geral do Projecto 

 Situação de Referência 

 Identificação e Caracterização Geral dos Impactos potentiais  

 Medidas de Mitigação e de Gestão sostenavel dos Impactos – Plano 

de Gestão Ambiental e Social 

 Limitações nos Conhecimentos, Conclusões e Recomendações 

 Síntese  do inquérito e da auscultação Pública 

 

No seu conjunto, estes capítulos contribuem para caracterizar com vista a 

identificar possíveis impactos e formas de mitigação durante a concepção e 

planificações finais do Projecto, eventual construção de novas componentes 

e/ou seu funcionamento. 
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2. Apresentação Geral do Projecto 

 

2.1. Aspectos Gerais: 

 

Título do Projecto:  CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROVINCIAL 

DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM CHIMOIO, PROVINCIA DE 

MANICA 

Despacho de autorização: O projecto "CENTRO DE ENSINO À 

DISTÂNCIA " foi autorizado pelo Governo de Moçambique no âmbito de 

capacitação profissional dos quadros da Educação.  

Área a ocupar: As actividades que realizaram a tramitação inicial da 

delimitação da área do projecto referem que o mesmo ocupará uma parte da 

extensão do terreno herdado pela Educação a quando das nacionalizações, 

que são 200x200 metros quadrados ou 2 hª. 

i) A área prevista pelo promotor como devendo ser de influência 

exclusiva do projecto será sobre todo o terreno de implantação e 

arredores. 

ii) A área de localização da infra-estrutura inerente ao projecto é 

fornecida na Figura 1 ( área delimitada, oposta a tracejada ) 
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Figura 1 
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Investidor: International Development Association (IDA). 

Justificação: O "CENTRO DE ENSINO À DISTÂNCIA DE CHIMOIO" 

vai funcionar como extensão do Ensino Formal de formação de professores 

de nível médio. De uma forma geral fornecerá aos seus educandos formação 

equivalente aos dos IMAPS no ambiente de auto-didactismo e com 

condições de consulta contínua e completada por uma biblioteca e um 

espaço multifuncional. 

Tipo de Projecto: Trata-se de construção de um edifício escolar, uma 

construção de material convencional, paredes em blocos ou tijolo,   estrutura 

portante em betão armado e cobertura de chapas sobre estrutura de madeira.   

Todas as edificações previstas são novas e de raiz. 

Localização do projecto:  

O projecto se localiza dentro um lugar public na Província de Manica, 

Cidade de Chimoio, Distrito de Gondola, Bairro Tembwe, demarcado entre 

as coordenadas (GPS) 19º04´93" a 19º04´99" de Norte ao Sul  e 33º27´32" a  

33º27´35" de Este ao Oeste. O facto o projecto està localizado num lugar 

public, ele no vai impactar as persoas do visinho.  

O Município de Chimoio está situado no Centro do Distrito de Gondola. O 

Distrito de Gondola tem limite a norte com os Distritos de Macossa e Barue, 

a Oeste com o Distrito de Manica, a Sul com os Distritos de Sussendenga e 
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Buzi esta na Província de Sofala, e a nordeste com o Distrito de Gorongosa 

também em Sofala. 

O Distrito está dividido em sete postos administrativos (Amatongas, 

Cafumpe, Gondola, Inchope, Macate, Matsinho e Zembe), compostos pelas 

seguintes localidades: 

 Posto Administrativo de Amatongas:  ( Amatongas, Nhambonda e 

Pindanganga ); 

 Posto Administrativo de Cafume ( Benga, Chiungo e  Cuzuana ); 

 Posto Administrativo de Gondola ( Gondola ); 

 Posto Administrativo de Inchope  (  Doeroi, Inchope e Muda Serração 

); 

 Posto Administrativo de Macate ( Chissassa, Macate, Maconha e 

Marera ); 

 Posto Administrativo de Matsinho ( Chimera e Matsinho ); 

 Posto Administrativo de Zembe ( Boavista e Charonga ). 
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Figura 1. Visão Geral do Posicionamento  
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Duração da construção:  

A fase de construção do Centro terá a duração de 2 anos no máximo. 

Tecnologias e materiais a usar: conforme referido na memória descritiva 

do projecto é comprovado no local, em termos gerais, o promotor do 

projecto recorreu a materiais convencionais para efeito de construção das 

suas infra-estruturas. É privilegiado o bloco de cimento, madeira, a chapa 

metálica como cobertura e outros materiais afins. 

Estratificação dos beneficiários: Em consonância com a classe de 

educandos a alcançar dirige-se principalmente à elevação do nível dos 

professores. Na sua grande maioria de origem local e fora da cidade de 

Chimoio.  

Aspectos ambientais: O complexo educacional  a ser construído observara  

os padrões nacionais, regionais e internacionais de gestão ambiental 

inerentes à ocupação de espaços urbanos, bem como o plano de urbanização 

da Cidade de Chimoio. 

Trabalhadores a serem empregues:  

A Ecoplan consultores sugere uma parceria positiva entre o futuro 

empreiteiro e as comunidades circunvizinhas na contratação de mão - de - 

obra não qualificada,  assim com uma possível parceira inteligente com a 

Escola de Artes Ofícios na contratação de mão - de - obra especializada 

assim como a aquisição de serviços tais como, pedreiros, carpinteiros 
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serralheiros, pintores e outros. E de destacar que a Escola de Artes e Ofícios, 

possui ainda   meios circulantes para o poio  nas obras constituído por  um 

camião de 12 toneladas e  um tractor com atrelado. 

 

2.2 Componentes Físicos do Projecto 

Os vários componentes do Centro de Ensino à Distância estão de acordo 

com o projecto aprovado, havendo harmonia e interacção entre o desenho 

final, seu assentamento e orientação mais"pró-activa" minorando e anulando 

os possíveis impactos negativos do projecto sobre o ambiente natural de 

Chimoio. 

O complexo educacional compreende 1 edifício principal que servirá cerca 

de 300 educandos diariamente com instalações e recursos próprios onde se 

destaca:  

 Administração; 

 Informação e equipamentos; 

 1 Biblioteca com cerca de 500 livros; 

 1 Sala de aulas permanente; 

 1 Sala de aulas e actividades relacionadas; 

 1 Servidor; 
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 Serviço do cliente; 

 1 Armazém; 

 Sanitários; 

 1 Cozinha;  

 1 Um espaço multifuncional ao ar livre com sanitários de apoio;  

 1 Entrada com guarda e um quiosque; 

 1 Uma casa para o gerador e PT. 

 1 Anfiteatro aberto para cerca de 200 espectadores; 

 Vedação; 

 Arruamentos e parques de estacionamento de viaturas e velocípedes.      

A componente de expansão que ocorrerá após a construção de base 

compreende o recondicionamento e pavimentação do solo em pavé e relva 

assim como a possibilidade de ampliações para construção de salas de aulas 

permanentes e actividades relacionadas fazendo aproveitamento da estrutura 

anelar do edifício.  

O edifício principal incorpora um jardim interior, permitindo uma boa 

flexibilidade e funcionalidade entre os diferentes espaços físicos e, 

garantindo uma boa ventilação dos espaços e uso abundante de luz natural. 
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O edifício é tal que dá destaque especial aos aspectos sonoros no sentido de 

não permitir a entra da de ruídos exteriores para as salas de aula e outros 

compartimentos. Os espaços verdes representam a maior parte do lote, o que 

permite entre outros aspectos, manter áreas de reserva para permitir a 

evolução gradual do Centro.   

 

Água e Electricidade 

O projecto prevê uma estação de captação e de tratamento de água a ser 

extraída nos aquíferos subterrâneos através de um furo. A água será 

bombeada através de um motor eléctrico com capacidade para 5m3/h 

funcionando de três a quatro horas/dia conforme a demanda. A água será 

armazenada em depósitos com capacidade de 5 000 litros cada, totalizando 

10.000 lts  para o uso na copa, casas de banho e jardinagem. A electricidade 

a usar pelo Centro será fornecida pelo Sistema de Chicamba/Revue  e como 

fonte alternativa o gerador e um PT com capacidade de 1.5 KVA. As 

instalações estão ligadas a um sistema central de água, electricidade e 

saneamento convencional de fossas e dreno.   
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3. Situação de Referência 

3.1. Aspectos Gerais Sobre a Província de Manica e Cidade de Chimoio 

 

3.1.1 – Província de Manica 

 

A província de Manica Situa se no centro do pais, sendo limitado a norte 

pelo rio zambeze e Luenha que a separa da província de Tete, a sul pelo rio 

save que a separa da província de Inhambane e Gaza,a oeste pela fronteira 

com Republica do Zimbabwe e a este encontra-se a província de sofala. 

 A Província de Manica é a segunda menor do País, a seguir à de Maputo, 

com 61.661 km2. Administrativamente está dividida em 9 distritos (Guro, 

Tambara, Macossa, Barué, Manica, Gondola, Sussundenga, Mossurize e 

Machaze, 2 cidades (Chimoio – de nível “C” – e Manica – de nível “D”) e 4 

vilas (Catandica, Gondola, Machipanda e Messica)
1
. Destes centros urbanos, 

três são autarquias, nomeadamente: Chimoio, Manica e Catandica. 

A capital económica e politica-administrativa da Província de Manica é a 

Cidade de Chimoio situada no Distrito de Gondola. 
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A Província de Manica é abençoada com um bom clima para diversas 

actividades económicas, bem como uma diversidade dos solos e a 

topografia, que se apresenta também favoráveis a várias actividades agrárias, 

particularmente a produção de fruteiras, a criação de gado e o 

desenvolvimento florestal. A rede hidrográfica é extensa, suportando este 

potencial agrário e, em muitos casos, permitindo a produção de energia 

eléctrica, destacando-se os rios Zambeze, Save, Buzi, Gorongosa e Púnguè. 

Acima de tudo a província é rica em recursos naturais, particularmente 

minerais, florestais e faunísticos. 

O sector agrário tem grande expressão na Província de Manica, produzindo 

principalmente milho, mapira, feijões, tabaco, algodão e girassol. A 

produção de hortícolas e fruteiras tem dado rendimentos significativos, 

destacando-se a cultura de banana e manga. Em 2005 a produção do sector 

agro-pecuário correspondia a um pouco mais de Mt 3.300 milhões e foram 

comercializadas 595.000 ton. de diversos produtos agrícolas. Os efectivos de 

bovinos têm vindo a aumentar nos últimos anos, sendo a Província de 

Mancia a única do País que atingiu os efectivos pré-independência. Em 2005 

foram registadas 137.257 cabeças de bovinos e 985.332 caprinos e ovinos, 

dos quais 46% no eixo central da província. 

A pesca é praticada nos lagos, rios, tanques de piscicultura e a albufeira de 

Chicamba. Em 2005 o volume de pescado atingiu 4.991 ton. 
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Em 2005 o volume da produção industrial na província totalizou Mt. 36.342, 

52 milhões. Em geral na indústria tem se verificado nos últimos anos 

incrementos de novas unidades vocacionadas ao agro-processamento, 

confecções e lacticínios com a produção direccionada para o mercado 

interno e para exportação. 

O turismo está a registar algum crescimento em termos do número de 

restaurantes e bares, mas muito pouco em termos de exploração turística das 

potencialidades da província, particularmente na área de conservação 

transfronteriça de Chimanimani, a barragem de Chicamba, a região da 

Cidade de Manica e a Serra Vumba, a zona de Penhalonga e as coutadas dos 

rios Revué e Messica. Outras áreas com futuros potenciais turísticos incluem 

a Serra Chôa, o Vale do Zambeze e o Vale do Púngue na zona de 

Pindanganga. 

A rede comercial passou de 244 estabelecimentos em 2004, para 292, em 

2005 e 494 em 2007.  
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Fig. 2.2. Distribuição de Empresas por Ramo de Actividade e Distrito na 

Província de Manica (2007) 

 

Fonte: DPTM(2007a) p. 3,6, 7 e 9 

 

 

Portanto, enquanto a maior parte das outras províncias tem, pelo menos, uma 

segunda cidade dinâmica capaz de equilibrar o desenvolvimento urbano, 

Chimoio é a cidade por excelência da Província de Manica, incontestada 

como centro administrativo, produtivo, comercial, educacional, cultural e de 

prestação de serviços públicos e privados. 
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3.1.2. A Cidade de Chimoio 

A Cidade de Chimoio tem um área de 170.25 Km2, está localizada no centro 

da Província de Manica ao longo da linha férrea e a Estrada Nacional no.6, 

na região com as melhoras condições agro-climáticas e a mais populosa e 

mais densamente povoada da província. Este eixo central de Manica, que 

cobre apenas 16% da área da província, é composto pelos distritos de 

Manica e Gondola – além da própria Cidade de Chimoio – onde vivem mais 

de 50% da população. 17% da população da província está concentrada em 

Chimoio, o que faz da cidade a terceira capital provincial mais “pesada” em 

termos de concentração da população no País, a seguir a Matola e Beira.  

 

Esta concentração populacional tem também reflexos sobre as densidades 

populacionais. Enquanto a densidade populacional geral da Província de 

Manica em 1997 era de 15.8 por km2, o Distrito de Macossa tinha 1 

habitante por km2, os Distritos de Manica e Gondola tinham 35 habitantes 

por km2 e a Cidade de Chimoio tinha 983 habitantes por km2. 

 

A actividade económica principal da província é a agricultura de 

subsistência, principalmente produtora de milho, mapira, feijão, tabaco, 

algodão e girassol. Produção de hortícolas e fruteiras tem dado rendimento 

significativo, destacando a cultura de banana e manga. A pesca de 

subsistência tem igualmente forte expressão económica em lagos, rios, 

tanques de piscicultura e na albufeira. O sector formal da província de 

Manica esta fortemente concentrado na cidade de Chimoio. 
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Nos tempos mais recentes as autoridades do país e da província definiram as 

seguintes prioridades para impulsionar o seu desenvolvimento: 

 Desenvolvimento de recursos humanos 

 Produção/segurança alimentar 

 Infra-estruturas, e 

 Investimento privado. 

Na educação colocam-se muitas esperanças de desenvolvimento da 

província. Quer no interior quer na capital da Província, a educação está a 

desenvolver esforços de massificação do ensino construindo, reabilitando 

infra-estruturas escolares públicas e criando facilidades para investimento 

privado na educação. 

Apesar dos seus vastos recursos a província de Manica apresenta um dos 

baixos níveis de evolução em matéria do aumento do índice de pobreza 

quando comparada com as restantes províncias. Com efeito, conforme se 

pode ver pela Tabela abaixo, para além de ser a província com o índice mais 

elevado de pobreza da sua população (62.6%) nota-se que enquanto em 

1996-7 a percentagem das pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza
2
 era 

de 60.2 em 2002-3 essa percentagem tinha melhorado para 60.2%. 

 

                                                             

2
 Pessoas vivendo com menos de 1 US$ por dia. 
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TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DAS PERCENTAGENS DE 

PESSOAS  NA SITUAÇÃO DE POBREZA ABSOLUTA NO PAÍS 

Província 1996-97 2002-3 

 

Diferença 

Niassa 70,6 61,2 -9,4 

Cabo Delgado 57,4 72,3 14,9 

Nampula 68,9 68,1 -0,8 

Zambezia 68,1 58,6 -9,5 

Tete 82,3 71,6 -10,7 

Manica 62,6 60,2 -2,4 

Sofala 87,9 48,4 -39,5 

Inhambane 82,6 80,1 -2,5 

Gaza 64,6 58,6 -6 

Maputo Província 65,6 66,9 1,3 

Maputo Cidade 47,8 45,5 -2,3 

Fonte: DNPO (2003  Média Nacional 62,86 
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3.1.2.1. Localização 

 E ENQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 A Cidade de Chimoio está situado no Centro do Distrito de Gondola. O 

Distrito de Gondola tem limite a norte com os Distritos de Macossa e Barue, 

a Oeste com o Distrito de Manica, a Sul com os Distritos de Sussendenga e 

Buzi esta na Província de Sofala, e a nordeste com o Distrito de Gorongosa 

tambem em Sofala. 

               

3.1.2.2. Clima  

O clima de Chimoio é tropical húmido modificado pela altitude, que  é um 

tipo de clima que partilha, ao nível do País, apenas com algumas outras 

partes do interior das províncias de Tete, Zambézia e Niassa. 

A precipitação média anual é de 1.044mm (no período de 1998 a 2007), na 

sua maioria concentrada na época chuvosa compreendida entre o mês de 

Outubro e o mês de Março. O mês mais chuvoso é Janeiro, mas tem-se 

registado grandes quedas pluviométricas em todos os meses no período 

chuvoso, com precipitações máximas de entre 118 a 381mm/mês. As 

variações na precipitação de um ano para outro são consideráveis, tornando-

a de certa forma imprevisível (veja Anexo III). 
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Fig. 3.1. Precipitação Média Mensal no Período de 1998 a 2007 em mm 

 

 

A temperatura média anual é de 22.0ºC, com uma época quente de Outubro 

a Abril e uma época fresca de Maio a Setembro. As temperaturas do 

Chimoio podem ser consideradas amenas em relação a outras partes de 

Moçambique, com uma temperatura mínima de 10.8º C e máxima de 32.1º 

C. Os meses mais quentes são Dezembro e Janeiro e o mais fresco o de 

Julho (veja tabelas em anexo). 
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Fig. 3.2. Temperaturas Médias Mensais no Período de 1998 a 2007 

 

        

3.1.2.3. Aspectos geológicos 

O Planalto de chimoio faz parte da Província geológica de Manica com  

altitude de cerca de 750m e entre 500 a 1.000m, numa região caracterizada 

por quartzitos e e xistos fortemente deformados. Enquanto os quartzitos 

formam afloramentos rugosos e rochas escarpadas, os xistos formam 

superfícies planas e arredondadas. Os solos predominantes são argilosos 

vermelhos profundos de fertilidade média e com baixa susceptibilidade à 

erosão
3
.  
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A zona é susceptível a abalos sísmicos, tendo-se registado vários terramotos 

entre nos últimos anos, com o maior ocorrido no Distrito de Machaze em 23 

de Fevereiro 2006 com a magnitude de 7.5 na escala de Richter, jamais 

registada na África Austral. Este terramoto fez se sentir em locais tão 

distantes como foi o caso de Maputo, Harare, Lusaka e Joanesburgo. 
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Mapa da Cidade de Chimoio   
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Nesta região ainda podem se encontrar afloramentos rochosos, mas menos 

evidenciados. 

A Cidade de Chimoio situa-se numa área de inclinação para todos os 

sentidos, o que favorece o escoamento rápido das águas pluviais. O ponto 

mais alto localiza-se na serra Matama (1551m), no limite Leste da cidade. 

A construção de habitação em locais de grande declive acelera a erosão, 

embora não acentuada, caracterizada por remoção de solos e transporte de 

grandes quantidades de sedimentos para as zonas baixas. 

 

3.1.2.4. Hidrografia 

A rede hidrográfica depende das condições geológicas, do clima e do relevo 

da região. 

Na área da cidade existem cinco rios, nomeadamente Mudzingadzi, 

Muenedze, Nhyamatsane, Tembwe e Nymatui
4
 

Os caudais dos rios dependem fundamentalmente do clima. No período 

chuvoso tem causado inundações junto às margens, tornando insalubres as 

áreas de sua influência.  
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Actualmente, grande parte das áreas pantanosas, estão gradualmente sendo 

ocupadas para construção de habitação e outras infra-estruturas sócio-

económicas, facto que contribui para a alteração da rede hidrográfica da 

cidade. 

As águas subterrâneas estão ao nível não inferior a cinco metros de 

profundidade. No entanto é possível abrir um poço de forma artesanal. Este 

facto atenua grandemente a falta de água em determinados períodos, uma 

vez que a Barragem não abastece a cidade ao longo de todo o ano. 
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3.1.2.5. Vegetação e fauna 

A vegetação predominante da região de Chimoio é o do tipo Floresta 

Miombo Semi-Decíduo de Alta Pluviosidade, onde a floresta de 

Brachystegia spiciformos se mistura com florestas semi-decíduas de 

Pteleopsis, Erythrophleum e Newtonia
5
. Este tipo de floresta oferece, duma 

forma geral, potencialidades de exploração de material de construção, carvão 

e lenha, alguma extracção de madeiras preciosas e a possibilidade de 

desenvolver a apicultura
6
. A zona de Chimanimani alberga ainda uma 

elevada bioversidade, possuindo cerca de 1.000 plantas de espécies 

vasculares, das quais 45 são endémicas. Também, podem ser observados 

aloés (plantas com elevado índice medicinal). 

As espécies de fauna bravia mais comuns na região são imbabala 

(Tragelaphus scriptus), elande (Taurotragus oryx), palapala (Hippotragus 

niger), cabrito saltador (Oreotragus oreotragus), cabrito cinzento 

(Sylvicarpa grimmia) e cabrito azul (Philantomba monticola). Changus 

(Redunca arundinum) ocorrem nas zonas ribeirinhas e búfalos (Syncerus 

caffer) habitam as florestas nas encostas das montanhas. Foram registadas 

mais de 160 de espécies de aves, das quais algumas consideradas endémicas, 

35 espécies de anfíbios e 60 répteis, incluindo crocodilos  que ocorrem em 

todas as zonas ribeirinhas. 
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A cobertura vegetal é predominantemente de floresta aberta e savana 

arbustiva, na periferia da cidade, excepto uma pequena faixa no extremo 

Sudeste onde se desenvolvem pradarias. 

      

3.1.2.6. Erosão dos solos 

A erosão dos solos afecta praticamente todos os bairros periféricos de 

Chimoio com maior incidência para Bairro 5, localidade n.º 3, Bairro 7, 

localidade n.º 2 e Bairro de 7 de Setembro. A erosão dos solos é provocada 

pela inclinação acentuada do terreno em alguns locais aliada à prática de 

cavar buracos para a extracção de argila para a produção de blocos e tijolos. 

As medidas de mitigação propostas incluem: 

 

A guerra de desestabilização no período pós-Independência resultou num 

grande êxodo rural para a cidade o que originou uma ocupação desordenada 

do espaço urbano, duma forma geral, assim como elevadas densidades 

populacionais, com destaque para o Bairro 5. As medidas de mitigação 

propostas são as seguintes: 

 

A maior parte das árvores de sombra nas vias e outros espaços públicos foi 

plantada no tempo colonial e precisa de reposição. Por outro lado há uma 

fraca consciência por parte da população sobre a conservação das árvores 

que são cortadas para a cozedura de blocos e sem que haja reposição. O 

Município não dispões de um viveiro para a produção de plantas. As 

medidas de mitigação propostas incluem: 
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A prática de queimadas descontroladas é aplicada para a caça de pequenos 

animais e a abertura de machambas na cintura verde da cidade, resultando 

numa degradação acentuada dos solos e da vegetação. As medidas de 

mitigação incluem: 

 

3.1.2.7. Aspectos Sócio-económicos 

3.1.2.7.1. Antecedentes Históricos 

As famosas minas de ouro, localizadas na terra de Monomotapa, 

despertaram o interesse de vários comerciantes. O Desenvolvimento 

comercial ganha impulso em finais de século XIX (1890) com a fundação de 

porto na baia de Masanzane(Sofala) e a construção de linha férrea de Beira –

Machipanda. 

A ideia de suposto abundância de ouro tornou-se um polo de disputa entre 

árabes e portugueses, mais tarde, entre ingleses e portugueses tendo 

terminado com o tratado de Britânico de fronteira. 

A ocupação portuguesa sofreu sempre a resistencia local devido  a posição 

de nativos, depois de varias revoltas populares, Manica já foi parte 

integrante  de então importante companhia de Moçambique que se dedicava 

a pratica de culturas obrigatórias- algodão, sisal e açúcar destinada a venda. 

Por volta dos anos 60 começou  a surgir no pais  movimentos políticos que 

viriam a lutar contra o colonialismo. Posteriormente por volta dos anos 

1976, surge divergências políticas internas, que culminaram com a guerra 
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civil que geraram momentos difíceis ate 1992, altura de assinatura dos 

acordos de paz.  

A Circunscrição de Chimoio foi criada em 1893 por ordem da Companhia 

de Moçambique, com sede na Vila Barreto, actual Posto Administrativo de 

Matsinho. Entre 1898 e 1942 esteve integrado nos territórios da Companhia 

de Moçambique. Em 30 de Outubro de 1898 a sede da circunscrição foi 

transferido para a povoação de Chimiale, nos arredores da actual Cidade de 

Chimoio, passando a designar-se oficialmente por Mandingos.  Em  17 de 

Julho de 1916 Mandingos passou a chamar-se Vila Pery, adoptando o nome 

do então Governador do Território de Manica e Sofala, João Pery de Lind. O 

foral da Vila Pery foi aprovado em 4 de Maio de 1956 e a vila foi elevada à 

categoria de Cidade em 17 de Julho de 1969.  

Em Janeiro de 1971 Vila Pery foi proclamado capital do Distrito de Vila 

Pery, além de ser a sede do Concelho de Chimoio. A mudança do nome da 

Vila Pery aconteceu aos 12 de Julho de 1976 (Decreto – Lei 10/76 do 

Conselho de Ministros)
7
. 

Em 22 de Abril de  1978 a Câmara Municipal foi transformada em Conselho 

Executivo (Lei n.º 7/78), em 1987 Chimoio foi elevada à categoria de 

Cidade de nível “C” (Resolução n.º 6/87 de 25 de Abril)  e em 18 de 

Fevereiro de 1997 foi criado o Conselho Municipal (Lei n.º 2/97). 
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 3.1.2.7.2. População 

Segundo dados preliminares do censo de  2007 a Cidade de Chimoio tem  

238.976 habitantes, dos quais 199.552 homens e 199.216 mulheres, o que 

resulta numa índice de masculinidade de 100.2 . 

 Comparado com o resultado do Censo de 1997 de 171.056, Chimoio 

registou um crescimento total de 40% e médio anual de 4.0% no período 

entre os dois censos. 

Em 2007 a distribuição da população por Posto Administrativo Municipal ( 

PAM ) e a que se apresenta na tabela seguinte:       

    

Tabela: Cidade de Chimoio. População por Bairro e Posto 

Administrativo Municipal em 2007 

No Nome do Bairro 
Número 

de 

Habitantes 

% do 

total 

Taxa de crescimento 

entre 1997 e 2007 em 

% 

Por ano Total 

PAM N.º 1 56.651 23.7 1.9 19.1 

1 Agostinho Neto 1.478 0.6 0.6 5.9 

2 Nhamatsane 7.629 3.2 34.9 348.8 

3 25 de Junho 13.839 5.8 - 1.5 - 15.4 

4 Centro Hípico 18.160 7.6 3.7 37.4 

5 Chissui 838 0.4 - 3.4 -33.5 
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6 Nhamadjessa 6.885 2.9 8.3 82.9 

7 Trangapasso 792 0.3 7.6 76.4 

8 Témbwe 2.681 1.1 - - 

9 Hómbua 1.549 0.6 - - 

10 Herois 

Moçambicanos 
2.800 1.2 4.6 45.5 

PAM N.º 2 62.451 26.2 2.6 25.8 

11 Vila Nova 10.464 4.4 8.5 84.5 

12 Bloco 9 3.957 1.7 - 0.2 - 2.1 

13 Chinfura 2.992 1.3 - 1.2 - 11.6 

14 7 de Setembro 10.633 4.5 4.5 44.6 

15 16 de Junho 11.006 4.6 5.6 55.6 

16 Bairro 1 1.023 0.4 - 1.1 - 11.1 

17 Bairro 2 1.590 0.7 - 1.0 - 10.4 

18 Bairro 3 719 0.3 - 4.5 - 45.4 

19 Eduardo Mondlane 960 0.4 - 3.8 - 37.6 

20 Josina Machel 7.495 3.1 0.6 6.4 

21 C. Mudzingazi 981 0.4 - - 

22 3 de Fevereiro 10.631 4.5 1.4 14.3 

PAM N.º 3 119.666 50.1 6.2 62.0 
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23 Bairro 4 13.083 5.5 8.9 89.2 

24 Bairro 5 24.895 10.4 3.4 33.8 

25 7 de Abril 23.609 9.9 6.8 68.1 

26 Chianga 801 0.3 12.2 121.9 

27 Sitania 802 0.3 3.0 30.0 

28 Francisco Manyanga 6.064 2.5 3.2 32.2 

29 Textáfrica 6.287 2.6 0.4 3.6 

30 1º de Maio 4.409 1.8 5.2 52.3 

31 Nhauriri 6.360 2.7 6.5 64.6 

32 Mudzingazi 12.987 5.4 - 0.4 - 3.7 

33 Nhamaonha 20.369 8.5 10.6 105.8 

Cidade de Chimoio 238.768 100 4.0 39.6 

 

 O maior Posto Administrativo Municipal (PAM) era o PAM 3 com 119.666 

habitantes (50.1% da população total), seguido pelo PAM 2 com 62.451 

(26.1%) e ultimamente o PAM 1 com 56.651 (23.7%). 

 

3.1.2.7.3. Densidade 

A densidade relativa da população do Município de Chimoio é de 170,25 

hab/Km2. 
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 3.1.2.7.4. Estrutura Etária 

Em relação à estrutura demográfica, os dados preliminares do Censo de 

2007 permitem apenas descriminar o índice de masculinidade da população 

de Chimoio, sendo de 100.2%, constituindo uma melhoria no equilíbrio do 

género em comparação com 1997, quando o índice de masculinidade era de 

103.3%.  

A maior parte da população da Cidade de Chimoio (52.1%) era adulta (de 

mais de 16 anos). Contudo, menos de um terço da população tinha mais de 

40 anos e a população da cidade era ligeiramente mais jovem do que a da 

Província de Manica e do País. Aqui, também, encontrava-se diferenças ao 

nível dos bairros entre o Bairro 3 do PAM 2 com 68.1% da população sendo 

adulta, enquanto no Bairro Agustino Neto apenas 49% da população era 

adulta.  

A distribuição da população por idade, a semelhança das restantes partes de 

Moçambique
8
 e do Continente Africano, demonstra um grande desequilíbrio 

entre os diferentes grupos de idade, com camadas juvenís bastante maiores 

de que as mais velhas. Se considerarmos a idade economicamente activa 

como sendo a faixa entre os 15 e 65 anos apenas 53.2% da população 

encontram-se neste grupo, o que significa que, no mínimo, a metade da 

população era dependente (Veja Figura 4.1.). 

                                                             

8
 INE (2000) pag. 11 
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3.1.2.7.5 – Línguas  

A distribuição percentual das línguas maternas predominantes entre a 

população urbana da Província de Manica de mais de 5 anos era, em 1997 

(% das mulheres entre parênteses ): chitwe 24.8% (26.1%), cimanika 16.8% 

(18.1%), cisena 15.3% (15.0%), português 11.4% (10.7%), cindau 9.7% 

(9.5%), cinyungwe 6.8% (6.7%), outras línguas moçambicanas 8.5% (7.0%) 

e outras línguas estrangeiras 0.3% (0.3%). 6.3% (6.6%) tinham línguas 

maternas desconhecidas. Portanto, as línguas maternas de 73.4% da 

população eram locais da Província de Manica e outras partes da Região 

Centro. 

 

A distribuição percentual das línguas mais faladas em casa era praticamente 

a mesma, com 20.2% da população a falar mais português, 68.1 % a falar as 

línguas locais acima referidas e 4.5% a falarem outras línguas 

moçambicanas
9
. 

71.1% da população urbana da Província de Manica de mais de cinco anos 

sabia falar a língua portuguesa, enquanto 27.8% não sabia. Contudo, 

verifica-se uma grande diferênca entre os sexos neste aspecto, uma vez que 

apenas 61.2% das mulheres tinham conhecimento da língua portuguesa, 

enquanto 38.0% não tinham
10

. 

 

3.1.2.7.6  Formas de Sobrevivência 

Nas condições económicas actuais, as pessoas entram no mercado laboral 

informal muito cedo comercializando pequenas quantidades de produtos. 
                                                             

9
 INE (1999a) p. 55 

10
 INE (1999a) p. 57 
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Dada a debilidade da economia da cidade, o sustento da família é garantido 

pela agricultura, empregando alguns membros do agregado. 

 Apenas uma parcela muito pequena da força de trabalho tem emprego 

no sector formal e no sector informal registado. Portanto, pode-se 

concluir que a maior parte da população dedica-se à agricultura de 

subsistência, actividades ilícitas e outras actividades informais, ou está 

no desemprego. 

 

 Fora da função pública e os ramos de turismo e agricultura, a mulher 

participa bastante pouco no sector formal da economia e a sua 

participação no comércio informal não está registada. 

 

 O maior empregador formal é o Estado que absorve quase  a metade 

dos empregos registados na Cidade de Chimoio. Se incluirmos o 

Município, a função publica emprega 56% dos trabalhadores no sector 

formal. 

 

 O comércio informal é o segundo maior “empregador”. Este se 

carecteriza pela venda ambulante e fixa de produtos de primeira 

necessidade e de utensilios de uso domestico tais como: produtos de 

latoaria, artesanato, carpintaria, serralharia, etc. 

 

 No sector privado a indústria é o maior empregador. 

 

 Os operadores na área de turismo empregam 5.4%  dos trabalhadores 

registados no sector formal e destes 36.7 nos estabelecimentos de 

alojamento. 

O sector laboral formal não absorve grande número de pessoas. 

O sector terciário é ainda muito “primitivo”.    
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 3.1.2.7.7. Habitação 

 A Habitação predominante no centro da cidade de Chiomio e de tipo 

convencional  e nas zonas periféricas predomina casas não convencionais  

com cobertura de capim e pares de adobe, sem nenhuma pavimentação no 

chão e sem abastecimento de agua, nem fornecimento de energia eléctrica, 

mas com latrinas. Contudo existem algumas casas em alvenaria revelando 

um certo status económico.  

Ha um esforço no sentido individual de electrificação da habitação na 

periferia. 

 

3.1.2.7.8.Sistema de Abastecimento de Agua e Saneamento  

O abastecimento de água canalizada à Chimoio é proveniente da Barragem 

de Chicamba, construída entre 1994 a 95 com fundos do Governo da Itália a 

42 kms a oeste da cidade. A actual produção diária na captação é de 

3.300km3, que é bombeada à cidade através de uma conduta de 250 mm de 

diâmetro.  

O centro de tratamento da água, com uma capacidade diária de 3.000m3, 

situa-se em Mezingaze e o centro de distribuição localiza-se no centro da 

cidade, com um depósito elevado com uma capacidade de armazenagem de 

190m3 e um depósito em baixo com 208m3. 
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A rede de distribuição de água na cidade é composta por cerca de 22kms de 

tubagem de diâmetros diversos. Existem um total de 2.636 ligações, das 

quais 1.472 (55.8%) activas, e 14 fontanários, dos quais 10 em 

funcionamento.  

Uma percentagem crescente da população é abastecida por 4 pequenos 

sistemas a partir de furos, e 98 furos, poços e nascentes. Destes últimos 

38.9% estão inoperacionais. Incluindo estas fontes estima-se que 18% da 

população de Chimoio têm acesso a água potável de qualidade
11

. 

Por outro lado perspectiva-se para o ano 2008 a abertura de 35 novos 

fontanários públicos e 3.150 novas ligações domiciliares na Cidade de 

Chimoio. Através do Projecto do Novo Sistema de Abastecimento de Água 

na Cidade de Chimoio com um financiamento total para o período de 2008 a 

2015 de EURO 53.810.000 (proveniente de uma gama de financiadores 

incluindo o Governo de Moçambique, DGIS, FMO, Vitens, Coca-Cola e 

USAID) perspectiva-se uma cobertura total do abastecimento de água com 

qualidade de 75% em 2015 e, com um investimento adicional do FIPAG 

calculado em EURO 16.092.798, uma cobertura de  90% da rede 

distribuição em 2020, sendo as restantes 10% cobertos a partir de pequenos 

sistemas descentralizados. 

                                                             

11
 DPOPHM - DAS, Janeiro 2008 
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A rede está obsoleta e as perdas técnicas e comerciais situam-se na ordem 

dos 25%. Devido a estas fraquezas do sistema estima-se que a cobertura 

actual (2007) seja cerca de 6% da população de Chimioio, durante um 

período de 1 a 6 horas por dia. O próprio FIPAG reconhece que a situação 

da Empresa de Águas de Chimoio é deficitária e que o seu funcionamento 

não é irregular (não fiável) e não satisfaz a demanda actual que se situa ao de 

25.500m3 por dia. 

Por outro lado o sistema de abastecimento de água actualmente não é 

economicamente sustentável uma vez que as despesas correntes mensais são 

na ordem de Mt. 800.000, enquanto as despesas mensais situam-se nos Mt. 

450.000. Além disso as dívidas acumuladas com o FIPAG – Chimoio 

ultrapassam Mt. 9.000.000.  

As tarifas aplicadas pelo consumo de água são aquelas estabelecidas pela 

CRA. A administração dos fontanários é assegurada por Comités de Gestão 

com três membros eleitos pela comunidade beneficiada, e que procede à 

cobrança através de trabalho voluntário e entrega um valor fixo ao FIPAG 

semanalmente, e garante à operação e manutenção. 
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    3.1.2.7.8. Rede de Energia Eléctrica 

 

O fornecimento de energia eléctrica à Cidade de Chimoio é proveniente de 

Cabora Bassa, via subestações de Chicamba e Mavuzi até a subestação de 

Soalpo em Chimoio.  

Não existem dados desagregados sobre o número de consumidores e as 

infra-estruturas da EDM existentes na Cidade de Chimoio. 

 Na área operacional de Chimoio (incluindo a própria cidade e o Distrito de 

Gondola), existem um total de 22.964 consumidores distribuídos da seguinte 

maneira: 

Tipo de ligação: Nr. consumidores 

Sociais-convencionais                        2.417 

Domésticas-convencionais                      17.665 

Geral-convencionais                        2.665 

Grandes consumidores de baixa tensão                            11 

Consumidores de media tensão                           214 

Total:                        22.964 
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Na base destes dados pode-se calcular uma cobertura global para a área de 

Chimoio – Gondola na ordem de 23% 

 

3.1.2.7.9. Saúde 

O Hospital Provincial de Manica, situada na Cidade de Chimoio, tem 

serviços de atendimento externo, banco de socorros, raio-x, fisioterapia, 

oftamalgia, pediatria, cirurgia, medicina, maternidade, anestesia, 

estomatologia, psiquiatria, ginecologia, ortopedia, laboratório, ecografia, 

banco de sangue e bloco operatório. A capacidade em termos de camas é de 

371. O HPC conta com wyz profissionais, incluindo.  

A Direcção de Saúde da Cidade de Chimoio (DSCC) tem quatro centros de 

saúde, sendo: 

 Centro de Saúde de 1º de Maio com 18 camas e laboratório; 

 Centro de Saúde de Namaonha com 8 camas; 

 Centro de Saúde de Eduardo Mondlane com laboratório; 

 Centro de Saúde de Chissui. 

A DSCC conta com com 155 profissionais de saúde, incluindo 1 médica, 19 

técnicos (de medicina preventiva, medicina geral e de laboratório), 9 

enfermeiros de nível médio (especializados, gerais e de SMI), 32 

enfermeiros de nível básico (gerais e SMI), 14 enfermeiros de SMI de nível 

elementar, 18 parteiras de nível elementar, 23 agentes de saúde (medicina 
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geral, medicina preventiva, farmácia, estomatologia e serviço) e 11 

auxiliares de farmácia. 

Existem duas clínicas privadas em funcionamento e uma terceira que entrará 

em funcionamento dentro de um futuro próximo. 

 

 3.1.2.7.10. Saneamento  

Não existe nenhum informação sistemática sobre os tipos de saneamento 

usados na Cidade de Chimoio e a sua cobertura, mas de uma forma geral 

pode-se dizer que as casas construídas de material convencional têm fossas 

sépticas, enquanto as casas de material precário usam a latrina. As latrinas 

melhoradas são produzidas pelo Projecto de Saneamento a Baixo Custo com 

subsídios do Estado, mas em Chimoio há também muitos produtores 

privados. 

O Departamento de Água e Saneamento (DAS) da Direcção Provincial das 

Obras Públicas de Habitação de Manica (DPOPHM) está a elaborar um 

Plano Director de Abastecimento de Água e Saneamento da Província de 

Manica, incluindo a Cidade de Chimoio, com financiamento pela ZAMWAT 

no âmbito do Projecto Integrado de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 

e de Abastecimento de Água no Vale do Zambeze. O DAS tem uma parceria 

com a UNICEF para a capacitação institucional. 
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3.1.2.7.11. Saneamento e Esgotos 

Não ha sistema de esgotos na cidade de Chimoio. Na zona do cimento só há 

fossas sépticas e nas zonas peri-urbanas são latrinas. Sendo o sistema de 

esgoto bastante caro, aconselha-se a continuar com o sistema de fossas 

sépticas, mas dotando as autoridades de gestão com camiões de sucçãos 

service garantido por uma firma privada de capitais zimbabwianos.  .   

3.1.2.7.12. Drenagem 

O sistema de drenagem de Chimoio abrange apenas o centro da cidade 

(“cidade de cimento”), acompanhando duma forma geral a rede rodoviária 

asfaltada numa extensão de xxkms. Desde da Independência Nacional não se 

fez nenhum investimento na expansão do sistema de drenagem. 

 

 

3.1.2.7.13. Lixo 

A nível da cidade de chimoio existem  lixeiras transitórias ou  lixeiras 

provisórias.  São locais onde é depositado o lixo para em seguida ser 

transferida para o destino final.  

Em termo de transporte tem uma  pá escavadora  três tractores e dois 

camiões, destes equipamentos somente estão em pleno funcionamento dois 

tractores, um camião e uma pá escavadora   
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O Conselho Municipal de Chimoio tem um total de 76 funcionários, que 

diariamente fazerem limpeza na zona de cimento e nas periferias, estes 

trabalhadores tem enfrentado vários problemas pois os munícipes não 

respeitam algumas regras estabelecidas, no caso de trazerem milho maçaroca 

das machambas para cidade, descamisam e deixam o lixo em locais 

impróprios no centro da cidade de cimento dai dificultando o seu trabalho. 

O trabalho da recolha e feita na manhas e nas noites, todos os dias e 

depositada por sua vez uma lixeira geral que fica a 8km da cidade no bairro 

7 de Abril. 

No que diz respeito a resíduos fluentes líquidos esta cidade tem um sistema 

de condutas subterrâneas e sarjetas sistema este que funciona mal pois os 

municípios  tem protagonizado roubos de tampas das sarjetas ficando assim 

suturados e dificultando a passagem as aguas negras e em consequência 

disto as  águas correm para os riachos e pântanos. 

 Existe um camião com tanque para a captação de aguas negras só que 

pertence a uma empresa zambiana que tem vindo a fornecer serviços de 

recolha de aguas negras em residência onde são solicitados  a troco de um 

pagamento de acordo com a quantidade retirada. 

A insuficiência do número de sanitários públicos resulta no fecalismo a céu 

aberto, principalmente no Mercado Francisco Manyanga. As medidas de 

mitigação incluem: 

 Construção de sanitários no Mercado Francisco Manyanga 
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 Sensibilização da população para o uso correcto das latrinas existentes 

 

 3.1.2.8.4. Religião 

Surpreendentemente 40.7% da população urbana da Província de Manica 

declaravam em 1997, que não tinham religião nenhuma. Entre os crentes 

47.3% professavam a religião sião/zione, 33.1% a católica, 7.5% a 

protestante, 3.0% a muçulmana, 0.5% a dos Testemunhos de Jeová, 0.3% 

eram animistas, 3.1% professavam outras religiões e 2.6% tinham religiões 

desconhecidas
12

. 

 

 3.1.2.8.5. Educação 

O ensino tem sido objecto ênfase especial e o governo tem respondido a 

demanda. 

Na cidade Chimoio existem 29 escolas primárias, das quais 12 do nível EPC, 

1 do nível EP2 e 16 do nível EP1. Quase dois terços dos alunos no ensino 

primário estudam em dez escolas, um terço do total, principalmente do nível 

EPC, e que se encontram bastante superlotadas, com mais de 2.000 alunos 

no curso diurno. Destaca-se a EPC 7 de Abril com 5.111 alunos no curso 

diurno, o que representa um ambiente de ensino praticamente incontrolável. 

Estas escolas apresentam ao mesmo tempo os mais elevados rátios de 

aluno/turma (até 77.2), aluno professor (até 55) e aluno/sala (até 354.1).  

                                                             

12
 INE (1999a) p. 35 
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Um terço do total dos alunos estudam em outras dez escolas, principalmente 

do nível EP1, que  apresentam números críticos, com entre 1.000 a 2.000 

alunos no curso diurno e rátios de aluno/turma até 62.4, aluno/professor até 

58.4 e aluno/sala até 236.7. Embora o ambiente de ensino nestas escolas 

ainda seja controlável poderão num futuro próximo atingir os níveis de 

superlotação das escolas acima referidas, atendendo a intenção do MINED 

de progressivamente transformar todas as EP1s em EPCs. 

Os restantes 8.1% dos alunos estudam em oito escolas do nível EP1, com 

menos de 1.000 alunos matriculados no curso diurno, o que corresponde a 

um número razoável de alunos por escola. Ao mesmo tempo estas escolas 

apresentam igualmente melhores rátios aluno turma, aluno professor e 

aluno/sala, comparativamente com as escolas acima referidas. 

Considerando que o rácico aluno/turma recomendado pelo MINED é de 50 

alunos por turma pode-se concluir que as condições pedagógicas na maior 

parte, isto é: dois terços, das escolas primárias de Chimoio não são as 

melhores.  

A rede escolar está capacitada para responder ao crescente número de 

alunos, excepto no ensino pré-universitário devido ao reduzido efectivo dos 

professores e a falta de salas e material.  

Com abertura de EPU, reduziu-se a dependência em relação a cidade  

Chimoio. 
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O efectivo continua elevado no ensino primário e substancialmente reduzido 

nos outros níveis. 

As condições desfavoráveis nas escolas, nomeadamente a data de 

alimentação, alojamento, contribuem para o fraco aproveitamento escolar. 

A falta de professores tem sido matéria de análise a nível do governo. A 

solução do problema passa pela contratação de professores, que inclui 

trabalhadores efectivos noutras instituições. 

Os IMAPs deram grande contributo na formação de professores assim como 

na sua capacitação e elevação de nível porém, os IMAPs tem limitações e 

constrangimentos de deslocação e concentração de formandos, situação esta 

que será ultrapassada com a introdução do Centro Provincial de Ensino à 

Distância projectado para sua  construção na cidade de Chimoio.  

 

  3.1.2.8.6. Ensino a distancia ( Historial )  

Em 1999, Trabalhou na província uma brigada do ex-Instituto de 

Aperfeiçoamento de professores(IAP), que realizou o primeiro diagnostico 

para a introdução do curso Básico de formação de professores primário, 

tendo  concluído a existência de cerca 600 docentes de N5 que precisariam 

do curso para passarem para Docentes de N4 como a aposta do Ministério da 

Educação e Cultura com vista a eliminação daquela categoria profissional. 

A abertura de dez núcleos pedagógicos no período de 2001 a 2004 em sete 

dos dez distritos da província, onde se matricularam 361 professores dos 
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quais 249 concluíram o curso, 56 excluíram por vários motivos (morte, 

Saúde e outros), estando em frequência neste momento 39 cursistas. 

A não abrangência do curso em todos distritos e não alcance do numero de 

600 professores, deveu-se a factores alheios ao sistema. Pois no 

levantamento efectuado em 1999,foram considerados como docentes de N5 

professores que já tinham feito o nível básico,, mas ainda eram considerados 

Docentes de N 5, e ao longo do período outros concluíram seus níveis, idade 

de avançada e dificuldades de visão. 

Em 2006 introduziram o curso Médio de Formação de professores Primários 

em Exercícios, via Educação a Distancia, tendo sido abertos ate Dezembro 

de 2008 17 núcleos pedagógicos onde se matricularam 680 professores, dos 

quais 120 já graduaram 10 excluíram, estando a frequentar neste momento 

550 docentes. 

Em 2008, foi introduzida o programa de Ensino Secundário a 

Distancia(PESD) na Escola Secundaria de Sussundenga, distrito do mesmo 

nome. Neste ano já estão matriculados 268 alunos de 8 classe, nas escolas 

Secundaria de Armando Emílio Guebuza, Distrito de Barue, Guro, 

Machipanda em Manica, Sussundenga, Macombe, vila nova e 7 de Abril 

cidade de Chimoio 

 

Neste ano 2009 a Universidade Pedagógica, Delegação de Manica, arrancou 

com dois cursos Inglês e Física, com 150 estudantes, na modalidade de 

formação semi-presenciais, funcionando dos distritos de tambara, Guro 

Macossa e Barue, vila nova na cidade de Chimoio, para docentes dos 

distritos de Sussundega, Manica, Gondola e Cidade de Chimoio. 
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4. Identificação e Caracterização Geral dos Impactos  

4.1 Sobre o Meio Físico  

4.1.1. Durante a Conclusão da Construção e Manutenção  

 

4.1.1.1. Acesso: 

 

De acordo com o empreiteiro do projecto, o acesso à obra, incluindo o 

transporte de materiais e de construção, será  efectuado por via terrestre. 

A cidade de Chimoio beneficia-se de uma rede viária fluida e de fácil 

escoamento de veículos em rodovias de pavimento asfáltico na cidade e terra 

batida na periferia onde está localizada a área do projecto cujo acesso dista a 

5 metros da via principal asfaltada que liga a cidade ao Aeroporto. 

Os materiais e equipamento serão transportados dos armazéns do 

empreiteiro do centro da cidade para a obra em condições que não perturbam 

a rotina da rede viária. 

Durante os trabalhos de construção, no interior da obra não circulara  

nenhuma outra viatura motorizada senão a pá carregadora para o movimento 

de inertes (areias, pedras, e outros materiais em rotas curtas e definidas). 

Durante o funcionamento do centro, segundo o projecto haverá acesso 

interno de viaturas dos utentes no máximo de trinta viaturas ligeiras em rota 
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interna que desagua nos parques preparados para tal sem perturbar a ordem e 

os eventuais peões.  

  

4.1.1.2. Método de Uso do Terreno 

O Centro de Ensino a Distância, no seu todo, está instalado num solo 

argiloso, localizando-se o calcário a grandes profundidades, o que facilitara 

a execução do projecto, pois não foi necessário escavar na rocha calcária. 

As fundações dos “edifícios” serão efectuadas em blocos de cimento e o solo 

escavado e aterrado para suportar as estacas. 

Na construção dos edifícios e de outras infra-estruturas mencionadas, que 

justificam o uso de blocos de cimento, a areia retirada do local da fundação 

foi reutilizada. Decorrem obras de vulto que consistem na conclusão do 

projecto. 

 

4.1.1.3. Ruídos 

Os  trabalhos de construção do Centro, fundamentalmente os acabamentos, 

decorrem durante o período diurno e não se vislumbraram ruídos que 

possam perturbar o ambiente, senão os ruídos normais que se ouvem durante 

a execução de uma obra.  
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Dada a proximidade de duas instituições de ensino que são a escola 

secundaria Paulo Samuel Kankhomba e a escola de artes ofícios recomenda-

se ao empreiteiro cuidados especiais no sentido de mitigar os ruídos de 

operação da betoneira e do Dumper assim como de outros meios circulantes 

de modo a não perturbar  o desempenho no decorrer das aulas. 

 

4.1.1.4. Poluição do Ar 

 

As principais actividades que podem poluir o ar estão relacionadas com:  

 Os movimentos de veículos e máquina, caso não se encontrem em 

bom estado de funcionamento, podem emitir grandes quantidades de 

fumos e podem levantar poeiras quando circulem em trilhos secos; 

 Carregamento e descarregamento de materiais de construção tais 

como areia, cimento e pedras; 

Este estudo recomenda ao empreiteiro a criação de medidas especiais que 

possam mitigar a criação de poeiras vendando nas periferias do 

impreindimento com toldo plástico de modo a criar uma barreira entre o 

empreendimento as instituições educacionais vizinhas. 

Sugere-se também a rega periódica dos solos para  a contenção de 

poeiras.    
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4.1.1.5. Armazenamento e Abastecimento em Combustível e Óleos. 

 

O abastecimento em combustíveis será efectuado através de tambores 

transportados por estrada e, posteriormente, armazenados em tanques aéreos. 

O gás será transportado pela mesma via em tonas que depois serão enchidas 

na cidade. 

4.1.1.6. Contaminação da Água Subterrânea 

Durante os trabalhos de conclusão da construção as actividades que podem 

provocar a contaminação da água subterrânea são: 

 Movimento de veículos deixando escapar óleos, gasóleos e 

gasolina no solo; 

 Lavagem de tambores ou tanques de óleos, gasóleos ou gasolina 

directamente para o solo; 

 Ruptura dos tanques de combustíveis e óleos deixando estes verter 

para o solo; 

 O despejo de óleos queimados no solo após a sua retirada das 

viaturas e máquinas; 

 Uso de adubos químicos, não biodegradáveis. 
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Estes produtos, uma vez despejados no solo acumulam-se neste e durante o 

tempo das chuvas são transportados pela água das chuvas para o lençol 

freático, contaminado assim a já não potável água. 

4.1.1.7. Erosão do Solo 

A área onde se construiu o centro de ensino à distância é relativamente plana 

com ligeiro declivo e argilosa. As características do solo indicam tratar-se de 

um solo com textura argilosa de drenagem rápida. Portanto, o perigo de 

erosão é acentuado. Existe vestígios de erosão do solo devido à falta de 

valetas e caleiras que conduzam as águas pluviais nos espaços construídos 

nos arredores do centro em áreas onde a vegetação é escassa. 

4.1.1.8. Erosão Eólica 

A erosão eólica é pouca notória devido à rigidez dos solos   

 

4.1.1.9. A problemática de água  

A pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo permitiram concluir que a 

cidade de Chimoio não possui água suficiente para a demanda. 
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4.2. Durante o Funcionamento 

Durante o funcionamento do Centro de Ensino à Distância os impactos 

ambientais relativos ao meio físico que podem ocorrer estão relacionado 

com: 

 

4.2.1. Acesso  

O acesso e o transporte de bens e produtos para o Centro de Ensino à 

Distância é e continuará a ser feita principalmente por via terrestre. 

 

4.2.2. Ruídos 

 

Não se esperam ruídos perturbadores durante a fase de funcionamento. O 

ruído que poderia ser um pouco incómodo seria o do funcionamento do 

gerador de energia eléctrica, o que não é o caso. 

 

4.2.3. Contaminação da Água Subterrânea  

 

As actividades que podem provocar contaminação durante a fase de 

funcionamento do Centro de Ensino são, na sua maioria, as mesmas que as 

da fase de construção. 
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Portanto relacionadas com: 

 Movimento de veículos que podem fazer com que se escapem óleos, 

gasóleos e gasolina para o solo; 

 Lavagem de tambores ou tanques que com óleos, gasóleo ou gasolina 

directamente para o solo; 

 Uso de adubos químicos, não biodegradáveis; 

 O despejo de lixo em locais não preparados ou mal preparados para o 

efeito. 

 

Estes produtos uma vez despejados no solo podem acumular-se e neste e 

durante o tempo das chuvas serem transportados pela água das chuvas para o 

lençol freático, contaminando assim a água. 

4.2.4. Erosão dos solos 

O risco de erosão na área de estudo é moderado, pois ela é plana e fixada por 

um gramado (relva). 

 

4.2.5. Erosão Eólica   

  A erosão provocada pelos ventos não deve ser agressiva segundo as 

observações feitas no terreno e na pesquisa bibliográfica. 
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 4.3. Sobre o Meio Biótipo  

Dado o tamanho reduzido do empreendimento os impactos serão muito 

localizados. Os impactos principais poderão ser: 

 Impactos na vegetação circunvizinha.  

 Impactos muito reduzidos na vida micro biótica.  

As causas principais dos impactos negativos no meio biótico poderiam estar 

associadas a assoreamento/sedimentação, a efluentes, à destruição durante a 

construção e funcionamento da conduta de água e durante a construção e 

funcionamento do sistema de drenagem. 

Não existe qualquer perigo de poluição das águas subterrâneas (aquíferos 

profundos) que possa advir do empreendimento, dada a textura do solo.  

 

4.3.1. Durante a Construção 

Poeiras poderão ser levantadas durante a execução das obras de conclusão 

do edifício. Essas poeiras poderão ser transportadas pelos ventos para os 

riachos e se depositarem nas zonas de vida micro biológica, o que poderá 

causar a mortalidade destes. 

As actividades principais que poderão causar o levantamento de poeiras são: 

(i) Escavações;  
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(ii) Movimento de veículos em trilhos arenosos; 

(iii) O carregamento/descarregamento de materiais de construção tais 

como areia, cimento e pedra; 

(iv) Preparação de betão; 

 

Os ventos predominantes são de NE e de SW. Para além destes existem 

ventos de alísios, que regra geral são nas tardes. Tratando-se de um planalto, 

qualquer que seja a direcção do vento irá transportar poeiras para algum 

ponto dos riachos. Todavia, os ventos de quadrante norte poderão causar 

menos impactos nos ecossistemas fluviais, considerando que as instalações 

estarão localizadas no extremo norte da cidade. Pode-se constatar que a 

maior parte das poeiras se distribuiriam a um raio de 50 a 100 quilómetros 

na zona norte e a este das instalações do centro. 

 

4.4. Sobre o Meio Sócio-Económico  

 

O funcionamento do Centro de Ensino não perturbará qualquer família dado 

que o centro está distante dos aglomerados habitacionais e o terreno em se 

encontra instalado está completamente vedado. 
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Na fase da construção do Centro de Ensino assim como na fase do  

acabamentos incluindo a manutenção, destaca-se a oferta de oportunidade de 

emprego para a população das redondezas em ocupações ao alcance das suas 

capacidades técnicas. 

 

Conforme já referido na componente propriamente educacional está previsto 

a locação de um número não especificado de trabalhadores da educação 

sendo de destacar docentes, bibliotecários, técnicos de informática, 

administrativos, contínuos, estafetas, serventes, guardas e jardineiros. 

  

Durante o Funcionamento: 

 

4.5. Possíveis Impactos Positivos 

A Construção do Centro de Ensino *a Distância é uma grande mais valia 

para Região centro. Oferta de oportunidade de emprego.  

 

Oferta de oportunidade de formação de nível básico e médio para níveis de 

bacharelato e licenciatura para os graduados da região centro.  

 

O Centro de Ensino à Distância terá um Anfiteatro que não só servirá para 

assuntos académicas, como também servirá para os assuntos académicos 

 

Dado o padrão de ensino a ser ministrado no Centro, com uma alta 

qualidade, verificar-se-á a ampliação de oportunidades de colocação da 

cidade de Chimoio, da Província de Manica e do País em geral no mapa 
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nacional regional e mundial para hospedar inventos de natureza cultural e 

académica, com as necessárias consequências sócio-económicas para o 

ambiente local. 

 

A aumentação das actividades economicas com alojamentos no hoteis na 

cidade de Chimoio; 

O desenvolvemento das actividades comerciais locais (tanto formal que 

informal) como os vendadores de fruitas e artiglos de primaria necessita 

(amendões, cigaretas, amendos, pão, bulachas, sumu fresca, etc.) 

O desenvolvemento das valores fonciarias das casas e alojamentos no 

vizinho do Centro. 

Estabelecimento de padrões de qualidade no ensino que a médio e a longo 

prazo na educação e actividades sociais; 

Contribuição para o aumento do património imobiliário da cidade Chimoio e 

melhoramento da sua estética e diversificação do património cultural.    

 

5. Medidas de Mitigação e de Gestão dos Impactos – Plano de Gestão 

Ambiental e Social (PGAS)  

 

5.1. Sobre o Meio Físico  

Os impactos ambientais negativos sobre o meio físico aqui identificados e 

descritos podem ser eliminados ou minimizados com a adopção de medidas 

racionais de gestão. Algumas das medidas que podem eliminar e/ou 

minimizar estes impactos constituem-se em propostas a seguir apresentadas. 

Deve-se salientar que tais medidas não devem, de forma alguma, ser 
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encaradas como irrevogáveis, devendo ser sujeitos à revisão e ajustamentos 

em função da evolução das condições de base que deram origem. 

 

5.1.1. Durante as Construções e Funcionamento 

5.1.1.1. Acesso 

 

Deve se prever o assentamento do pavimento de acesso em pavé de cimento 

para veículos, velocípedes e peões em faixas que serão circundadas por uma 

vasta área de espaços verdes relvados e com plantas ornamentais. Este tapete 

verde permitirá a fixação dos solos e a eliminação de poeiras.   

 

5.1.1.2. Poluição do Ar 

 

Os solos predominantes são argilosos vermelhos profundos de fertilidade 

média e com baixa susceptibilidade à erosão. Portanto, a circulação de 

veículos em solo seco levantará poeira. Entretanto, é de sugerir que durante 

a construção das obras  do centro a zona seja vedada com tapumes, como é 

costume em obras de construção civil e que o cimento assim como asfalto 

seja misturado em local seguro escolhido para o efeito. 

A  fabricação de betão e dos blocos de cimento será  feita localmente na 

obra daí, recomenda-se também a vedação com tapumes e em local 

seguro afim de reter as poeiras.  

 

5.1.1.3. Armazenamento e Abastecimento em Combustíveis e Óleos  
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Embora os combustíveis e óleos sejam em quantidades muito reduzidas (pá 

carregadora, betoneira e compactadora) os combustíveis serão conservados 

em tanques aéreos. De notar que deve-se construir um alpendre para 

proteger os tanques das intempéries como o sol e chuva. Os óleos serão 

armazenados em tanques especiais.  

 

Os combustíveis deverão ser transportados para a obra em tambores com 

recurso a via terrestre e armazenados em tanques aéreos para o diesel e 

gasolina. Os óleos são armazenados numa área especial. 

 

Sendo os combustíveis e óleos quimicamente danosos para os ecossistemas e 

na contaminação das aguas são recomendados cuidados especiais no seu 

manuseamento:  

Assegurar que o movimento de veículos não deixe escapar óleos, diesel e 

gasolina no solo; 

Evitar que a lavagem de tambores e tanques que contenham óleos, diesel ou 

gasolina seja realizada em contacto directo com o solo; 

Verificar o estado de conservação dos tanques de combustível e óleos de 

modo a prevenir roturas que possa verter óleo para o solo; 

 Sendo os óleos queimados depositados em recipientes apropriados para o 

seu transporte para o continente, são recomendados as mesmas precauções 

acima enumeradas para evitar a contaminação dos solos, ecossistemas e 

lençol freático; 

Recomenda-se o controlo, verificação e ensaio mensal do estado de 

operacionalidade dos extintores de fogo ( CO2), assim como a limpeza 

sistemática da área circunvizinha à estação de serviço e armazenamento de 

óleos e combustíveis para reduzir ou eliminar elementos inflamáveis.    
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5.1.1.4. Contaminação de Água Subterrânea  

 

A água subterrânea existente na zona é o recurso mineral mais precioso 

sendo pratica comum a escavação de poços de agua para consumo na 

maioria das habitações. A água é potável e não salubre. 

 

Portanto, aconselha-se que não seja permitida a circulação de viaturas que 

deixem escapar óleos, gasóleos, por mais pequena quantidade que seja. O 

mesmo é aplicável para os casos de máquinas a serem usadas na zona, bem 

como o gerador de energia eléctrica. 

 

Em caso de necessidade de uso do  adubo para vegetação ou fins agrícolas e  

imperioso que estes sejam  biodegradáveis. 

Os óleos retirados dos carros devem ser recolhidos convenientemente e 

guardados em recipientes bem fechados para depois serem transportados 

para lugar seguro; 

 

As pilhas, baterias velhas, latas de “spray” devem ser recolhidas e 

armazenadas em recipientes seguros para, também, serem levadas para o 

local seguro que comportam este tipo de lixo. 

 

Especial atenção deve se reservada para a manutenção e limpeza das viaturas 

(tractor, pá carregadora e betoneira), dai se recomendar a identificação de 

uma área adequada e preparada para o efeito, que não traga prejuízos 

ambientais de relevo, evitando que os efluentes (aguas oleaginosas) se 
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infiltrem no solo e sejam recolhidos e depositados para depois serem 

transportados para lugar seguro ou para reciclagem.  

 

 

5.1.1.5. Erosão dos Solos 

 

O solo da zona onde fica o centro do projecto é argiloso com textura argilosa 

de drenagem rápida e com topografia inclinada. Portanto, o perigo de erosão 

é moderado. Actualmente não existe nenhum vestígio de erosão do solo 

devido à sua fixação pela vegetação nativa. 

 

 No terreno não existe melhor vegetação para fixação do solo que a nativa. 

Portanto, é necessário que esta não seja retirada em locais onde se prevê a 

construção de alguma infra-estrutura. Para o caso especifico do local onde 

está construído o centro de ensino é prática excelente a existência de 

vegetação em toda fronteira circundante ao empreendimento. 

 

É de salientar que o projecto arquitectónico prevê e acautela a recolha e 

condução das águas pluviais em caleiras de modo a mitigar a erosão dos 

solos.  

 

5.1.1.6. Erosão Eólica 

 

A erosão é superficial e sem impactos notórios ao redor da área de estudo. 

Ela vai continuar naturalmente. 
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5.1.1.7. Fornecimento de Energia Eléctrica  

 

O funcionamento do PT e outros equipamentos informáticos em si não 

constitui nenhum impacto negativo ao ambiente. 

 

Mediadas devem ser tomadas para não se derramar óleo no chão do eventual 

gerador eléctrico alternativo. 

 

5.1.1.8. Recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos  

 

Os resíduos resultantes da construção ( Entulhos,papel,  garrafas, latas  vidro 

etc.) deverão ser seleccionados e transportados para local a indicar pelo 

serviços municipais, evitando sempre que possível a sua eliminação 

localmente com o uso de aterros e queima. 

Durante o funcionamento deve-se prever contentores especiais para a 

deposição dos diversos tipos de resíduos tais como o papel, consumiveis, 

toner, envocos de produtos higiénicos, resíduos domesticos,etc, o centro 

deve prever um serviço de transporte destes resíduos para o local indicado 

pelo serviços Municipais. 

 

Os efluentes líquidos serão principalmente as águas usadas no centro de 

ensino. Está montado um sistema de recolha, armazenamento e tratamento. 

O método usado no tratamento consiste na bio filtragem. 
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A Direcção Municipal de Salubridade da Cidade de Chimoio, no processo de 

auscultação, manifestou disposição de estender os serviços de gestão de 

resíduos sólidos ate ao futuro centro de ensino a distancia. Contudo 

recomenda a formalização por quem de direito desta manifestação de 

interesse. 

 

Deste modo recomenda-se: 

 

 O transporte de todos os resíduos sólidos urbanos para a lixeira da 

cidade; 

 Os resíduos decantados devem ser recolhidos e transportados para a 

lixeira da cidade; 

 Não sendo aconselhável a queima do lixo, pois isso polui o ar com o 

fumo e as cinzas recomenda-se que esta prática seja gradualmente 

banida. Entretanto recomenda-se o uso se uma incinerada adequada e 

não a cova devido as consequências resultantes do arrastamento e 

infiltração das cinzas nos solos pelas águas pluviais e pelo vento 

poluindo o ar depositando-se nas folhas e ramos de espécies vegetais, 

perturbando os processos de fotossíntese e o desenvolvimento normal 

delas. 

 As cinzas devem ser recolhidas e conservadas em recipientes próprios 

para o transporte para a lixeira indicada. 

 Os lixos ou resíduos sólidos produzidos pelo empreendimento são 

assim classificados como: 

 Comuns: resíduos de cozinha, cartolinas, papel, plásticos, latas de 

conservas, garrafas e vegetais. 
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 Estes resíduos devem ser convenientemente separados em espécie, 

papeis, vidros, latas e resíduos domésticos e transportados para lixeira.  

 Perigosos: óleo queimado, baterias velhas e usadas, filtros de óleo 

usados, latas de spray e lâmpadas usadas. 

 Estes lixos devidamente separados pela sua natureza deve ser 

recolhidos e armazenados em recipientes seguros e transportados para 

a lixeira que comporta este tipo de lixo. 

 Os efluentes líquidos são principalmente as águas usadas no centro. 

Foi construído um sistema de fossas e dreno para recolha e 

tratamento. O método usado no tratamento consiste na bio-filtragem. 

 Recomenda-se o controlo periódico dos níveis de capacidade afim de 

se realizar a sucção atempada.   
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5.2 Sobre o Meio Biótico  

 

Os poucos impactos aqui identificados podem ser minimizados se adoptar 

medidas racionais de gestão integrada. Neste estudo propõem-se algumas 

medidas tentativas a ser consideradas de forma flexível e sempre ajustada às 

condições em permanente mutação. 

 

Os arbustos foram as únicas espécies flora desenvolvida e com valor 

ecológico e cultural identificados nas imediações do local das instalações do 

centro. Recomenda-se que as construções sejam projectadas de modo a 

preservá-los. A vegetação rasteira típica na borda da obra deve ser 

preservada para garantir a consolidação dos sedimentos e a manutenção 

sustentável do solo. 

Nos arredores do projecto na comunidade vizinha existem espécies arbóreas 

não densamente povoadas, novas nomeadamente papaieiras, mangueiras, 

bananeiras, pereiras, e outras fruteiras que devem ser preservadas e 

multiplicadas pelo seu valor. Foram observadas práticas de horta e cultivo de 

tubérculos como a batata doce e reno. 

 

5.2.1. Durante a construção e/ou introdução de outros Componentes  

 

Não foram vislumbrados impactos danosos de vulto nos ecossistemas devido 

à deposição de sedimentos (poeiras) e devido à destruição durante a 

construção do empreendimento. 

A principal fonte das poeiras identificadas é constituída pelos trabalhos de 

construção e o principal mecanismo de transporte das poeiras até à zona 

adjacente onde estão as habitações é o vento. Assim, as medidas de 
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mitigação devem ser direccionadas para: (i) a diminuição de poeiras; e (ii) 

evitar a sua propagação para as habitações. 

 

A diminuição das poeiras durante a construção pode ser feita através 

de: 

 

 Molhar os trilhos de passagem dos veículos (uma ou duas vezes por 

dia), para evitar o levantamento de poeiras. 

 

 Vedar com chapas de zinco ou outro material opaco, os locais de 

descarga de materiais de construção como areia, cimento e pedra. As 

vedações devem ter uma altura de pelo menos 1.5m e uma largura não 

superior a 25m. 

 

 Vedar com chapas de zinco ou outro material opaco os locais onde se 

preparará o betão e o asfalto. As vedações devem ter uma altura de 

pelo menos 1.5m e uma largura não superior a 25m. 

 

 Arquitectonicamente o edifício principal prevê que os deficientes 

físicos e doentes  tenham acesso ao mesmo por meio de rampas para 

as cadeiras de roda e corrimões ao longo das paredes. Também está 

previsto casas de banho especiais para aqueles.   
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5.2.2. Durante o Funcionamento 

Os principais impactos podem relacionar-se com a destruição do habitat 

(arbustos, ervas e espécies como o pinheiro e o massuco) pelos utentes do 

centro resultante do uso das zonas circunvizinhas adjacentes. As medidas de 

mitigação devem ser traçadas com o objectivo de minimizar a destruição do 

Habitat pelos utilizadores. 

Isso poderá ocorrer se adoptar medidas de prevenção de incidentes 

ambientais e de segurança. Essas medidas devem incluir a preparação de um 

guião ambiental e regulamentação das actividades. 

 

5.3. Sobre o meio sócio-económico 

O desenho do projecto e seus limites territoriais não influem socialmente 

sobre nenhuma comunidade, dai não se imporem cuidados de 

reassentamento ou deslocação de pessoas, nem a re-orientação da ocupação 

de espaços e actividades dos locais, porém recomenda-se a observância de 

medidas de redução da intrusão de poluentes e outros factores perturbadores 

do meio ambiente para preservar as espécies, devido à interferência das 

actividades a ser fomentadas pelo centro. Sugere-se o estabelecimento de 

programas de ligação com as entidades locais de algum modo relacionadas 

com o centro e fomentar a sua ligação com realizações importantes do centro 

e finalmente prever medidas de segurança, de vigilância ambiental e 

orientações especificas para os utentes e trabalhadores do centro.  
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6. Minuta dos inquéritos 

Em conformidade com o estipulado na legislação acerca deste tipo de 

exercícios, foi realizada uma inquérito com as autoridades da Educação e 

Cultura, e consultores da Ecoplan. Esta inquérito realizou-se no dia 28 e 30 

de Marco de 2009, na Cidade de Chimoio e nos bairro 25 de Junho e 

Tembwe. 

As linhas que se seguem retractam os principais aspectos que caracterizaram 

a Inquérito. 

 (ficha do inquérito) 

 

 Sintese de Consulta Publica 

# Data Instituicao Interveniente 

Comentário das pessoas contactados 

relativo ao projecto 

1 

  B.tembwe     

  Guarda de 

Miguel 

Maimo 

O projecto e bem vindo, para o 

desenvolvimento da nossa  

28-03-

2009 Citrinos B.Tembwe 

comunidade contribuíra para o 

desenvolvimento local 

        

2 

  Secretario 

Antonio 

Petrosse 

Estou muito feliz porque vai impulsionar 

o nosso desen- 

28-03-

2009 B.Tembwe B.Tembwe 

volvimento local,  a nível da 

escolaridade dos nossos  
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  Ex trabalhador   

filhos, vai diminuir o índice de 

desemprego e a crime 

  da fabrica tex  

nalidades, o nível de escolaridade de 

meninas vai 

  Africa  aumentar vou ajudar em mão de obra 

3 

        

28-03-

2009 DPEC Abel Lucas 

Com a implantação do centro o nível de 

ensino ira aumentar 

    

tar para o melhor, em contrapartida o 

desenvolvimento da  

    

provincia, contribuiremos em matéria 

prima, mão de  

    obra todos servico necessarios 

4 

        

  Estudante da   

O centro e bem vindo no bairro de 

Tambwe zona em  

28-03-

2009 Escola de artes 

Nelsa 

Jonasse 

expansão, teremos mais centros 

próximos que permitira 

  e oficios  

troca de experiências, somente apelo 

para o bom uso da  

  Chimoio  

instalações principalmente da parte dos 

beneficiarias 

    

sou um estudante de 9 ano na escola de 

artes e oficio 
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serralheira irei contribuir na construção. 

E na plantacao de 

    

arvores de fruta e sombra para diminuir a 

erosão 

5 

        

    

Estou muito feliz não vejo a hora de 

iniciar a formação  

28-03-

2009 B.Tembwe 

Luisa 

Janeiro 

pois temos muitas criancas que não 

consiguira entra para 

    

outras classe devido a distancia e não 

tendo dinheiro 

    

para matricular e centros privados 

ficaram de fora sem 

    

estudar vamos ajudar em tudo porque 

queremos ver o  

    Centro a funcionar 

6 

        

    

O projecto e bem vindo, estou certo que 

ira contribuir para 

28-03-

2009 Administrativo 

Joaquim 

Franque 

o desenvolvimento da nossa Província a 

nível da educação 

  Escola de artes  

minimizara a falta de emprego e trará um 

grade vantagem 
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  e oficioa de  

de estudar sem ser necessário sentar na 

carteira. 

  Chimoio  

Na nossa província teremos mais técnico 

qualificados,  

    

contribuiremos em grande medida em 

mão de obra 

    

material, fornecimento dos nossos 

servicos através de  

    

estudes de deferentes cursos e uma 

possível parceria 

    no fornecimento de agua 

7 

        

28-03-

2009 B.tembwe Frede Jony 

quando nos apercebemos da vinda do 

projecto ficamos  

    

felizes por isso as nossa criança  

limparam uma parte 

    

do local a ser implantado o centro, nos 

ajudaremos 

    

em mão de obra e plantio de mais 

arvores como e uma 

    zona em expancao 

8 

        

  Director da  Joao Waneta 

Grande passo este que a Educação esta a 

dar, tomando  
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30-03-

2009 Escola Paulo  

em conta que e um zona em expansão 

temos duas  

  Samuel Kam  

escolas proximas.vai minimizar o  nível 

de desemprego 

  komba  

de criminalidade . Daremos todo a apoio 

necessário  

    

em tudo que for necessário para o bom 

desempenho 

      Na contrucao do Centro, 

9 

        

 Supervisor   

O projecto e bom e contribuíra para o 

desenvolvimento  

 Provincial do  

da província concretamente na cidade de 

chiomio tem  

30-03-

2009 ensino a   

trará grades impacto como fazer o nível a 

partir do local  

 distancia  

onde estão, mais valia para a província, 

estudar estando 

   

na sua casa não abandonar a família será 

um atractivo 

   

nos posto de trabalho e vai facilitar o 

relacionamento com as  

   

actividades que exercem e dai melhora o 

sector de 
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   Trabalho. 

10 

        

 Professor da  

Este projecto elevara o nível superior 

académico dos  

30-03-

2009 Escola Paulo  

professores funcionários os alunos e a 

comunidade em 

 Samuel Kam  

geral. Redução de Analfabetismo. 

Participarei na construção 

  komba     
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7 - Equipe de técnica: 

Zacarias E. Cossa – Engenheiro Civil e Ambientalista (Ecoplan Consultores) 

João José Maweia – Engenheiro Ambiental ( Ecoplan Consultores ) 

Carlota Isilda Salvador Fumo - Ambientalista ( Ecoplan Consultores ) 

 (Ecoplan Consultores.) 

 Nureisha A. G. Cadir – Bióloga (Ecoplan Consultores) 

Adérito J. B. Martins – Arquitecto (Ecoplan Consultores) 

Titos Cumbe – Geógrafo e Topógrafo e Especialista em GIS (Ecoplan 

Consultores ). 

 

O  inquérito  teve a seguinte agenda:  

 Apresentação da Equipa técnica do consultor; 

 Analise do actual estágio do empreendimento; 

 Lei do Ambiente e Impactos Sócio – Ambientais; 

 Preocupações e sugestões das partes interessadas e afectadas; 

 Auscultação do nível de acompanhamento da obra pela Direcção 

Provincial da Educação e Cultura de Manica. 

 

 

 Os participantes foram informados acerca das razões da visita da 

equipa de consultores e quanto à necessidade da consideração dos 

aspectos destacados na Lei do Ambiente. 
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Foram explicados os aspectos básicos da Avalicao do Impacto  Ambiental 

(fases, objectivos e finalidade), tendo-se destacado e sublinhado: 

              . Avaliação do Centro de Ensino à Distância em termos dos 

impactos sobre o ambiente (estético, ambiente físico, biológico e sócio-

económico): 

              . Proposta de medidas a ser tomadas com vista a reduzir e/ou 

eliminar os efeitos durante a construção e durante o funcionamento. 

 

Foram apresentados e analisados publicamente os mapas, plantas e projectos 

arquitectónicos do centro com detalhes de ocupação espacial das diversas 

infra-estruturas e seu funcionamento (administração e serviços de secretaria, 

informática e equipamentos, biblioteca para cerca de 500 livros, sala de 

aulas, sala de actividades relacionadas, armazém, sanitários cozinha, guarita, 

anfiteatro e uma (1) casa para o gerador e PT, para alem da vedação, espaços 

verdes e parqueamento. Também foram analisados em detalhe aspectos 

relativos ao sistema de águas e drenagem. 

 

Foi explicado o estágio das fases de construção e as limitações observadas 

no decurso da mesma as quais ditaram o atraso do início da obra, assim 

como factores climatéricos (chuvas intensas e longas) contribuíram para a 

extensão do prazo devido as interrupções de labor. 

 

Foi explicado que atrasos de estudos geofísicos encomendados dificultam o 

início da abertura do furo de água. 
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Durante a reunião houve várias contribuições e perguntas feitas que 

demonstraram interesse por parte de todos os participantes, que a seguir se 

resume: 

         . Dúvidas e pedido de esclarecimento sobre o destino dos óleos usados 

pela pá carregadora e betoneira durante a construção; 

         . Processo de tratamento dos resíduos sólidos (lixo) e líquidos residuais 

(fossa e dreno); 

         . O porquê do atraso de estudos ambientais e sociais face ao 

desenvolvimento das obras; 

         . Necessidade de envolvimento da comunidade do Bairro na vida do 

centro (segurança e contratação de mão de obra local); 

         . Necessidade de envolver a comunidade na monitorização do plano de 

gestão ambiental (PGA) do Centro Bairro envolvente. 

 

Esclarecidas dúvidas técnicas do projecto e dos impactos sócio-ambientais, 

houve no geral uma atitude positiva e pró-activa sobre o funcionamento do 

centro de ensino e realçados os seus impactos sociais, culturais e 

académicos. Daí a sua anuência pois se incorpora no plano do governo nos 

esforços de elevação do nível de educação. 

 

Com satisfação todos os participantes se orgulham deste centro de ensino 

pois enriquece o património de Manica e torna a cidade de Chimoio  uma 

referência no plano regional e nacional. 

O representante do MICOA referiu que numa primeira vista os impactos 

ambientais serão mínimos porém recomenda a necessidade de produção de 

um plano de gestão ambiental (PGA) como mecanismo e instrumento de 
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monitorização, controlo e protecção dos ecossistemas dos habitats naturais 

em redor. 

 Encerou-se a reunião convidando os presentes para visitarem a obra sempre 

que necessário. 

 

8 - Medidas de Mitigação 

O desenho do projecto e seus limites territoriais não influem socialmente 

sobre nenhuma comunidade, dai não se imporem cuidados de 

reassentamento ou deslocação de pessoas nem a reorientação da ocupação de 

espaços e actividades dos locais. Sugere-se o estabelecimento de programas 

de ligação com as entidades locais de algum modo relacionadas com o 

centro e incremento com a comunidade e finalmente prever medidas de 

segurança, de vigilância ambiental e social e orientações especificas para os 

utentes e trabalhadores do centro.  
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9 -   Considerações Sobre Potenciais Impactos 

O empreendimento localiza-se numa área de expansão urbanística dentro da 

rede da circulação viária. Não foram afectadas as áreas de ocupação das 

comunidades dado o espaço pertencer ao Ministério da Educação e sem 

conflitos de terra.  

O edifício respeita as regras urbanísticas, estruturais, ventilação, insolação e 

potenciação dos espaços vitais; 

 Os impactos hidrológicos serão insignificantes na medida em que foram 

cumpridos os regulamentos de higiene, drenagem e salubridade; 

 Não se vislumbram sinais de saturação dos solos em caso de intensa 

pluviosidade dado ao tipo de relevo que permite um rápido escoamento das 

águas; 

Os inertes (pedra, areia, etc.) não são extraídos no local. Os refugos 

(entulhos) resultantes serão reaproveitados na obra. 

Os impactos verificados durante a construção são mínimos e mitigáveis e 

resumem na produção de poeiras e ruídos; 

Foram respeitadas as árvores   existentes e o risco de erosão será mitigado 

com a introdução do gramado em espaços envolventes; 

 Os impactos a considerar durante a construção e funcionamento do Centro 

dizem respeito ao uso da água (consumo), resíduos sólidos e líquidos 

(efluentes) e interacção com a comunidade onde se insere o Centro (Bairro 

Sanjala); 

Não há sinais de espécies de alto valor ecológico devido a alteração da 

vegetação pela acção humana. 

 

9.1   Impactos Positivos (Potenciação) 
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A Delegação da Universidade Pedagógica na cidade de Chimoio não satisfaz 

a demanda, assim a Construção do Centro de Educação à Distância é uma  

mais valia para a Província de Manica e a sociedade no geral pela: 

Oportunidade de emprego; 

Oportunidade de formação para o nível básico, médio, pré-universitário, 

superior e treinamento  técnicos-profissional para todos os cidadãos de 

acordo com os programas elaborados pelas instituições interessadas;  

O Centro de Educação à Distância terá um Anfiteatro que não só servirá para 

assuntos académicas, como também  para  actividades de âmbito cultural 

(em particular para a Província de Manica); 

Estabelecimento de padrões de qualidade no ensino quer a médio e a longo 

prazo na educação e actividades sociais; 

Contribuição para o aumento do património imobiliário da cidade de 

Chimoio e melhoramento da sua estética e diversificação do património 

cultural; 

Contribuição exemplar com novos métodos(uso do gramado) de redução da 

erosão  dos solos; 

   Novo arranjo paisagístico (paredes verdes e plantas ornamentais) no 

Centro; 

Água potável abundante através de furo tanto para o Centro como para o Lar 

de Estudantes “estrela Vermelha” contígua ao Centro e, ainda com 

possibilidades de abastecer as residências dos funcionários da educação 

próximas do Centro; 

Acesso a informação através de meios informáticos (computadores). 

A aumentação das actividades economicas com alojamentos nos hoteis na 

cidade de Chimoio; 
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O desenvolvemento das actividades comerciais locais (tanto formal com 

informal) como os vendadores de fruitas e artiglos de primaria necessita 

(amendões, cigaretas, amendos, pão, bulachas, sumu fresca, etc.) 

O desenvolvemento das valores fonciarias das casas e alohamentos no 

vizinho do Centro. 
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10 - Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) 

 

Pretende-se com o PGA gerir a implementação no espaço e no tempo das 

situações específicas consideradas de forma integrada e optimizada, que 

merecerão acompanhamento por forma  a obter uma indicação da evolução 

das situações ambiental e social, de modo a preservar ou melhorar a 

qualidade ambiental  e talvez social existente. 

 

10.1   Programa de Monitorização e Avaliação 

 

10.1.1   Monitorização  e Avalição da erosão dos solos 

 

a)   Local da Amostragem: 

Vias de acesso ao redor do Centro; 

Beiral das vias de circulação interna (veículos e peões); 

Caleiras de condução das águas pluviais; 

Gramado; 

Espaços adjacentes ao muro de vedação. 

 

b)   Periodicidade 

Início e fim da estação chuvosa. 
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c)   Parâmetros a  Avaliar 

Grau de erosão com uso de fotografias e fita métrica 

 

10.1.2   Monitorização e Avaliação da Qualidade da Água Potável 

 

a)   Local da Amostragem 

Tanque de reserva  

 

b)   Periodicidade 

 Antes do seu despejo para o tanque de distribuição 

 

c)   Parâmetro a verificar 

PH da água e do grau de concentração do cloro 

 

10.1.3   Monitorização e Avaliação da poluição dos solos 

 

a)   Local da amostragem 

Vegetação natural e cultural 

b)   Periodicidade 

Início e fim da estação chuvosa 
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c)   parâmetro a avaliar 

Grau vegetativo 

 

10.1.4   Monitorização e Avaliação do surgimento e propagação das 

doenças 

 

a)   Local da amostragem 

Todos os funcionários 

 b)   Periodicidade 

Semestral 

c)   Parâmetros a verificar 

Sanidade 

 

10.1.5 Monitorização e Avaliação da poluição sonora 

 

a)   Local da amostragem  

Sala de aulas 

b)   Periodicidade 

Regular e aleatório 

 

c)   Parâmetro a avaliar 
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 Ruídos de viaturas e funcionamento do gerador 

10.2   Programa de Controle da situação de risco e emergência como 

periodicidade   permanente 

 

Colocação de extintores em todos os locais vulneráveis ao incêndio; 

Vedação do espaço para a limpeza e lavagem de viaturas; 

Protecção do local de armazenagem de produtos químicos e de higiene e 

limpeza 

   

  10.3    Acções de manutenção com periodicidade permanente 

 

Conservação do gramado e plantas ornamentais; 

Reposição de solos erodidos (vedação e outros pontos críticos); 

Limpeza dos tanques de água; 

Sucção das fossas sépticas; 

Revisão dos aparelhos de ar condicionado; 

Estado dos extintores 

 

10.4    Programas  de Educação Ambiental 

Promoção de educação ambiental aos funcionários através de palestras e 

panfletos, sobre a necessidade de protecção ambiental aos espaços 

envolventes; 
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Educação cívica as populações vizinhas e aos residentes do lar de estudantes 

sobre a necessidade de proteger os solos (erosão) e espécies vegetativas 

(desmatação) 

 

11 - Custos do Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

 

Actividades Entidade Custo (USD/ANO) 

Monitorização da erosão dos solos Município 1.000 

Monitorização da qualidade de água 

potável 

Município 3.000 

Monitorização da poluição dos solos Município 3.000 

Monitorização do surgimento e 

propagação das doenças 

DPS – 

Manica 

2.000 

Monitorização da poluição sonora Município 1.500 

Programa de controle da situação de 

risco e emergência 

INGC – 

Manica 

3.000 

Acções de manutenção DPEC – 

Manica 

3.500 

Programa de educação ambiental e 

Social 

MICOA  4.000 

Total  21.000 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo leva a concluir que o empreendimento não trará impactos 

negativos de relevo, para além dos já identificados neste trabalho. Tal como 

afirmaram alguns participantes na reunião pública (Anexo) em relação ao 

ritmo de desenvolvimento prevalecente em Manica, o projecto poderá 

constituir-se em uma mais valia para o acréscimo do potencial educacional 

para a Província e para o País em geral contribuindo desse modo, para a 

redução da pobreza absoluta. 

Recomenda-se que se estabeleça esquemas de monitorização da evolução do 

estado do habitat e dos ecossistemas à medida que decorrem as obras no 

local e durante o funcionamento do centro por um período de pelo menos 

um ano, do tempo de vida do empreendimento. Logo que se detecte a 

ocorrência de algum impacto negativo devem ser, prontamente tomadas 

medidas correctivas. 

Monitorar o estado do ecossistema, principalmente das ervas e outras 

espécies vegetais de dois em dois meses durante a fase de conclusão das 

obras e regularmente durante o funcionamento do projecto.  

Monitorar a evolução da erosão provocada pela água pluvial; Controlar a 

qualidade das águas dos poços da população circunvizinha. 

Controlar a rede de acessos automóvel e pedonal que regula a circulação 

para evitar o pisoteio do gramado; 

Manutenção e limpeza de viaturas (tractor, pá carregadora, betoneira e 

veículos) em áreas adequadas para o efeito sem prejuízos ambientais de 

relevo (evitando que os efluentes oleaginosos se infiltrem nos solos; 

 

Promover uma recolha selectiva dos resíduos sólidos em diferentes 

categorias (matéria orgânica, vidro, papel, latas e resíduos perigosos); 
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Evitar que as águas pluviais sejam drenadas para a estação de tratamento das  

águas residuais devendo ser armazenadas em local próprio. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

No modelo para a determinação da dispersão, de poeiras usou-se os ventos 

observados em Chimoio e durante três vezes por dia (às 9 horas, às 15 horas 

e às 21 horas). Considera-se que os ventos observados em Sanjala são 

semelhantes aos observados em Chimoio e que durante o tempo de 

observações prevalece o vento médio. Considerou-se também que o vento 

observando soprava considerando o exposto acima, as estimavas teriam sido 

feitas por excesso. 

O presente estudo leva a concluir que o empreendimento não trará impactos 

negativos de relevo, para além dos já identificados neste trabalho. Tal como 

afirmaram alguns participantes no inquérito como parece lógico face ao 

ritmo de desenvolvimento actualmente prevalecente em Manica, este 

projecto poderá constituir-se em mais uma mais valia para o acréscimo do 

potencial educacional da Região Centro e para o país em geral. Isso tem 

relações com os objectivos estratégicos de desenvolvimento do país, donde 

se destaca a contribuição para a redução da pobreza absoluta. 

Outro aspecto mais importante, e que o local da construção do Centro é um 

espaço reservado a educação e com duas escolas vizinhas nomeadamente a 

Escola Secundaria Paulo Samuel Kankomba e de Artes e Ofícios em 

funcionamento e que desenvolvem uma actividade similar a que se pretende 

implantar.  

Recomenda-se, porém, que se estabeleça esquemas de monitorização da 

evolução do estado do habitat e dos ecossistemas à medida que decorrem as 

obras no local e durante o funcionamento do centro por um período de pelo 

menos um ano, do tempo de vida do empreendimento. Logo que se 

detecte a ocorrência de algum impacto negativo devem ser, prontamente 

tomadas medidas correctivas. 
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A monitorização deve consistir na observação do estado do ecossistema, 

principalmente das ervas e outras espécies vegetais de dois em dois meses 

durante a fase de construção das obras e regularmente durante o 

funcionamento do projecto.  

Tem também cabimento recomendar de forma especifica que: 

Deve-se fazer a monitorização da evolução da erosão provocada pela água 

pluvial; 

Deve-se controlar a qualidade das águas dos poços da população 

circunvizinha. 

Controlar qualquer alteração no ecossistema; 
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RESUMO DE RECOMENDAÇÕES: 

1- A implantação do edifício deve respeitar um afastamento de 50 metros 

para o interior apartir da estrada ( EN6 ), devido as poeiras e ruído  causada 

por veículos em transito. 

2- Colocação de uma vegetação na periferia do terreno com objectivo de: 

 

Melhoria da qualidade do ar, por meio da redução dos níveis de poluição e 

retenção de partículas sólidas; 

Captação do gás carbónico (CO2), principal responsável pela elevação da 

temperatura média do planeta, gerador do efeito estufa 

 Manutenção dos níveis de ruídos produzidos pelo trânsito e pelas pessoas 

 Ampliação da permeabilidade do solo, absorvendo a água das chuvas e 

evitando enchentes 

 Proporcionar conforto térmico por meio do sombreamento da copa das 

árvores e do aumento da humidade relativa do ar 

 Abrigo e alimentação da avifauna urbana 

 Minimizar a poluição visual, fundamental no combate ao stress urbano 

 

3- Aproveitamento das potencialidades da Escola de Artes e Ofícios em 

Material de construção, equipamento, transporte, agua  e  mao-de-obra semi-

especializada durante a construção do edifício.  

Onde são as recommendações socias que pode accompanhar este projecto? 

O Consultador pode colocar algumas aspectas no lado social par iluminar as 

dimenções sociais tanto muito importante neste projecto. 
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Apresentação do local onde vai se instalar o  

“CENTRO MODELO PROVINCIAL DE EDUCAÇÄO À DISTÁNCIA’” 
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