Informação sobre a Consulta Pública
CONCEPÇÃO DO LOCAL DE REASSENTAMENTO, O
CONCEITO DE HABITAÇÃO, MODELOS DE ALDEIA E
INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES HOSPEDEIRAS

O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique (o Projecto) propõe-se desenvolver os
recursos de gás natural descobertos no mar - Área 1 e 4 - na Bacia do Rovuma, ao largo da costa da
Provincia de Cabo Delgado no norte de Moçambique. Os co-proponentes do Projecto são a Anadarko
Moçambique Área 1, Lda (Anadarko) e a Eni East Africa S.p.A (eni). A Anadarko e a eni estão a
coordenar o desenvolvimento, construção e a operação de um parque de Gás Natural Liquefeito (GNL)
para o processamento de gás natural para exportação para o mercado internacional.
Para permitir o desenvolvimento do Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique, um
processo de reassentamento necessita ser levado a cabo na Peninsula de Afungi no distrito de Palma,
no 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 requer 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 decorreu em Julho 2014. O Projecto agradece a todos os
interevenientes que participaram. O Projecto convida-vos para a segunda serie de reuniões
públicas para dialogar sobre a concepção do local de reassentamento, o conceito de habitação,
modelos de aldeia e a integração das comunidades hospedeiras.
As consultas públicas terão lugar nas datas e locais seguintes:
Local

Data

Hora

Reunião Pública na Aldeia de Senga

11 de Agosto

09:00-12:00

Reunião Pública na Aldeia de Maganja

12 de Agosto

09:00-12:00

Reunião Pública na Aldeia de Quitupo

13 de Agosto

09:00-12:00

Reunião Pública na Sala do Conselho Consultivo de Palma

14 de Agosto

09:00-12:00

As partes interessadas são convidadas a participar.
Mais informação em relação ao processo de reassentamento e consulta pública poderá ser obtida em
www.mzlng.com ou nos escritórios da Anadarko
Caso tenha alguma questão relacionada com as reuniões públicas, por favor contacte:
Ana Paula Reis
Anadarko
Telefone :+258 214 87050/1
Av Julius Nyerere, 3412
Fax :+258 214 8705
Maputo
E- mail : resettlement@anadarko.com
O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique valoriza a sua participação.

