REPUBLICA DE MOCAMBIOUE

MINISTERIO PARA A COORDENAQAO DA ACQAO AMBIENTAL

GABINETE DO MINISTRO
A:

Tartaruga Bay, Lda

Att. Exmo Senhor: Cecil Mitchell
Proponente do Projecto

Inhambane
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Maputo, 13 de Dezembro de 2011

Assunto: Reiat6rio do trstudo de Impacto Ambienta-l (REIA) do Projecto Turistlco

"Tartaruga Bay''

Exmo Senhor,

O Ministerio para a

CoordenagAo da AcgAo Ambiental (MICOA) recebeu o
documento de V.Excia referente ao Projecto em epigrafe, tendo merecido a devida
an6lise t6cnica.

Ap6s a revisio, o MICOA comunica d V.Excia que o presente documento estd
aprovado, mas recomenda o cumprimento integtal de todas as medidas de
mitigagAo constantes do Relat6rio de Estudo do Impacto Ambiental, do Plano de
GestAo e MonitorizagAo Ambiental e do relat6rio de revisAo em anexo, bem como,
de toda legislagdo em vigor no Pais pertinente 6 actividade.

Para o efeito, o proponente deverS. proceder ao pagamento da taxa de
licenciamento ambiental de O.2o/o de 17.500.000.00 USD (Dezasete milh6es e
quinhentos mi1 d6lares norte americalos), em conformidade com a alinea a), do
n'1, do arligo 25, do Decreto 42l2OO8 de 04 de Novembro, que altera o
Regulamento sobre o Processo de Avaliagdo de Impacto Ambiental na alinea a) do
no 1, do arligo 25, do Decreto 4512OO4, de 29 de Setembro.
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Os valores da taxa acima referidos deverAo ser pagos na recebedoria da fazenda,

segundo o modelo

M/B. Efectuado o pagamento, V.Excia deverA submeter

DNAIA, a copia do recibo para a emissAo da respectiva licenga ambiental.

Com os melhores cumprimentos.

A Vice-

Ministra

Dra Ana Paulo Samo Gudo Chichava

CC: Suas Excel€ncias:
O Ministro do T\rrismo
O Ministro da Saride
O Ministro dos Transportes e Comunicag6es

O Governador da Provincia de Inhambane
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A garantia da reaTlzaqdo de exames m6dicos peri6dicos a todos os
trabalhadores afectos ao projecto;

A garantia da assist€ncia m6dica e medicamentosa aos
trabalhadores em caso de acidente de trabalho;

A proibiqAo aos turistas e outros utentes da praia, para
condugdo de motos e viaturas na praia e nas dunas;

A equipa tecnica de revisdo:

Niisa Racune

Cristina Matsimbe

cF4<lei"o-lr-'"^

Bi6loga

T6cnica do Ambiente

Ge6grafa

nao

Assunto: Relat6rio de Rewisio do Relat6rlo do Estudo de Impacto
Ambiental do Projecto T\rristico Tartaruga Bay, Lda
1. Introdugdo

O projecto acima mencionado, submetido d DNAIA para apreciaqdo e
aprovagdo, localizar-se-A nas Praias da Rocha e Maunza, Sreas do
Municipio de Inhambane e do Distrito de Jangamo, na provincia de
Inhambane. O proponente do projecto 6 o Senhor Cecil Albert Mitchell e
tem como valor de investimento 17.500.000,00USD (Dezasete milh6es e
quinhentos mil d6lares norte americanos). O projecto pretende
desenvolver actividade turistica.
2. Formagio da equipa de revlsio do REIA
Para a revisS.o do projecto solicitou-se os pareceres tecnicos As seguintes
Direcgdes do MICOA: Nacional de Avaliag6o do Impacto Ambiental,
Nacional de GestAo Ambiental e Provincial para a CoordenagS.o da AcqAo

Ambiental de Inhanbale, Direcgdo Nacional de T\rrismo e DireccgS.o
Nacional das Areas de Conservagio (Minist€rio do Turismo), Instituto
Nacional da Marinha (Minist6rio dos Tralsporte e Comunicag6es) e
DirecEAo Nacional de Saride Frlblica (Minist6rio da Saride).

3. Contexto de realizagdo do EIA

O presente estudo foi realizado na fase preliminar da

actividade

proposta.

4. Atendimento ao Termos de Refer€ncia
Prestou-se atenQao i conformidade dos Termos de Refer€ncia que
haviam sido aprovados anteriormente d realizagao do EIA, e que serviram
de guido para o efeito.

5. Partlcipagdo Priblica

O EIA apresenta informagAo referente a Consulta hlblica as partes

interessadas e afectadas pelo projecto na Area do Conselho Municipal da
Cidade de Inhambane e na erea que abrange o Distrito de Jangamo.

5, Avaliagio da Equipa de consultores

responsdvel pelo EIA

A equipa que realizou o EIA correspondeu as exig6ncias para este tipo de
estudo.

6. Comunicagio dos Resultados
O REIA cumpre com o iegislado no Artigo 12 do Regulamento sobre o
Processo de AvaliagAo do Impacto Ambienta-l, aprovado pelo Decreto
45/2OO4 de 29 de Setembro.
7. Plano de Gestio Amblental
O Plano de GestAo Ambiental faz urna avaliagdo dos potenciais impactos
e apresenta as medidas para a sua mitigaqAo.

8. Conclus6es e recomendag6es
O presente estudo fornece informagdo suficiente para a tomada de uma
decisAo favor6.vel d aprovagdo do REIA, sendo de se recomendar:

o Que o projecto

locaJize as suas edificaq6es fora da drea de
protecgAo parcial, em observAncia do Regulamento de Protecqdo
Costeira dada a natuteza do material a ser usado;

o Para que fagam parte dos guias de mergulho e

tripulagd.o, os
individuos locais, conhecedores da 6rea da actividade, como forma
de minimizar dalos aos recursos naturais subaqueticos e o
cumprimento do Regulamento de Lotaeao de EmbarcaQdes;

o

Deve ser garantido o acesso da comunidade a praia e mar em cada
10O metros, em conformidade com o Regulamento de ProtecqAo
Costeira;

. O uso dos

acessos

jA existentes e da topogra{ia de reduzida

elevagAo com vista a minimizar os efeitos dos ventos cicl6nicos e
mar6s ao longo da linha da costa;

o A observ6lcia das
Maritimo Comercial
(DL.ra l7 1);

imposiq6es

do Regulamento do Transporte

(Dec.35 / 2OO7 ),

das embarcag6es de recreio

. A

mitigaeAo dos impactos negativos derivados do derrame de
combustiveis e 6leos lubrificartes no solo e na agua;

. A observdncia das regras de higiene e seguranQa no trabalho,

e

assegurar o seu cumprimento pelos trabalhadores;

o

A mitigaEAo dos riscos de propagagdo de doenqas como HIV/SIDA
no seio dos trabalhadores e da populagAo local;

