REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
DIRECÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AUTÁRQUICO
Preparação do Projecto Nacional de Desenvolvimento Urbano e Local
(P163989)
Quadro de Política de Gestão Ambiental e Social/Quadro de Políticas de Reassentamento

Anúncio Público
O Governo de Moçambique com o suporte do Banco Mundial está a elaborar o Programa Nacional de
Desenvolvimento Urbano e Local (PNDUL), cujo objectivo é de " Melhorar a prestação de serviços e
a capacidade institucional de descentralização nos municípios e distritos selecionados.” O Projecto
será implementado em 17 Municípios e 64 Distritos das Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e
Gaza e terá a duração de 6 anos, de 2019 a 2024 período antecedido de uma fase preparatória com a
duração de 12 meses, de Abril de 2018 até Março de 2019.
A gestão estratégica e operacional do Projecto terá dois eixos de intervenção sendo que o primeiro
estará orientado para Assistência Técnica ou Capacitação Institucional em áreas transversais e o
segundo eixo irá incidir na mobilização de Investimentos em infraestruturas básicas destinados a
Municípios e Distritos.
Havendo a necessidade de se observar o Quadro de Políticas de Reassentamento (QPR) e de Gestão
Ambiental e Social (QPGAS) com vista ao estabelecimento prévio de medidas de mitigação dos
potenciais de reassentamento resultantes da aquisição de terra para dar lugar a implementação das
actividades do projecto, e no âmbito do Diploma Ministerial No 130/2006, de 19 de Julho, sobre
Processo de Participação Pública, são convidadas todas as pessoas afectadas e/ou interessadas e o
público em geral a participar em reuniões de divulgação de informação sobre o projecto e seus
potenciais impactos ambientais e sociais, com vista a recolha de subsídios que deverão enriquecer a
planificação e implementação do projecto.
Calendário das Reuniões de Consulta Pública
Local
Maputo
Xai-xai
Lichinga
Quelimane
Beira

Sala/ Hotel
VIP
Platinum
Girassol
Chuabo
Moçambique

Data
16 Outubro 2018
17 Outubro 2018
19 Outubro 2018
22 Outubro 2018
24 Outubro 2018

Hora
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h
10h – 12h

Os interessados que queiram participar nas reuniões de consulta pública da fase de preparação do
Projecto Nacional de Desenvolvimento Urbano e Local poderão encontrar a informação de base na
Secretária do Governo da Cidade de Maputo e nas Secretarias Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala
e Gaza ou solicitar as mesmas pelo Email abaixo indicado até dia 01 de Novembro de 2018.
À atenção do Sr. Eduardo Macuácua Contactos: +258 845774196 Email: edmacfirst@gmail.com

