Notificação de Consulta Pública
PROCESSO DE REASSENTAMENTO, ÁREA DE
IMPACTO E PROCESSO DE SELECÇÃO DA ZONA
DE REASSENTAMENTO

O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique propõe-se desenvolver os recursos de gás
natural descobertos no mar - Área 1 e 4 - na Bacia do Rovuma, ao largo da costa de Cabo Delgado
Província no norte de Moçambique. Os co-proponentes do Projecto são a Anadarko Moçambique Área
1, Lda (AMA1) e a Eni East Africa S.p.A (eni). A AMA1 e a eni estão a coordenar o desenvolvimento,
construção e a operação de um Parque de GNL para o processamento de gás natural para exportação
para o mercado internacional.
Para permitir a expansão do Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique, deve ser
efectuado um processo de reassentamento na Península de Afungi, no distrito de Palma, local onde o
Projecto pretende construir o Parque de GNL.
Em conformidade com a Lei Moçambicana (Decreto nr. 31 de 8 de Agosto de 2012) e com as normas e
as orientações internacionais sobre as melhores práticas, o Projecto está na fase de preparação de um
Plano de Reassentamento. Foi contratado um consórcio de empresas Moçambicanas e internacionais
para realizar estudos, de forma a desenvolver o Plano de Reassentamento. O Decreto nr. 31 de 8 de
Agosto de 2012 impõe que o Projecto convoque 4 reuniões públicas para informar as partes interessadas
no processo de reassentamento, dar oportunidade para a apresentação de comentários, questões,
preocupações e sugestões, e para tomar em conta todos os dados das partes interessadas durante o
desenvolvimento do Plano de Reassentamento.
A primeira série de reuniões públicas irá solicitar informação pública e relativa ao processo de
reassentamento, a área de impacto e o processo de selecção da zona de reassentamento. Vimos
pela presente alterar os locais e datas publicadas no jornal Noticias do dia 23 do corrente mês
segundo as datas e locais seguintes:
Local

Data

Hora

Reunião Pública na Aldeia de Senga - Nkutano

08Julho 2014

09:00– 12:00

Reunião Pública na Aldeia de Maganja - Nkutano

09Julho 2014

09:00– 12:00

Reunião Pública na Aldeia de Quitupo - Nkutano

10Julho 2014

09:00– 12:00

Reunião Pública na Sala do Conselho Consultivo de Palma

12Julho 2014

09:00– 12:00

As partes interessadas estão convidadas a participar.
A documentação contendo informação sobre o Projecto pode ser obtida através de www.mzlng.com ou
nos escritórios de Anadarko.
No caso de questões quanto às reuniões mencionadas, por favor contacte:
Ana Paula Reis
Anadarko
Av. Julius Nyerere, 3412
Maputo
Tel: +258 214 87050/1
Fax:+258 214 87054
Correio electrónico: resettlement@anadarko.com
O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique preza a sua participação.

