Anúncio de Consulta Pública
III° Reunião Pública do Reassentamento

O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique, desenvolvido, em conjunto, pela Anadarko
Moçambique Área 1, Lda (Anadarko) e a Eni East Africa S.p.A (eni), propõe-se desenvolver os recursos
de gás natural descobertos nas Áreas 1 e 4 no mar, na Bacia de Rovuma, ao largo da costa da Província
de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Para permitir o desenvolvimento do Projecto, é necessário levar a
cabo o processo de reassentamento na Península de Afungi, no distrito de Palma, local onde o Projecto tenciona
construir a infraestrutura de processamento de Gás Natural Liquefeito (GNL) para posterior exportação para os
mercados internacionais.

Em cumprimento da Legislação Moçambicana (Decreto nr. 31/12 de 8 de Agosto de 2012) e das melhores
práticas e normas internacionais, o Projecto está a organizar uma série de reuniões públicas para informar
as partes interessadas no processo de reassentamento, facultar a oportunidade para a apresentação de
comentários, questões, preocupações e sugestões, de forma a tomar em conta o contributo de todas as
partes interessadas para o desenvolvimento do Plano de Reassentamento. As reuniões públicas são
convocadas em simultâneo com a consulta em curso junto das comunidades afectadas pelo Projecto.
O Projecto convida todas as partes interessadas a participar na terceira ronda de reuniões
públicas, durante as quais serão debatidos os seguintes tópicos:





Resultados sobre os levantamentos realizados até à data;
Moratória e suspensão dos levantamentos de dados;
Impactos do reassentamento e quadro de direitos a compensação proposto; e
Plano de Implementação do Reassentamento, orçamento e calendário de implementação.

As reuniões públicas serão realizadas nas seguintes datas e locais:
Local

Data

Hora

Local de Reunião da Aldeia de Senga

18 Agosto 2015

09:00-12:00

Local de Reunião da Aldeia de Maganja

19 Agosto 2015

09:00-12:00

Local de Reunião da Aldeia de Quitupo

20 Agosto 2015

09:00-12:00

Local Público de Reunião de Palma Sede

22 Agosto 2015

09:00-12:00

Informação relativa ao processo de reassentamento pode ser obtida em: www.mzlng.com, ou no escritório
da Anadarko. Em caso de dúvidas relativas às reuniões mencionadas, por favor contactar:
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 valoriza a sua participação.

