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Sumário Executivo 

A Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado, com apoio da ONG MedicusMundi, pretende apoiar 

A Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado para  definir estratégias de promoção de saúde e de 

prevenção de doenças em áreas abrangidas pela prática extractiva, no âmbito dos cuidados de saúde 

Primários. Este relatório apresenta os resultados de um estudo que visava identificar os principais 

problemas de saúde e determinantes sociais de saúde da população abrangida pela prática extractiva 

informal e formal na província de Cabo Delgado.   

O estudo foi guiado pelo quadro de referência para análise de determinantes sociais de saúde 

adaptado de Dahlgren and Whitehead (2006). O método do estudo adoptado foi combinação de 

abordagens quantitativas e qualitativas que consistiu de triangulação de diferentes fontes de dados 

(revisão de documentos formais e informais, entrevistas com informantes chave e discussões em 

grupos focais). O trabalho de campo decorreu nos meses de Novembro e Dezembro de 2016 e 

envolveu a realização de entrevistas com gestores governamentais provinciais de Saúde, de terra, 

ambiente e desenvolvimento rural e de recursos minerais assim como com gestores provinciais da 

área de petróleos e representantes de empresas de indústria extractiva. Ao nível distrital foram 

igualmente entrevistados os gestores governamentais com destaque para administradores ou 

secretários permanentes, gestores de saúde, gestores de indústria extractiva, líderes comunitários, 

trabalhadores de empresas extractivas e garimpeiros (exploradores informais de recursos minerais). 

Foram igualmente realizadas discussões em grupos focais com membros adultos (homens e mulheres 

das comunidades) nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Balama. O distrito de Palma foi envolvido 

mediante análise de dados secundários. Para além das entrevistas formais e as discussões em grupos 

focais, durante o decurso do estudo, os investigadores tiveram várias conversas informais que 

forneceram informação valiosa para o estudo. A maioria das empresas encontram-se na fase 

incipiente, de preparação ou em construção. Destaque é para as empresas de exploração de 

gás que tiveram que ajustar seus planos e assim fez-se apenas apreciação secundária dos 

efeitos dos planos de reassentamento e condições de vida e de trabalho dos trabalhadores 

envolvidos na fase de construção da fábrica de liquefação do gás. 

Constatou-se que todas empresas de minas fazem exploração a céu aberto e o garimpo é feito 

igualmente a céu aberto de forma desordenada. Por isso, ambas práticas extractivas formal e 

informal trazem consigo imensos problemas ao meio ambiente e à saúde pública. Duas grandes 

mudanças surgem em Cabo Delgado por causa da indústria extractiva: (i) Rápido influxo da 

população que inclui situações como surgimento de acampamentos de construção precária 

muitas vezes sem condições básicas estabelecidas, rápida “urbanização” e sobrepovoamento das 

aldeias abrangidas sobretudo à custa de imigração de população estrangeira (notavelmente 

Tanzanianos, Nigerianos, Malawianos, Chineses) e aquela oriunda de outras províncias 

(sobretudo Nampula e Zambézia), surgimento de mineração artesanal tal como acontece em 

Namanhumbir (Montepuez), Nanjua (Ancuabe) e Balama, situações de surgimento de pequenos 
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mercados informais que induzem à maior dependência no dinheiro ao invés de produção de 

insumos locais, pois a população dedica-se mais à actividade extractiva; e (ii) Mudança no uso da 

terra e (iii) poluição ambiental por causa do desenvolvimento de infraestruturas e construção 

(exemplo: Palma), ocorrência de minas a céu aberto substituindo machambas e áreas produtivas 

(exemplo: minas de Montepuez, Ancuabe e Balama), desflorestamento e destruição de 

ecossistemas, degradação ambiental, perda de biodiversidade e poluição ambiental.  

Em termos de benefícios, tanto o garimpo assim como o trabalho em empresas de indústria 

extractiva, constituem uma fonte alternativa de rendimento e de auto-emprego da 

população que sofre de pobreza extrema e de vulnerabilidade alimentar e social, e deste 

modo contribui para a criação de condições de vida como habitação, alimentação e auxílio às 

crianças para escola e quando praticada de forma ordeira pode contribuir para a mitigação 

da pobreza rural.  

Como consequência, os benefícios são menores que os malefícios devido a uma multiplicidade 

de determinantes sociais que são na maioria desfavoráveis à saúde da população abrangida.  

Os determinantes sociais desfavoráveis à saúde relacionados sobretudo com o influxo 

populacional incluem: (i) O aumento de crianças desistindo da escola; (ii) mais competição 

para recursos limitados (ex. água, saúde, comida) levando a pobreza; (iii) mais iniquidade a 

desfavor da mulher e da criança; (iv) mudanças nas redes sociais e comunitárias; (v) e 

mudanças na cultura e coesão social que estão relacionados com os seguintes problemas de 

saúde: Aumento de crianças desnutridas e aumento de mortes infantojuvenis, mais casos de 

surtos de cólera e de outras doenças de origem hídrica e de origem alimentar, mais doenças 

infecciosas em grandes conglomerados (exemplo: infecções respiratórias agudas, 

tuberculose, sarampo, parasitoses, zoonoses, malária, etc.), mais casos de infecções de 

transmissão sexual, HIV e SIDA e gravidezes indesejadas sobretudo em menores e de 

casamentos precoces, mais doenças não transmissíveis e problemas mentais por causa do 

stress (apenas referidos pelos informantes) e desordem social por causa do alcoolismo, 

criminalidade, violência e mortes. 

Os determinantes sociais desfavoráveis à saúde relacionados sobretudo com as mudanças no 

uso da terra e poluição ambiental (por causa do garimpo e de actividades das empresas) 

incluem: (i) Perda de acesso a terra e de fontes de insumos alimentares; (ii) Reassentamentos 

social e económico sem a devida compensação ou pelo menos sem consensos entre as partes; 

(iii) Mudanças no ecossistema com implicações nas fontes de água, acesso a combustível 

lenhoso, acesso a plantas medicinais; e (v) Ruídos e poluição atmosférica, que estão 

relacionados com os seguintes problemas de saúde: Mais insegurança alimentar com impacto 

na dieta e aporte nutricional (ex. anemia, baixo peso), mudanças no padrão de doenças por 
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causa do desflorestamento (exemplo: malária, dengue), escassez de água, problemas 

associados com acesso de água em quantidade e qualidade (exemplo: diarreias), mais 

doenças não transmissíveis e problemas mentais por causa do stress, mais doenças 

respiratórias (exemplo: asma, doença pulmonar obstructiva crónica) e alergias, aumento de 

casos de cancro do pulmão, pele e colon e doenças cardiovasculares. 

Infelizmente o sistema de informação existente e os inquéritos não têm medido a ocorrência 

de muitas doenças ambientais e ocupacionais, pelo que não foi possível quantificá-las. 

 De modo a permitir a reorientação dos cuidados de saúde primários nas áreas abrangidas 

pela prática extractiva serão necessárias mudanças estruturais e legais e também recursos 

adicionais aos governos locais, tais como: 

(1) Governo deve intensificar a promoção do associativismo e facilitar o seu estabelecimento 
para a população pobre – Devem ser desencadeadas acções no sentido de simplificar o 
processo de aquisição da senha mineira acompanhadas de acções de sensibilização das 
comunidades para auto-organização de actividade de garimpo. Só mediante população 
mineira organizada é possível elaborar e implementar planos para a mobilização de 
fundos para investir nos cuidados de saúde primários; 

(2) Capacitar os mineradores informais no uso dos seus recursos e promover a compra e uso 
de material protector (pelo menos botas e capacete) através de poupanças do 
associativismo; 

(3) Assegurar a fiscalização às empresas para que sigam as medidas de protecção para todos 
seus trabalhadores e estabeleçam melhores canais de comunicação com as comunidades 
abrangidas 

(4) Reforçar medidas para que as empresas cumpram na íntegra a sua responsabilização 
social, numa perspectiva bottom-up, tomando em conta as necessidades da população e 
dos serviços sociais básicos como saúde e educação.  

(5) Assegurar que as empresas paguem os impostos adequados e criar mecanismos de 
angariação de fundos nas empresas para a re-orientação dos cuidados de saúde primários 
nos distritos abrangidos. 

(6) Mapear e caracterizar o número de minas existentes na província e estimar a população 
envolvida. 

 

O Quadro seguinte apresenta as recomendações específicas para melhorar os aspectos 

desfavoráveis dos determinantes sociais de saúde em linha com cada componente dos cuidados 

de saúde primários. 
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Quadro de recomendações específicas para melhorar os aspectos desfavoráveis dos determinantes 

sociais de saúde em linha com cada componente dos cuidados de saúde primários 

Determinantes sociais de saúde 
Proposta de recomendações por componente de 

cuidados de saúde Primários 

1. Falta de conhecimento e fraca adopção de 

atitudes e comportamentos saudáveis: Destacam-

se práticas de garimpo sem nenhum material 

protector e de segurança, prática de relações 

sexuais sem protecção e sem uso de 

contraceptivos, baixos níveis de educação e 

desistências escolares por parte dos adolescentes 

e jovens e falta de comportamento de procura de 

serviços de saúde. Mais ainda, a actividade 

extractiva implica o surgimento de enfermidades 

específicas 

A. Promoção de Saúde e Educação sobre os 

problemas de saúde mais frequentes e suas 

formas de prevenção e controlo 

Elaborar uma plano de acção para a promoção de 

saúde e educação sobre os problemas de saúde mais 

frequentes e suas formas de prevenção e controlo, 

atendendo às especificidades da prática extractiva 

formal e informal e a caracterização urbana e rural 

2. A existência de casamentos precoces, gravidezes 

em adolescentes, casos de violência baseada no 

género e nascimento de crianças em 

acampamentos que distam das unidades 

sanitárias revelam que a atenção à mulher 

(educação sexual e reprodutiva, planeamento 

familiar, atenção pré-natal, parto e pós-parto) 

está a faltar. 

B. Cuidados de Saúde Materna e Infantil, incluindo 

Planeamento familiar e Vacinação contra 

doenças infecciosas mais importantes 

Alocar brigadas móveis nas zonas de mineração 
informal para oferecer serviços de vacinação, 
suplementação com vitamina A, atenção à criança 
sadia e de risco, desparasitação, planeamento familiar, 
consultas pré e pós natais e aconselhamento sobre o 
parto. 

3. Diferente dos padrões observados noutros locais, 

as doenças diarreicas, malária, tuberculose e HIV 

e SIDA tornam-se mais prevalecentes nas áreas de 

prática extractiva, devido ao maior influxo 

populacional e vivência social em grandes 

aglomerados. 

C. Prevenção e controlo das principais doenças 

endémicas ou sazonais 

Intensificar medidas de prevenção e controlo dessas 
doenças endémicas ou sazonais e implementar 
tomando em conta as especificidades das áreas de 
prática extractiva. 

4. Os mineiros, sobretudo os garimpeiros estão 

sujeitos a um risco maior de lesões traumáticas e 

a alta exposição às poeiras e águas poluídas (às 

vezes com metais pesados nocivos à saúde) levam 

ao surgimento de doenças ocupacionais. 

D. Diagnóstico clínico e tratamento das doenças 

mais comuns e distribuição de medicamentos 

essenciais 

Elaborar um plano de expansão dos serviços de saúde 
para dar resposta ao crescimento e mudança do perfil 
epidemiológico. 
Reequipar as unidades sanitárias de nível primário das 
áreas extractivas e manter maior prontidão para as 
situações específicas, mais comuns nessas áreas 
incluindo o aporte regular de medicamentos 
essenciais. Pelo menos a introdução de uma clínica 
móvel em parceria com as ONGs pode ser opção 
viável. O sistema de referência pelo menos com 
bicicletas ambulância deve ser igualmente ponderado. 
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Determinantes sociais de saúde 
Proposta de recomendações por componente de 

cuidados de saúde Primários 

5. As zonas residenciais das minas de Othata e o 

bairro de Namanhumbir sob influência do 

garimpo possuem importantes problemas de 

saneamento básico e aporte de água potável que 

tornam seus residentes vulneráveis às doenças de 

origem hídrica como cólera e disenteria. 

E. Promoção do Saneamento do meio e 

Abastecimento de água potável, nas quantidades 

necessárias e com garantia de qualidade 

Efectuar parcerias para a construção de fontenárias de 

água e construção de latrinas melhoradas na 

perspectiva de acções multissectoriais. 

Reforçar o investimento público para aumentar acesso 

à água potável e saneamento 

6. A província de Cabo Delgado apresenta a taxa 

mais elevada de desnutrição crónica e esta 

situação pode ser mais grave nas áreas de 

extracção mineira informal 

F. Promoção de boas condições nutricionais e 

garantia da qualidade dos alimentos 

No âmbito de acções multissectoriais, diversificar as 

actividades produtivas, o fomento à produção agrícola 

e a educação nutricional como solução nas áreas de 

prática extractiva informal 

7. Uma das grandes lacunas observada é a falta de 

dados estatísticos específicos de riscos de saúde 

ocupacional da prática extractiva formal e 

informal e os estudos de impacto ambiental e 

socioeconómico só são feitos pelas grandes 

empresas. 

G. Recolha e tratamento de dados estatísticos, 

epidemiológicos e demográficos de base 

Dado que a prática extractiva é incipiente, mas em 

rápida ascensão, o SIS deve desenvolver ferramentas 

de colecta e reporte adaptados para os locais de 

extracção mineira ou de gás/petróleo. As clínicas ou 

postos de saúde das empresas extractivas e as 

unidades sanitárias das áreas abrangidas na província 

seriam os locais para efectuar o piloto antes de 

expandir ao nível nacional. 

Estudos abrangentes sobre avaliação de impacto 

ambiental e socioeconómico devem ser elaborados 

em todas as zonas de extracção de minérios ou 

gás/petróleo incluindo o trabalho do garimpo. 
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1. Domínio do Problema 

O impacto na saúde de actividades de prática extractiva, incluindo mineração e exploração de 

gás/petróleo, têm gerado preocupações ao nível mundial (WHO, 2012, Bambas-Nolen et al., 

2013, WHO, 2016). Embora existam vários argumentos de sua contribuição para a economia 

global, para os países e para as famílias, existem também várias vozes que argumentam que as 

actividades de mineração formal e informal e de perfuração poderiam ser melhor reguladas ou 

contidas para reduzir os efeitos negativos na saúde do homem e do seu ambiente (Bambas-Nolen 

et al., 2013).  

Entre os impactos negativos à saúde referidos destacam-se: (1) acidentes associados ao 

soterramento, deslizamento de terras, movimento de grandes veículos/ transporte de materiais; 

(2) ameaças ambientais para a saúde resultantes da poluição do ar, da água e do solo (por 

exemplo, a partir de solventes químicos, metais pesados, queima de gás, etc.); (3) problemas 

nutricionais que podem resultar de mudanças no uso da terra (por exemplo, reassentamento 

económico/desmatamento) ou por causa de impactos nos ecossistemas que têm implicações 

para a segurança alimentar e dieta. Ademais, projectos extractivos têm desencadeado 

movimento populacional, atraindo pessoas para a área de extracção em busca de oportunidades 

de renda. Isso pode ter implicações para o potencial de ganhos de renda e pode resultar em 

competição por recursos limitados, inclusive para serviços de saúde e sociais. O influxo 

populacional pode (1) afectar os padrões de doenças transmissíveis (por exemplo, infecções 

sexualmente transmissíveis, HIV, malária, diarreias, TB); e (2) pode aumentar tensões sociais - o 

que pode resultar em problemas de saúde mental, aumento da violência, consumo de álcool, 

gravidezes precoces, etc. (IPIECA/OGP, 2005, Harris et al., 2007, IFC, 2009, WHO, 2010b, 2012). 

Todavia, os projectos de extração de recursos naturais podem gerar benefícios significativos para 

os sistemas de saúde e de saúde. Por exemplo, a incorporação de medidas de prevenção primária 

na concepção do projecto pode contribuir para objectivos mais amplos de saúde pública e pode 

contribuir para o fortalecimento dos sistemas de saúde. Há exemplos no mundo em que 

empresas de mineração investem em malária e programas de controlo vectorial para ajudar a 

proteger a saúde (e desempenho) de seus trabalhadores. Esses tipos de programas também são 

altamente benéficos para as comunidades que vivem em áreas abrangidas (WHO, 2010b). 

Nos últimos 10 anos, a província de Cabo Delgado tem assistido a uma proliferação massiva da 

mineração informal ou ilegal, da mineração formal ou legal e a descobertas de quantidades 

enormes de gás através de perfuração. Destacam-se minérios como Ruby em Montepuez, 

grandes depósitos de grafite associado ao vanádio, em Balama e Ancuabe, depósitos de Gás e 

petróleo em Palma e Mocímboa da Praia, e mármore (MIREME, 2016). 
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Assistindo a este rápido crescimento da extracção de recursos naturais, as autoridades de saúde 

de Cabo Delgado cientes dos riscos e oportunidades acima mencionados nos sistemas de saúde 

da província expressaram necessidade de se efectuar o levantamento rápido dos principais 

problemas de saúde e determinantes sociais de saúde da população abrangida pela prática 

extractiva informal e formal. Espera-se que esta análise sirva para informar intervenções no 

âmbito de cuidados de saúde primários. 

Assim, o relatório segue a estrutura seguinte: Na secção seguinte, apresenta-se o quadro 

conceptual dos determinantes sociais de saúde e sua relação com os riscos para a saúde da 

população abrangida pela extracção de recursos naturais e os objectivos do levantamento. A 

Secção 3 apresenta os materiais e métodos usados para captar a informação apresentada. Segue 

a Secção 4 com os achados  e a Secção 5 com implicações, conclusões e recomendações. 

 

2. Quadro Conceptual: Extracção de recursos naturais e 

Determinantes Sociais de Saúde  

É globalmente sabido que actividades extractivas de recursos naturais formais e informais têm 

impactos directos e indirectos nos determinantes de saúde da população. O termo determinante 

de saúde aqui usado refere-se aos factores que influenciam a saúde tanto positiva ou 

negativamente (Dahlgren and Whitehead, 2006). Por outro lado, o termo actividade extractiva 

informal engloba a prática da mineração artesanal e à extracção de pequena escala de minérios 

feita por indivíduos, grupos, famílias ou cooperativas de forma informal ou ilegal no sector com 

pouco ou nenhum equipamento mecanizado (Hentschel et al., 2002a). O denominador comum 

da maioria deste tipo de mineração é que é feita ilegalmente ou com o mínimo de regulação 

(ibid.). Em Moçambique, a prática de mineração artesanal, popularmente conhecida por 

garimpo,  tem sido feita na maioria das vezes de forma ilegal Por outro lado, indústria extractiva 

formal refere-se àquela autorizada pelas entidades competentes, sendo legal, e feita com recurso 

ao equipamento mecanizado. 

Os determinantes da saúde da população abrangida pela prática extractiva informal e formal 

podem ser conceitualizados como camadas de influência do arco-íris (Figura 1). 
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Figura 1 – Determinantes de 
Saúde (Dahlgren and Whitehead, 
2006) 

 

 

 

 

 

No centro da Figura 1, os indivíduos possuem características como idade, sexo e outras genéticas 

que influenciam sua saúde e que são amplamente fixas, deste modo de difícil influência de 

políticas socioeconómicas e de saúde. Em torno destas características genéticas do indivíduo 

existe uma miríade de influências que são teoricamente modificáveis pela política. Destacam-se 

factores de comportamento das pessoas, como exercício de actividade mineira sem protecção, 

hábitos tabágicos, hábitos alcoólicos, prática de relações sexuais não protegidas, aliciamento de 

raparigas menores para a prática do sexo, entre outros factores relacionados com os estilos de 

vida das pessoas envolvidas directa ou indirectamente na exploração de recursos naturais. De 

seguida, os garimpeiros e trabalhadores de minas interagem com seus pares e comunidade 

imediata e influenciam ou são influenciados por eles, o que é representado na segunda camada. 

Em seguida, para que as pessoas abrangidas pela prática extractiva mantenham sua saúde, a sua 

capacidade é influenciada pelas condições de vida e de trabalho, o fornecimento de alimentos, 

habitação, condições de emprego e o acesso a bens e serviços essenciais com destaque para 

escolas, saneamento básico, serviços de saúde (terceira camada). Finalmente, a quarta camada 

representa as influências ambientais, políticas, legais e estruturais incluindo as condições 

socioeconómicas e culturais que afectam a sociedade de Cabo Delgado em geral. 

Deste modo Dahlgren and Whitehead (2006) destacam que os determinantes da saúde podem 

ser influenciados por factores individuais ou decisões políticas que podem ser factores de saúde 

positivos, factores de proteção e factores ou condições de risco da prática extractiva. 

Entre os factores de saúde positivos da prática extractiva poderiam destacar os investimentos 

feitos pelas empresas de modo a construir casas melhoradas, criar condições para produção 
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alimentar nas áreas abrangidas e a construção de unidades sanitárias sob o patrocínio das 

empresas extractivas. Entre os protectivos destacam-se aqueles que eliminam o risco de 

resistência à doença ou acidentes. Por exemplo, a obrigatoriedade de uso de roupas e 

equipamento protector no local de trabalho, o apoio aos serviços de cuidados de saúde primários 

na promoção de saúde, brigadas móveis para vacinação, suplementação com vitamina A, 

desparasitação entre outros. Por último, os factores de risco são as várias condições oriundas da 

prática extractiva informal e formal que causam problemas de saúde e doenças/enfermidades e 

que são potencialmente evitáveis. Estes factores de risco podem ser do local de trabalho, 

económicos ou podem estar associados a problemas ambientais específicos como o ar ou água 

poluída entre outros. 

Assim, este relatório usa esta abordagem de camadas de influência do arco-íris para descrever 

os determinantes sociais, económicos e relacionados ao estilo de vida da saúde - que podem ser 

influenciados por decisões políticas e individuais de modo a reduzir os factores de risco induzidos 

pela prática extractiva formal e informal e potenciar os factores protectivos e positivos que 

podem vir da prática extractiva no sentido de fortalecer os cuidados de saúde primários nas zonas 

abrangidas.  
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3. Objectivos do Estudo 

3.1. Objectivo geral 

• Identificar os principais problemas de saúde e os respectivos determinantes sociais de 

saúde no seio da população abrangida pela prática extractiva informal e formal na 

província de Cabo Delgado de modo a informar intervenções no âmbito de Cuidados de 

Saúde Primários.   

 

3.2. Objectivos específicos 

i. Identificar os principais problemas de saúde no seio de comunidades abrangidas pela 

prática extractiva artesanal e formal 

ii. Mapear as principais explorações extractivas informais e formais e descrever o seu 

perfil por meio do uso do sistema de caracterização do sistema de informação geo-

referenciado nas áreas abrangidas 

iii. Mapear a rede sanitária existente e descrever o seu perfil por meio do uso do sistema 

de caracterização do sistema de informação geo-referenciado nas áreas abrangidas 

iv. Identificar e caracterizar os principais determinantes sociais de saúde  

v. Elaborar uma proposta de recomendações para o desenho de intervenções de 

Promoção de Saúde no âmbito dos cuidados de saúde Primários. 

vi. Propor futuras linhas de investigação para a determinação do impacto da prática 

extractiva na saúde 
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4. Metodologia 

4.1. Desenho de estudo 

Tratou-se de um estudo descritivo que combinou análise de dados quantitativos secundários e 

abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa baseou-se na triangulação de diferentes fontes 

de dados (revisão de documentos formais e informais, entrevistas com informantes chave e 

discussões em grupos focais). 

4.2. Análise de dados secundários 

Sobretudo durante a abordagem dos diversos intervenientes e utentes dos serviços, o estudo 

procurou compilar uma série de fontes secundárias.  

A Direcção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (DPTADER) foi a principal 

fonte de relatórios de progresso, de estudos de impacto ambiental e de estudos de impacto social 

e de saúde submetidos pelas empresas de indústria extractiva. Graças à cortesia da DPTADER, a 

equipa teve acesso a mais de 50 relatórios tendo feito triagem dos documentos mais relevantes. 

A Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado e os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção 

Social de Ancuabe, Montepuez, Balama e Palma forneceram dados administrativos do sistema 

de informação em saúde e os relatórios de balanço, ano de referência 2015. 

Por último a pesquisa pela internet permitiu a análise de vários documentos, com destaque para 

os relatórios produzidos pelos membros da Plataforma da Sociedade Civil sobre Recursos 

Naturais e Indústria Extractiva, notavelmente Centro de Integridade Pública (CIP); Centro Terra 

Viva (CTV), Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC), SEKELEKANI 

(Comunicação para o Desenvolvimento), Associação Nacional de Extensão Rural (AENA) e 

Associação do Meio Ambiente de Cabo Delgado. 

4.3. Locais e Período do estudo 

O estudo foi efectuado em dois níveis: 

1. Nível distrital – distritos abrangidos pela prática extractiva informal: Ancuabe e 
Montepuez e distritos abrangidos pela indústria extractiva formal: Montepuez para as 
gemas rubi e Balama para grafite. Note que o distrito de Palma não foi visitado pela 
equipa investigadora, mas sim a informação apresentada baseia-se na análise 
documental. 

2. Nível provincial – na cidade de Pemba, pois é a este nível que se encontram decisores 
governamentais, das empresas extractivas e Organizações da Sociedade Civil. 
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O período de colecta de dados teve a duração de 2 semanas, mas o estudo como um todo levou 

cerca de 6 meses desde a sua preparação até à finalização do relatório preliminar. 

4.4. População de estudo e selecção dos participantes 

A abordagem para este estudo baseou-se no princípio fundamental de que os intervenientes-

chave seleccionados devem estar habilitados para informar sobre aos principais parâmetros em 

análise (Quigley et al., 2006).  

Ao nível distrital os participantes foram: (i) Garimpeiros (exploradores informais de recursos 

minerais) da Localidade de Nanjua, Posto Administrativo de Mesa, Distrito de Ancuabe e do Posto 

Administrativo de Namanhumbir, Distrito de Montepuez; (ii) Trabalhadores dos projectos 

formais de exploração extractiva de grafite em Ancuabe e Balama e de rubi em Montepuez; (iii) 

Líderes comunitários e Provedores de cuidados de saúde dos três distritos; e (iv) homens e 

mulheres com pelo menos 18 anos para as discussões em grupos focais; (v)  Gestores das 

empresas de exploração extractiva (Montepuez Rubi Mining, GK Ancuabe Graphite Mine, SA e 

Syrah Resources Limited); e (vi) Gestores distritais de saúde (Director dos SDSMAS e médico-chefe 

distrital). 

Ao nível provincial, os seguintes participantes foram envolvidos: Gestores do Instituto Nacional 

de Petróleos, Director Provincial de Recursos Minerais, Directora Provincial de Saúde, Médico 

Chefe Provincial e Responsável pelas relações públicas da empresa Syrah Resources Limited.    

Esforços de colecta de dados ao nível central não lograram o sucesso esperado, essencialmente 

por motivo de agenda durante o período do estudo, mas a análise documental permitiu a 

inclusão de informação chave a este nível. Tabelas 1 e 2, incluem o número de informantes chave 

e grupos focais realizados aos níveis distrital e provincial respectivamente. 
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Tabela 1 – Entrevistas com informantes-chave e grupos de discussão focal por distrito e ao nível provincial e por tipo respondente.
   

Distrito Ancuabe Montepuez Balama  

 DISCUSSÕES EM GRUPO FOCAL AO NÍVEL COMUNITÁRIO (12 grupos x 10 = 120 máximo de participantes) 

Grupo de mulheres adultas (média de participantes) 1 1 0 2 

Grupo de homens adultos (média de 10 participantes) 2 2 0 4 

ENTREVISTAS COM INFORMANTES-CHAVE 33 

Gestor das empresas de exploração extractiva (Syrah 
Resources Limited, GK Ancuabe Graphite Mine, Montepuez 
Rubi Mining) 

2 3 2 
6 

Administradora distrital 0 0 1  

Secretário Permanente distrital 0 1 0  

Director de Planificação e Actividades Económicas 1 0 0  

Gestores distritais de saúde (Director dos SDSMAS, 
médico-chefe distrital, director de unidade sanitária) 

2 3 2 
6 

Trabalhadores dos projectos formais de exploração 
extractiva 

- 3 3 
6 

Garimpeiros (exploradores informais de recursos 
minerais) 

3 3 - 
6 

Líderes comunitários 2 2 2 6 

Provedores de cuidados de saúde 1 1 1 3 

 

Tabela 2 – Entrevistas com informantes-chave ao nível provincial e por tipo respondente. 

Nível Provincial 7 

Gestores do Instituto Nacional de Petróleos 3 3 

Directora Provincial de Saúde  1 1 

Médico Chefe Provincial 1 1 

Director Provincial de Recursos Minerais e Energia 1 1 

Chefe do Departamento de Planificação da Direcção Provincial da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural 

1 
1 

 

4.5. Gestão e análise de dados 

A análise de dados foi feita através de um processo interactivo contínuo, incluindo recolha e 

compilação de dados no campo, verificação da qualidade dos dados (para análise da rede de 

intervenientes), transcrição das gravações de voz e codificação dos dados para elaboração de 

sumários para cada grupo de entrevistas. 

Foi criada uma folha automatizada em MS Excel para organizar os dados secundários e primários 

por cada distrito e por tipo de prática extractiva. Com o uso do GIS foram captadas coordenadas 

geográficas de cada prática extractiva e de cada ponto de provisão de serviços de saúde e estes 

dados foram representados em mapas mostrando a disponibilidade dos serviços de saúde.   
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Foi feita uma análise de conteúdo dos transcritos, seguida de uma análise temática seguindo uma 

tabela de códigos. Assim, o processo de análise de dados compreendeu as seguintes fases: 

 Pré-análise, a qual incluiu uma primeira leitura e organização de dados para 
codificação e categorização, bem como formulação de hipóteses tendo como 
referência um quadro lógico teórico; 

 Análise de dados para construção de associações entre termos, uso de semântica, 
codificação (agrupamento de extractos de texto por categorias e significado) e 
destacar diferenças e; 

 Processamento de dados para interpretação de resultados. 

 

4.6. Limitações do estudo 

O período escolhido para a colecta de dados coincidiu com a fase em que as empresas Anadarko 

e Eni precisaram tomar decisões sobre os investimentos necessários. Como consequência o ritmo 

preparatório de construção da base logística de Pemba atrasou e os representantes dessas 

empresas transferiram seus escritórios de Pemba para Palma, num processo que foi 

acompanhado pela redução do pessoal. Assim, o desenho inicial que incluía entrevistas aos 

membros da comunidade e trabalhadores dessas empresas em Pemba teve que ser alertado, 

passando apenas a fazer a análise com base em documentos formais e informais já publicados, 

facto que limita a análise dos efeitos da fase de construção de extração de gás sobre os riscos em 

saúde. Outra limitação do estudo tem a ver com a qualidade de informação reportada pelas 

autoridades de saúde, que não permitiu gerar análise de tendência de ocorrência de doenças por 

exiguidade de dados fiáveis. A equipa também teve limitação na abordagem do garimpo por 

razões de segurança. Em Ancuabe a equipa foi aconselhada a não visitar áreas de garimpo de 

ouro e em Montepuez as áreas de garimpo de rubi também foram descritas pelas autoridades 

como de alto risco, não tendo sido aconselhado a visita. Por último o acesso a documentos 

essenciais também foi problemático, por exemplo um dos gestores da empresas GK Graphite 

Ancuabe não aceitou partilhar seus documentos de consulta às partes interessadas da 

comunidade e do estudo de impacto socioeconómico e ambiental, alegando tratar-se de 

documentos internos. 
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5. Perfil da Prática Extractiva em Cabo Delgado 

Tal como referido na Secção de Introdução, a província de Cabo Delgado está a registar “uma 

corrida” tanto para minérios assim como para hidrocarbonetos. Em termos de minérios, como 

pode apreciar na Tabela 3, ocorrem nesta província vários minérios como areais pesadas, carvão 

mineral, metais semi-preciosos e preciosos, grafite, ouro, granitos, mármores, entre outros. 

 

Tabela 3 – Principais minérios que ocorrem a província de Cabo Delgado 

Minério Local 

Areias pesadas Palma 

Carvão Mueda (rio Lugenda) 

Metais Semi-preciosos e Preciosos (Turmalinas, Corundo, Rubi, Granada, 
Safira e Bubi) 

Quase todos distritos 

Grafite Ancuabe e Balama 

Ouro1 Namuno 

Granitos e Mármores Montepuez 
Fonte: (World Bank, ?) 

 

A pesquisa de hidrocarbonetos está centrada nos distritos de Mocímboa da Praia e Palma, tendo 
iniciado na década de 1980 por empresas francesas e americanas, e os resultados foram 
posteriormente analisados pela Artumas Group (uma companhia petrolífera que opera na base 
do delta de Rovuma em Tanzânia e Moçambique). Em 2008, a Artumas Group levou a cabo a 
aquisição sísmica e perfuração de poços de pesquisa para confirmar se existiam ou não 
hidrocarbonetos em quantidades comercialmente viáveis no Bloco Terrestre da Bacia do 
Rovuma. Gás natural foi encontrado num poço perfurado em Mocímboa da Praia. Este Bloco foi 
adquirido pela Anadarko (uma empresa americana de produção de petróleo e gás), que realizou 
actividades de pesquisa semelhantes ao longo dos últimos anos (ERM and Impacto, 2014). Em 
2011-2012, a perfuração exploratória ao largo da costa na Bacia do Rovuma em Moçambique 
pela Anadarko e a Eni (conglomerado de energia da Itália) fizeram as descobertas mais 
importantes do mundo de gás natural em mais de uma década (School of International and Public 
Affairs, 2013). 

Nesta secção descreve-se as características ou perfil de algumas empresas de indústria extractiva 
e as de mineração artesanal. 

 

                                                      

1 Redes de comunicação social e informantes chave também mencionaram a ocorrência de Ouro em Miaja (Ancuabe) 
e em Nairoto (Montepuez) 
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5.1. Indústria Extractiva Formal 

Tal como ilustrado na Figura 2, a indústria extractiva formal é representada por empresas que se 

encontram na fase de preparação ou de construção/reabilitação, como é o caso da Anadarko 

Moçambique Área 1, Lda em Palma, Syrah Reources em Balama e GK Ancuabe Graphite Mine  em 

Ancuabe e na fase de operações como é o caso da Montepuez Rubi Mining Lda em Montepuez. 

A localização de cada uma destas empresas pode ser apreciada no mapa da Figura 3. 

 

Figura 2 – Empresas extractivas descritas e as fases em que se encontram 
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Figura 3 – Mapa de Cabo Delgado ilustrando os locais abrangidos pela prática extractiva formal e informal e as respectivas 
coordenadas geográficas 

  

 

5.1.1 Montepuez Rubi Mining 

A Montepuez Ruby Mining é uma empresa de exploração mineira, que actualmente implementa 

um projecto com o mesmo nome no distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado. A 

empresa é constituída por dois sócios, nomeadamente a Mwiriti Limitada, moçambicana que 

detém 25% do capital, e a GEMFIELDS PLc, uma multinacional inglesa que detém os restantes 

75% (Montepuez Rubi Mining, 2015). O objectivo principal do projecto é a exploração de pedras 

preciosas, nomeadamente águas marinhas, granadas, turmalinas e rubi (Figura 4). Esta 

exploração é feita numa área total de 33.600 hectares distribuídos pelos distritos de Montepuez 

(posto administrativo de Namanhumbir – já em exploração) com 80% e Ancuabe (posto 

administrativo de Mesa, ainda por iniciar) com os restantes 20% (Gemfields Plc, 2015, Montepuez 

Rubi Mining, 2015). Actualmente o projecto abrange as comunidades de Nseue, Mpene, Nthoro, 

Namanhumbir Sede e Nanune. 

Distrito Nome Latitude Longitude

Montepuez Lagoa Namanhumbir, lavagem Rubi -13.0331 39.27306

Montepuez Montepuez Rubi Mine -13.0094 39.42722

Ancuabe Mina garimpo Othata, Nanjua, Mesa -13.0469 39.64139

Ancuabe GK Graphite Ancuabe -13.0044 40.00111

Balama Syrah Resources Balama Project -13.3197 38.64111

Area 1 Anadarko -11.0561 40.68722

Area Eni -11.0461 41.7
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Figura 4 – Mapa de Cabo Delgado, destacando a área concessionada a Montepuez Rubi Mining 

 

 

O Projecto é implementado em minas a céu aberto, com as seguintes infraestruturas para o seu 

funcionamento: área de armazenamento dos minérios, área para o depósito do estéril, planta de 

beneficiamento do minério, edifício para selecção e armazenamento das pedras preciosas, 

diques para contenção da água das chuvas para posterior uso na planta de processamento dos 

minérios, furos de água, posto médico, vias de acesso, oficina para manutenção de equipamentos 

mecânicos, estruturas para garantir a segurança patrimonial do empreendimento, acampamento 

para os trabalhadores e escritórios da mina (Montepuez Rubi Mining, 2015). 

O processo de mineração é feito em cavas/buracos com dimensões que variam de 50X50m a 

150X150m e profundidade de 8 a 10m, podendo chegar aos 15m (Gemfields Plc, 2015, 

Montepuez Rubi Mining, 2015). 
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Impacto Socioeconómico 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental encomendado pela empresa, estima-se que serão 

criados cerca de 900 postos de trabalho que serão ocupados em 95% por moçambicanos, grande 

parte dos quais beneficiarão de formação e/ou treinamentos (Montepuez Rubi Mining, 2015). A 

par disto, serão implementados projectos de desenvolvimento comunitário nas áreas de 

influência. Com estas iniciativas, espera-se dinamização da actividade mineira, dinamização da 

economia local através da compra de produtos e serviços locais e ainda minimização dos efeitos 

negativos do garimpo através do seu controlo. Ainda de acordo com a mesma avaliação, há 

previsão de efeitos negativos, nomeadamente reassentamento de comunidades com prejuízo 

das suas formas comuns de subsistência, atracção de mais pessoas com saturação das 

infraestruturas existentes com potencial incremento da criminalidade e da prostituição e, ainda, 

agravamento dos preços dos produtos de primeira necessidade.  

Em entrevista com os gestores da empresa, questionados sobre os efeitos nocivos e os ganhos 

das comunidades, estes referiram estar actualmente no estágio que se designa “Low Scale 

Mining” e que tem como propósito efectuar uma mineração sustentável. Adicionalmente, foi 

revelado que parte dos rendimentos da mina seriam usados para as áreas de educação, saúde e 

desenvolvimento comunitário (agricultura, pecuária, etc), no âmbito da responsabilidade social 

da empresa, conforme pode ser constatado na citação abaixo, de um dos membros da direcção: 

“… 1% de todos os nossos ganhos serão revertidos para actividades de apoio às comunidades 

locais nas áreas de educação, saúde e desenvolvimento comunitário…” Membro direcção MRM. 

Solicitados a listar as actividades específicas a serem apoiadas, foram enumeradas as seguintes: 

 Existência de algumas escolas em construção e outras em reabilitação, estando uma já 

concluída;  

 Existência de projecto de construção de um matadouro; 

 Incentivo as iniciativas de criação de associações, com a criação da associação de 

agricultura, a qual foi agraciada com mais de 10 hectares já prontos para a prática da 

actividade, com compromisso por parte da empresa de aquisição de toda a produção a 

um preço superior ao preço normal praticado no mercado, podendo os produtores 

vender onde quiserem também sem prejuízo do acordo; 

 Existência de uma ambulância e clínica móvel que seriam inauguradas poucos dias após 

a visita de campo;  

 Construção de uma casa de mãe espera e de uma fonte de água no CS de Namanhumbir, 

totalizando 12 furos abertos na localidade; 

 Apoio com a iluminação pública local. 

 



16 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA PRÁTICA EXTRACTIVA INFORMAL E 
FORMAL NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO | UMA ANÁLISE PARA INFORMAR INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Outra vantagem da implantação da empresa, informada pelos gestores, é a criação se 

oportunidades de emprego e também de negócio, uma vez que a sua presença aumenta a 

procura por determinados serviços que poderão ser contratados localmente. Sobre o emprego, 

a empresa conta com cerca de 1091 funcionários, dos quais apenas 60 são estrangeiros e 30 

mulheres.  

Em termos de apoio directo aos trabalhadores, foram mencionadas as seguintes acções: 

 Apoio às mulheres sobre medidas de prevenção de ITS e também de doenças 

cancerígenas; 

 Existência de um contrato para um plano de saúde e seguro de saúde para os funcionários 

e mais 6 familiares seus, incluindo a realização de exames médicos numa periodicidade 

semestral;  

 Existência de um convénio com o Hospital Provincial de Pemba e o Hospital Rural de 

Montepuez para assistência aos funcionários; 

 Existência de uma clínica local para cuidados básicos.   

 

Impacto no Ambiente Físico 

A mesma avaliação faz menção a diversas consequências resultantes do processo de mineração, 

nomeadamente a emissão de poeiras, ruído e vibração; poluição das águas superficiais e 

subterrâneas e diminuição do lençol freático (Montepuez Rubi Mining, 2015).  

Impacto no Ambiente Biológico 

Devido à construção de infraestruturas, parte da vegetação existente e que também serve de 

habitat de determinadas espécies de animais, será retirada. 

Para todos os efeitos mencionados, gestores da empresa dizem que foram elaborados planos de 

mitigação, cuja implementação irá ditar o grau de prejuízo assinalado posteriormente.   

 

5.1.2 Syrah Resources Limitada  

A Syrah Resources Limitada é um a empresa de mineração de capitais australianos que se 

encontra a desenvolver um projecto de exploração de grafite através da sua subsidiária Twigg 

Mining and Exploration Limitada. Este projecto é implementado no distrito de Balama e ocupa 

uma área de 106 km2 extensão (Figura 5) (Coastal and Environmental Services, 2015). 

Actualmente o projecto cobre as comunidades de Pirira, Ntete, Maputo, Ncuide, Balama, 7 de 

Setembro, Marica e Muapé. 
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Figura 5 – Mapa de Cabo Delgado, destacando a área concessionada a Syrah Resources Limitada em Balama 

 

O projecto será implementado numa mina a céu aberto com a finalidade de produzir grafite com 

elevada pureza (entre 90-99% do teor total de grafite). A exploração será feita em duas 

cavas/buracos com uma profundidade inferior a 50 metros a partir do nível do solo (ibid.). 

Espera-se extrair cerca de 2 milhões do minério por ano por um período inicial de cerca de 24 

anos, renováveis por igual período. Para a sua extracção será necessário o processo convencional 

de flotação e, para o efeito, será usada a água proveniente da barragem de Chipembe, localizada 

13km a nordeste do local do projecto (ibid.). Assim, a mina irá necessitar das seguintes 

infraestruturas: uma planta de processamento do minério, uma conduta de transporte de água 

de cerca de 13km, instalações de bombagem de água na barragem e na mina, reservatórios de 

água, vias de acesso, uma central de fornecimento de energia eléctrica e áreas vedadas e 

impermeabilizadas para armazenamento de gasóleo, lubrificantes e óleos, estaleiro de material 

e equipamento de construção, oficinas de reparação de equipamentos e máquinas, instalações 

sanitárias e de tratamento de esgotos, acampamento para os trabalhadores e escritórios (ibid.). 
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Impacto Socioeconómico 

De acordo com os dados apresentados pela avaliação do impacto ambiental social e de saúde em 

2015, grande parte da população da área do projecto vive da agricultura familiar e, no momento 

do estudo, a população deparava-se com uma limitação económica importante devido à escassez 

de fontes de renda alternativas na área (Coastal and Environmental Services, 2015). Com a 

implantação do projecto todas as comunidades irão perder as suas machambas. Para a sua 

mitigação foi feito um reassentamento com compensação monetária e alocação de novos 

campos para a prática de agricultura. 

Prevê-se a criação de vários postos de emprego para os locais e a par disso haverá formação de 

pessoal local tanto para as novas actividades como para melhorar as práticas agrícolas.  

Em entrevista com o gestor dos assuntos comunitários da empresa, foram listadas as seguintes 

acções em curso e/ou previstas: 

 Construção de um centro de formação em Balama; 

 Melhoria do tipo de habitação construído por membros das comunidades abrangidas, 

como resultado de um processo de compensação justo aquando do reassentamento 

económico devido à ocupação de suas machambas; 

 Apoio ao CS de Balama Sede através de vedação por completo do recinto porque estava 

muito exposto e havia vandalização do lixo e do bloco residencial por animais vadios; 

 Apoio ao CS de Intete com um furo de água e alocação de painéis solares para permitir 

energia para a maternidade; 

 Oferecido um sistema de captação de água ao distrito e foram feitos no total 10 furos de 

água; 

 Intenção de construção de uma casa mãe espera e aquisição de meios circulantes para a 

mesma maternidade; 

 Apoio à associação de mulheres camponesas locais com motobombas; 

 Todos os trabalhadores beneficiam de um pacote de vacinação completo contra várias 

doenças incluindo cólera, hepatites, febre tifóide e febre-amarela.   

Impacto no Ambiente Físico 

Geoquímica: foi feita uma avaliação para se determinar o tipo de solo e rochas, o que permite 

antever o potencial de produção de ácido com consequente formação de metais lixiviados, bem 

como a sua contraparte alcalina após a perturbação da área. Como resultado, foi constatado que 

devido às altas concentrações de enxofre e aos níveis baixos de pH da pasta, há potencial de 

lixiviação da água e concentração elevada de conteúdo metálico, bem como aumento do 
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potencial radioactivo como resultado da extracção de grafite. Todos estes achados constituem 

um risco para a saúde (Coastal and Environmental Services, 2015).  

 

Tem feito monitoramento da água e do ar e medição da radiação…existem filtros em locais 

próprios. 

A radiação é devido ao grafite, pois embora não muito tem algum grau de radiotactividade e 

devemos monitorar para ver se os níveis recomendados pela OMS não são ultrapassados. 

 

Impacto no Ambiente Biológico 

O estudo sobre o impacto ambiental encomendado pela Twigg Exploration and Mining Lda 

destaca que haverá perdas de espécies de vegetação e da fauna como consequência da 

construção de infraestruturas e, posteriormente, no período de extracção. Salienta, porém, que 

parte das perdas já terão ocorrido, fruto de desmatação para a prática agrícola dentro da área 

concessionada. Destaca ainda que parte das perdas da fauna poderá ser como consequência de 

atropelamento rodoviário durante as suas actividades, principalmente para os répteis.  

Uma das medidas propostas pela empresa será evitar implantar as suas cavas em locais 

considerados muito importantes para conservação de espécies, tais como algumas formações 

montanhosas e zonas ribeirinhas (Coastal and Environmental Services, 2015). 

 

5.1.3 Anadarko Moçambique Área 1 Lda 

Anadarko Moçambique Área 1 Lda é uma empresa subsidiária da Anadarko Petroleum 

Corporation sediada em Texas nos Estados Unidos da América. Anadarko Moçambique Área 1 

Lda (AMA1) detém os direitos de pesquisa, desenvolvimento e produção das reservas de gás 

natural na Área 1 offshore da Bacia do Rovuma (Figura 6), Península de Afunji, onde em 2010 

descobriu quantidades de gás estimadas em 50 a 70 triliões de pés cúbicos de gás natural (trillion 

cubic feet –Tcf), no alto-mar, a uma profundidade de 14,600 metros (ERM and Impacto, 2014, 

Bihale, 2015).  

Figura 6 – Mapa do norte de Moçambique, destacando a área concessionada a Anadarko em Palma e arredores  
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Fonte: ERM and Impacto (2014) 

 O objectivo da AMA1 é reunir, processar e exportar o gás natural na forma líquida conhecido 

como GNL. Este GNL será utilizado como uma fonte de combustível noutros países. O processo 

começa no alto mar, na Área 1 e na Área 4 da Bacia de Rovuma, onde o gás natural será extraído 

via poços submarinos a partir de reservatórios de gás (áreas de armazenamento) situados até 

1.500 m abaixo do leito do mar (ERM and Impacto, 2014). O gás colectado será transportado para 

a fábrica de GNL em terra através de gasodutos no leito do mar. Uma vez em terra, o gás será 

processado na fábrica de GNL para remover as impurezas, convertido em líquido (por 

arrefecimento do gás), e armazenado em tanques de armazenagem especialmente concebidos 

para o efeito (ERM and Impacto, 2014). 
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O GNL será então transportado através de gasodutos para um cais de exportação, onde será 

carregado em navios de transporte de GNL especializados que o transportarão para os mercados 

internacionais. Estes navios especialmente projectados mantêm o GNL num estado líquido 

refrigerado adequado para viagens marítimas de vários milhares de quilómetros (ibid.). O 

Projecto tem uma vida útil inicial de 30 anos, a qual pode ser alargada, dependendo do 

desenvolvimento futuro da reserva de gás (ERM and Impacto, 2014, Bihale, 2015).  

Actulmente decorrem preparativos para a construção de uma fábrica de processamento de gás 

natural liquefeito (GNL) na Península de Afunji. Para o efeito, cerca de 250 trabalhadores 

pertencentes a empresas subcontratadas pela Anadarko Moçambique Área 1 Lda encontram-se 

em Palma (Bihale, 2015). 

De acordo com os responsáveis da Anadarko, a construção da fábrica será feita junto com a Eni-

East Africa Moçambique e durará cerca de 18 meses. Durante esta fase vai absorver 20.000 

trabalhadores, sendo 10.000 da Anadarko e outros 10.000 da Eni-East Africa. Além disso, cerca 

de 3.000 pessoas serão reassentadas para dar lugar a construção da fábrica (ibid.).  

No caso de reassentamento, já se identificou uma área onde as comunidades serão reassentadas, 

bem como o modelo de casas a serem construídas. O modelo de casas foi decidido e aprovado 

junto com as estruturas administrativas e comunitárias locais para garantir a transparência do 

processo e respeitar os hábitos e as tradições locais.  

A par disso, 600 pessoas provenientes das comunidades circunvizinhas da área operacional já 

receberam formação e outras estão no processo de treinamento no acampamento da Anadarko. 

A formação e o treinamento têm como objectivo central preparar as pessoas para aproveitarem 

as oportunidades de emprego que a construção e operacionalização da fábrica de gás natural 

liquefeito poderão gerar. 

5.1.4 Eni East Africa 

A eni SpA é uma empresa de capitais italianos, sediada na Itália. É uma empresa de 

hidrocarbonetos, com operações em 85 países no mundo, dos quais 16 encontram-se em África 

(eni east Africa, 2016b). A empresa opera nas áreas de pesquisa, produção, transporte, 

transformação e comercialização de hidrocarbonetos, petroquímicos, serviços de construção e 

engenharia de campos petrolíferos (ibid.).  

A Eni East Africa Eni (EEA) é a sua subsidiária em Moçambique e conta com uma participação da 

China National Petrolium Corporation (CNPC) em 28,57%. É operadora do Bloco 4 da Bacia do 

Rovuma (Figura 7) com uma participação total de 70%, sendo os restantes 30% subdivididos entre 

a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), a portuguesa Galp Energia e a coreana Kogas, 



22 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA PRÁTICA EXTRACTIVA INFORMAL E 
FORMAL NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO | UMA ANÁLISE PARA INFORMAR INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

cada uma com 10% (eni east Africa, 2016a). O consórcio adquiriu direitos exclusivos para 

pesquisar e explorara quantidades comercias no bloco 4 desde 1 de Fevereiro de 2007 (ibid.). A 

área inicial de exploração era de cerca de 17 km2 para um período de 8 anos divididos em 3 fases. 

Desde 2008 foram feitas perfurações exploratórias e realizadas pesquisas sísmicas 2D e 3D, tendo 

resultado na perfuração de 15 poços com uma taxa de sucesso perto de 100%. Ao fim da fase 3 

foram descobertos cerca de 85 triliões de pés cúbicos de gás (ibid.). 

Figura 7 – Mapa destacando a área concessionada a eni East Africa   

Fonte: eni east Africa (2016b) 

A Eni East Africa em Moçambique possuía 145 trabalhadores em 2015, dos 71 são nacionais e 74 

são estrangeiros, distribuídos pelo Maputo, Pemba e Palma (Bihale, 2015). 

Segundo o relatório ambiental de 2015, foram feitos estudos de impacto ambiental para a 

implantação de dois projectos de exploração de gás, nomeadamente: a construção da Fábrica 

Flutuante de Gás Natural Liquefeito (FLNG) e a Fábrica de Gás Natural Liquefeito de Afungi, este 

último com a participação da Anadarko. 

Os componentes da FLNG são os seguintes: sistema de produção subaquático que incluirá 

colectores, gasodutos, sistemas de controlo; uma planta flutuante que incluirá instalações de 
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entrada, meios de produção e armazenamento do gás liquefeito e; o sistema de transporte que 

incluirá meios de carregamento e uma terminal marinha (Eni, 2016b). 

Haverá necessidade de reassentamento de alguns bairros da península de Afungi. Para o efeito, 

já se identificou uma área onde as comunidades serão reassentadas, bem como o modelo de 

casas a serem construídas. O modelo de casas foi decidido e aprovado junto com as estruturas 

administrativas e comunitárias locais para garantir a transparência do processo e respeitar os 

hábitos e as tradições locais (Bihale, 2015)(OTM, 2015). Houve igualmente investigação para 

identificação de terras apropriadas para a prática de agricultura, principal actividade de grande 

parte da população a ser reassentada (Eni, 2016a). 

 

5.1.5 GK Ancuabe Graphite Mine 

A GK Ancuabe Graphite Mine é uma empresa de capitais alemães, que se dedica à produção de 

grafite numa mina a céu aberto. Inicialmente era pertença da Kenmare Resources plc que esteve 

paralisada por muito tempo devido à redução brusca de preço de grafite num momento em que 

a produção era feita com recurso energia de geradores e isso tornou o processo pouco 

sustentável. Desde 2011 a GK está a reconstruir e formar os trabalhadores e neste momento 

encontra-se na fase final da reabilitação, prevendo-se iniciar com ensaios para exploração no 

primeiro semestre de 2017 (Figura 8).  
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Figura 8 – Mapa destacando a área concessionada a GK Graphite Ancuabe   

  

Actualmente conta com um efectivo de 60 trabalhadores fixos (dos quais 1 estrangeiro) e cerca 

de 20 eventuais. 

O gestor entrevistado afirma que são feitas inspecções de saúde a todos os trabalhadores antes 

da admissão (mas isso não é condição para serem admitidos) e que foram feitos dois estudos de 

índole interno (portanto não partilhados com a equipa do estudo) sobre o relacionamento com 

partes interessadas e o estudo de base de impacto socioeconómico e ambiente.  

 

5.2. Prática Extractiva Artesanal 

De acordo com a Mining, Minerais and Sustainable Development, Moçambique tinha e 2002 

cerca de 60 mil mineiros artesanais (garimpeiros) e de pequena escala (Hentschel et al., 2002b). 

Infelizmente, a mineração artesanal e de pequena escala são muitas vezes realizadas de forma 
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ilegal, com pouco conhecimento ou consideração para as melhores práticas ambientais (ibid.). 

Tal como a mineração de grande escala, a mineração artesanal deve levar em consideração as 

questões sociais e ambientais, nomeadamente a poluição, a degradação ambiental e o trabalho 

infantil. Estas questões são discutidas em mais detalhes na secção dos determinantes sociais de 

saúde. 

Em Cabo Delgado, de acordo com as autoridades provinciais de recursos mineiras, existem 

cerca de 57 locais em que se faz mineração artesanal com intensidades variáveis, distribuídas 

por Montepuez, Namuno, Ancuabe, Meluco e Mueda. Também existe extracção para material 

de construção que igualmente tem o seu impacto e acontece em toda a província.   

A província possui apenas 14 associações mineiras, o que revela que a grossa maioria pratica o 

garimpo de forma ilegal. A Tabela 4 apresenta as associações mineiras existentes e sua situação 

actual. 

 

Tabela 4 – Associações mineiras existentes na província de Cabo Delgado  

Distritos Associações 
Áreas 
Designadas 

Recursos 
Número 
de 
Senhas 

Status 

 
 
 
Namuno 

Associação mineira 7 de Abril 6671 Ouro 9 Em vigor 

Associação mineira Wakweia 6671 Ouro 10 Em vigor 

Associação mineira 3 fevereiro de 
Nanlia 

8281 Ouro 
Em 
formação 

Pedido 

Associação mineira Nicane 8284 Ouro 
Em 
formação 

Pedido  

Associação mineira de Nanlia 8281 Ouro 
Em 
formação 

Pedido  

 5240 
Turmalinas, Ouro e 
Minerais Associados 

Em 
formação 

Em vigor 

 
Montepuez/ 
Namanhumbir 

Associação mineira 4 de Outubro 5284 Corundo e Rubi  Em vigor 

Associação mineira Armando 
Emílio Guebuza 

5281 Rubi 
Em 
formação  

Em vigor  

 
 
Ancuabe 

Associação mineira 10º Congresso 7332 
Corundo, Safira, Rubi, 
Granada e Turmalinas 

7 Em vigor 

Associação mineira de Napela 7332 
Corundo, rubi, safira, 
granada e turmalina 

10 Em vigor  

Associação mineira de 
Maiane/Napico 

7332 
Safira, Rubi, Granada e 
Turmalinas 

12 Em vigor 

Associação mineira Namita 7332 
Corundo, Safira, Bubi, 
Granada e Turmalina 

5 Em vigor 

Meluco Associação mineira de Ravia 8280 Ouro 
Em 
formação 

Pedido 

Mocímboa da 
Praia 

Associação mineira Mangoma 5282 Pedra de Construção  
Em 
formação 

Em vigor 

Macomia  5239 
Aguas Marinhas e 
Turmalinas 

Em 
formação 

Em vigor  

(fonte: Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia, Fevereiro 2017) 
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6. Principais problemas de saúde e rede sanitária em Cabo Delgado 

6.1. Principais Problemas de saúde   

 A população de Cabo Delgado é estimada em 1.923.264 de habitantes (ano de referência 

2016) dos quais 52% são mulheres e 76% reside em zonas rurais (INE, 2008). A esperança de 

vida à nascença em Moçambique é estimada em 49 anos (50 anos para as mulheres e 48 anos 

para os homens)(INE, 2008). A taxa global de fecundidade é de 6.6 (média nacional de 5.9) 

(INE, 2013). Tal como apresentado na Tabela 5, a maioria da população dos distritos do 

estudo, é muito jovem, em linha com o perfil demográfico da província e do país. 

Tabela 5 – População dos distritos abrangidos pela prática extractiva 

 Ancuabe Balama Montepuez Palma Cabo Delgado 

Total 122.269 144.415 233.903 52.407 1.923.264 

Feminina 63.149 75.202 121.248 26.280 991.307 

Masculina 59.120 69.212 112.655 26.127 931.957 

Menores de 5 
anos 

22.918 29.175 38.538 8.128 322.937 

Entre 5 – 14 
anos 

35.509 41.655 62.010 18.606 526.095 

Entre 15 – 64 
anos 

59.518 69.601 126.952 38.354 1.005479 

Maior de 65 
anos 

4.324 3.983 6.403 4.242 68.753 

 

 A mortalidade infantil e infanto-juvenil tem vindo a decrescer substancialmente apesar de 

ser mais alta que a média nacional. A taxa de mortalidade infantil (por mil nados vivos) 

reduziu de 177 (média nacional de 124) em 2003 para 82 (média nacional de 64) em 2011 

(INE et al., 2005, INE, 2013). A taxa de mortalidade infanto-juvenil (por mil nados vivos) 

reduziu de 240 (média nacional de 178) em 2003 para 116 (média nacional de 97) em 2011 

(ibid.). A taxa de mortalidade neonatal (por mil nados vivos) decresceu de 62 (média nacional 

de 48) em 2003 para 31 (média nacional de 30) em 2011 (INE et al., 2005, INE, 2013).  

 Em 2007, a província de Cabo Delgado apresentava o mais elevado índice de mortalidade 

materna, sendo o rácio de 801 mortes maternas por cada cem mil nados vivos (contra uma 

média nacional de 489 mortes maternas por cada cem mil nados vivos). Olhando para a 

tendência disponível ao nível nacional, depreende-se falta de progressos significativos para 

reduzir a mortalidade materna. Ou seja, o rácio de mortalidade materna de Moçambique 

mantém-se desde 2003 a 2011 em 408 mortes por 100,000 nados vivos (INE, 2013, INE et al., 

2005). Coberturas de planeamento familiar aparecem muito baixas em todo país e ainda mais 

baixas em Cabo Delgado, tendo variado de apenas 2.9% (média nacional de 11.3%) em 2011 
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para 19.9% (média nacional de 25.3%) em 2015 (INE, 2013, Ministério da Saúde and Instituto 

Nacional de Estatística, 2016). As coberturas de partos institucionais seguem, ainda com 

cifras abaixo dos 70% (Figura 9). As elevadas cifras de mortalidade materna e neonatal 

refletem a incapacidade das mulheres em aceder os serviços essenciais devido à cobertura 

geográfica insuficiente dos serviços de saúde, financiamento inadequado, falta de 

profissionais de saúde e de medicamentos essenciais acoplados às barreiras 

socioeconómicas, culturais e de género (WHO, 2014).   

 

Figura 9 – Coberturas dos indicadores chave de saúde da mulher e da criança em Cabo Delgado, comparado ao nível nacional (IDS 

2011 e IMASIDA 2015) 

 

 De acordo com IDS (2011), 52.8% das crianças sofrem de desnutrição crónica em Cabo 

Delgado (média nacional de 42.6%). Esta situação é pior nas áreas rurais.   

 A malária continua sendo uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em Cabo 

Delgado e constitui a principal causa de procura dos serviços de saúde com peso de 16,3% 

dos doentes atendidos nas consultas externas em 2015 e 6,1% das mortes intra-hospitalares 

em 2015. Nos anos de 2014 e 2015 foram cumulativamente notificados cerca de um milhão 

de casos (465.528 em 2014 e 466.194 em 2015). A faixa etária mais afectada continua sendo 

de crianças menores de 5 anos representando 52,4% de todos casos (DPS Cabo Delgado, 

2016). Distritos com maior incidência de casos de Malária em 2015 foram Meluco (70%), 

Quissanga (49%), Palma (45%), Mecufi (42%), Macomia (34%) Ancuabe e Metuge (32%). A 

incidência ao nível da província foi de 24,6% (ibid.).  

o A análise de dados administrativos de casos de malária notificados de 2014 a 2016, 

revela uma tendência de aumento nos distritos abrangidos pelo estudo (Figura 10). 
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Figura 10 – Número de casos de Malária notificados de 2014 a 2016, distritos de Ancuabe, Balama, Montepuez e Palma  

 

o Factores relacionados à persistência ou aumento de casos de malária incluem: (i) 

condições climáticas e ambientais; (ii) situação socioeconómica das populações 

relacionadas com a pobreza, habitações inapropriadas e acesso limitado aos meios de 

prevenção; (iii) fraca adesão à pulverização intradomiciliária; (iv) fraca cobertura de 

distribuição de redes mosquiteiras e (v) fraco envolvimento comunitário no 

desenvolvimento de acções concretas de prevenção e controlo da malária (Ministério 

da Saúde, 2015).   

 Dentre as várias doenças ligadas à higiene, água e saneamento do meio que ocorrem em 

Cabo Delgado, as doenças diarreicas, com destaque para a cólera, são as que merecem maior 

preocupação devido ao seu alto potencial epidémico. Em 2016, a província de Cabo Delgado 

notificou 63.610 casos de diarreias diversas, um pouco menos que os 64.148 reportados em 

2015 (Figura 11). Distritos que registaram mais casos nos últimos dois anos foram Pemba, 

Mueda, Montepuez, Muidumbe, Chiúre e Ancuabe  (DPS Cabo Delgado, 2016, 2017). A 

tendência de casos de disenteria também foi similar à das diarreias no geral (Figura 11).  Em 

relação à cólera, a província de Cabo Delgado não notificou casos em 2016, mas em 2015 

houve epidemia nos distritos de Pemba e Ancuabe, onde foram registados 254 casos e 2 

óbitos o correspondente a uma taxa de letalidade de 0.78%. O distrito de Pemba foi o mais 

afectado com 75,1% dos casos (DPS Cabo Delgado, 2016). 

 

 

43703 47740 58359

43091 45368
48706

50078
71945

7426921385

25613

39415

0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016

Fonte: DPS Cabo Delgado (2017)

Ancuabe Balama Montepuez Palma



29 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA PRÁTICA EXTRACTIVA INFORMAL E 
FORMAL NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO | UMA ANÁLISE PARA INFORMAR INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Figura 11 – Número de casos notificados de diarreia e disenteria de 2013 a 2016, província de Cabo Delgado 

 

 Em 2009,a prevalência de HIV na população em idade reprodutiva em Cabo Delgado foi de 

9,4% (9,2% homens e 9,5% mulheres) (INS et al., 2010). Assim, 6% das pessoas vivendo com 

HIV residem em Cabo Delgado. A maior prevalência ocorreu na faixa etária dos 20 a 24 anos 

de idade, com uma diferença de género significativa (ibid.). Através dos Núcleos de Estatística 

Distrital, casos de HIV mostram uma tendência de aumento nos quatro distritos, com 

acentuação desde 2013 (sobretudo para Montepuez e Ancuabe), que coincide com altura do 

incremento de extração mineira artesanal ou de construção para o caso de empresas 

extractivas (Figura 12).  

Figura 12 –Número de casos de HIV+ reportados notificados de 2010 a 2015, distritos de Ancuabe, Balama, Montepuez e 

Palma 
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o A ocorrência de casos de outras infecções de transmissão sexual (ITS) tais como 

corrimento uretral, leucorreia e úlcera genital, também mostra tendência crescente 

em termos absolutos (Figura 13). 

Figura 13 –Número de casos de ITS (corrimento uretral, leucorreia e úlcera genital) notificados de 2010 a 2016, distritos de 

Ancuabe, Balama, Montepuez e Palma 

 

o Dentre os factores que influenciam a propagação do HIV (e ITS) em Moçambique 

destacam-se (i) relações sexuais (múltiplas) não seguras; (ii) fraca adopção do uso do 

preservativo; (iii) início precoce de actividade sexual e práticas tradicionais que 

trazem riscos de infecção pelo HIV; (iv) persistência de sexo transaccional e 

intergeracional; (v) normas sociais favoráveis ao abuso sexual incluindo consumo do 

álcool; (v) procura tardia de serviços para testagem e tratamento; (vi) abandono ao 

tratamento antirretroviral (INS et al., 2010, Kwizera et al., 2011).   

 Em relação à tuberculose, Cabo Delgado apresentou em 2015 uma taxa de notificação de 

casos novos BK+ de 70 por cada 100.000 habitantes (média nacional de 92 casos por cada 

100.000 habitantes) (Ministério da Saúde, 2016). Porém, estimativas da OMS apontam que 

Moçambique possui taxa de notificação muito baixa em relação à ocorrência da doença, 

devido a problemas de detecção dos casos. A Figura 14 revela que o número de casos TB BK+ 

observam uma tendência crescente nos 4 distritos em estudo (Ancuabe, Balama, Montepuez 

e Palma). 
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Figura 14 – Número de casos de TB BK+ notificados de 2014 a 2016, distritos de Ancuabe, Balama, Montepuez e Palma  

 

  

 

 A violência doméstica (física, sexual, emocional, perpetrada por parceiro íntimo) é 

reconhecida como um fenómeno preocupante também em Cabo Delgado. O IDS 2011 (INE, 

2013) revelou (i) 4,3% das mulheres (média nacional 12%) e 4,7% dos homens (média 

nacional de 7,4%) declararam já ter sido forçadas a ter relações sexuais; (ii) 23,8% das 

mulheres (média nacional de 25%) e 19,6% dos homens (média nacional 10,9%) declararam 

terem sido vítimas de violência física nos últimos 12 meses anteriores ao inquérito. Os 

factores subjacentes apontados são razões passionais, consumo excessivo de álcool e de 

drogas, influência cultural de masculinidade, existência de normas sociais que consideram 

abuso como “normal” e razões económicas. O casamento prematuro constitui outra forma 

de abuso sexual na família, esperando-se que a rapariga renuncie a sua infância e assuma o 

papel de uma mulher, incluindo o exercício de relações sexuais com um marido que pode ser 

consideravelmente mais velho do que ela, e que pode nem ter sido ela a escolher (Pathfinder 

and UNFPA, 2009). 

 

 Nas unidades sanitárias das áreas de exploração mineira formal e informal, a análise dos 
dados revelou muitas inconsistências, porém o padrão de doenças é similar ao quadro da 
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província como um todo, havendo especial destaque à limitação do sistema existente em 
captar e reportar doenças específicas de extracção de minérios. Um dos gestores de saúde 
assim resumiu: 

“O que está a aumentar é o HIV, mas até aqui não encontramos doenças ocupacionais…e também 

temos casos de tuberculose que já existia. O HIV é porque há pessoas de todos os lados do 

continente, Tanzânia, Malawi, Somália e isso propicia a prática de promiscuidade associado a 

roturas constantes de preservativos, mas doenças do fórum respiratório não há muitas.” – 

SDSMAS Ancuabe 

 

 Vários problemas específicos reportados pelos garimpeiros, líderes comunitários e gestores 
em saúde coincidem à volta de acidentes de trabalho por falta de protecção, traumas 
incapacitantes por desabamento de terra, dores do peito, tosse seca irritativa e prurido 
cutâneo. No cômputo geral, são destacados os seguintes problemas: propagação de 
infecções de transmissão sexual incluindo o HIV e SIDA, gravidezes indesejadas, casamentos 
prematuros, crianças que nascem no local sem assistência médica e sofrendo de desnutrição, 
falta de higiene individual e pública nos locais de garimpo, malária, tráfico e consumo de 
drogas diversas, consumo de álcool, venda de medicamentos hospitalares sem devidos 
cuidados e conselhos farmacêuticos e médicos, falta de segurança, violência contra as 
mulheres, violações sexuais e destruição de residências e desestruturação social. 
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6.2. Rede Sanitária nos distritos visitados 
Figura 15 – Unidades sanitárias abrangidas pelo estudo (Nota: O CS Palma não foi visitado) 

 

 

A Figura 15 e Tabela 6 apresentam a rede sanitária nos distritos visitados. Em Ancuabe, o centro 

de saúde sede de Ancuabe (centro de saúde tipo 1) serve a maioria da população, seguido do 

centro de saúde de Metoro (centro de saúde tipo 1) que, devido a sua localização, serve a maioria 

da população que se dedica ao garimpo. 

Em Balama, o centro de saúde sede de Balama (centro de saúde tipo 1) também cobre a maioria 

da população do distrito. Isto deve-se ao facto de a maioria da população está concentrada nas 

vilas ou centros urbanos, tal como testemunha o centro de saúde urbano de Montepuez com 

população acima de 90 mil por servir. 

  

Distrito Nome Latitude Longitude

MontepuezHR Montepuez -13.126388 38.99889

MontepuezCS Namanhumbir -13.025 39.27306

Ancuabe CS Ancuabe -12.966389 39.85777

Ancuabe CS Mesa, Ancuabe -13.0319 39.5522

Ancuabe CS Metoro, Ancuabe -13.105 39.8742

Balama CS Balama -13.348333 38.56722

Palma CS Palma -10.7808 40.4731
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Tabela 6 – Rede Sanitária nos distritos visitados, população coberta e raio teórico 

 Raio teórico Unidade sanitária Pop 
A

N
C

U
A

B
E

 

1
3

.5
 K

m
 

CS 1 ANCUABE  22070 

CS 2 MARIRI 9097 

CS1 METORO 20973 

CS2 MEZA 15216 

CS2 MINHEWENE 8949 

CS2 NACUALE 15197 

CS2 NTUTUPUE 15551 

CS2 NGEWE 15216 

B
A

LA
M

A
 

1
5

 K
m

 

CS1 BALAMA 34640 

CS2 IMPIRI 22838 

CS2 KUEKUÉ 24983 

CS2 MUAPE 5432 

CS2 MAVALA 17265 

CS2 NTETE 22347 

PS METATA 9245 

CS2 MURRIPA 7665 

M
O

N
TE

P
U

EZ
 

2
2

.5
 K

m
 

HR MONTEPUEZ Regional 

CS1 MIRATE 22749 

PS LINDE 13643 

CS2 NAIROTO 8934 

CSB NAMANHUMBIR 25831 

CS2 NAMUETO 16591 

CS2 NROPA 13797 

CS2 MAPUPULO 17625 

CSB MONTEPUEZ CS URBANO 91127 

CS2 NIUHULA 12487 

 CSA NTAPATA 7.229 

Fonte: DPS Cabo Delgado 

Tal como ilustrado na Tabela 6, há população que tem de percorrer entre 13 a 22 Kms para 

encontrar uma unidade sanitária, isto representa problemas de cobertura nas áreas de saúde. A 

situação é mais preocupante em várias áreas de extracção mineira que se encontram no geral 

mais remotas. População dessas áreas remotas de extracção mineira reclama que depois de 

percorrer vários quilómetros caminhando, várias vezes chega à unidade sanitária e não encontra 

o medicamento para a doença diagnosticada: 

“… quando saímos e vamos ao hospital não encontramos medicamentos das nossas respectivas 

doenças, apenas nos dão remédios que não são de nossas doenças como se não tivéssemos nada 

então, esses remédios não entram bem no nosso organismo (não tem efeitos). Não sabemos se é 

em toda a província, mas aqui não somos tratados da forma que agente quer com a nossa saúde 

então vamos a província [capital provincial] e quando chegamos lá somos tratados como se não 

fôssemos pessoas, apenas digo coisas que vejo …” - FGD Homens Nanjua, Mesa, Ancuabe 
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7. Determinantes Sociais de Saúde, Factores de Risco nas áreas de 

exploração mineira formal e informal 

7.1. Condições socioeconómicas gerais da província de Cabo Delgado 

Tal como a maioria das províncias de Moçambique, os níveis de pobreza na província de Cabo 

Delgado constituem o principal determinante de saúde que aparece ligado ao envolvimento da 

população na exploração mineira e nas condições de saúde e bem-estar. Em 2014/15, 44.8% da 

população de Cabo Delgado vivia abaixo da linha de pobreza (uma redução dos 59.1% observados 

em 95/97), pouco abaixo da média nacional de 46.1% (INE, 2015) (Tabela 7) 

Tabela 7 – Proporção da população pobre na província de Cabo Delgado comparada com a média nacional, meio urbano e meio 
rural, de 1996/7 a 2014/15   

 1996/7 2002/3 2008/9 2014/15 

Cabo Delgado 59.1 60.3 39.0 44.8 

Nacional 69.7 52.8 51.7 46.1 

Urbano 61.8 48.2 46.8 37.4 

Rural 71.8 55.0 53.8 50.1 

Fonte: (INE, 2015) 

Usando os dados do Censo 2007, o INE elaborou em 2013 um conjunto de estatísticas distritais 

onde testemunha-se a pobreza (mal-estar) em que a grossa maioria da população de Ancuabe, 

Balama, Montepuez e Palma vive. Por exemplo, ao analisar a Tabela 8, observa-se que a maioria 

da população reside em casas de construção precária com destaque para: (i) paredes de caniço, 

paus, bambú ou palmeira; e (ii) casas cobertas por capim, colmo ou palmeira 

Tabela 8 – Características da população dos distritos abrangidos pela prática extractiva por tipo de material de construção das 
casas de habitação (distribuição percentual) 

 Ancuabe Balama Montepuez Palma Cabo 
Delgado 

Paredes de casas 

Bloco de cimento ou tijolo 0.8% 0.4% 1.9% 0.8% 2.2% 

Madeira/zinco 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 

Adobe 8.6% 50% 39.9% 1.3% 18.4% 

Caniço, paus, bambú, palmeira 90.6% 48.7% 58.1% 96.4% 79.3% 

Cobertura de casas 

Laje betão 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 

Telha, Lusalite, zinco 1.6% 1.0% 5.8% 3.1% 7.3% 

Capim/colmo/palmeira 98.2% 98.2% 93.6% 96.9% 91.4% 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2013a, b, c, d) 

Outros parâmetros de pobreza analisados incluem: (i) tipo de fonte de água; (ii) tipo de sanitário 

usado; e (iii) tipo de combustível usado para confecionar os alimentos (Figuras 16, 17 e 18). Quase 
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toda a população dos quatro distritos encontra água para consumo nos poços ou furos (Figura 

16), mais de ¾ da população de Palma não tem latrina, quase metade da população de Ancuabe 

não tem latrina e cerca de 1/3 da população de Balama e Montepuez não tem latrina (Figura 17). 

A maioria da população de Balama, Ancuabe e Montepuez recorre à lenha para confecionar os 

seus alimentos (Figura 18). 

Figura 16 – Características da População dos distritos abrangidos pela prática extractiva por tipo de fonte de água (distribuição 
percentual) 

 
Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2013a, b, c, d) 
 
Figura 17 – Características da População dos distritos abrangidos pela prática extractiva por tipo de serviço sanitário na habitação 
(distribuição percentual) 

 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2013a, b, c, d) 
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Figura 18 – Características da População dos distritos abrangidos pela prática extractiva por tipo de fonte de energia na habitação 
(distribuição percentual)  

 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2013a, b, c, d) 

A contribuir para a pobreza está a natureza de actividades socioeconómicas desempenhadas pela 

maioria da população que são pouco produtivas e de baixo valor económico e a falta de 

oportunidades de emprego. A economia da Província de Cabo Delgado é dominada pela 

agricultura de subsistência (52%). Seguem os sectores de transporte (16.8%) e da indústria 

transformadora (9.2%) (ERM and Impacto, 2014).  

As actividades agrícolas compreendem a produção de culturas agrícolas e a criação de animais, 

sendo a maioria destas actividades empreendida para fins de subsistência. As principais culturas 

alimentares produzidas são o milho, mapira, o arroz, a mexoeira, os feijões, o amendoim, a 

mandioca e a batata-doce. A maior parte da actividade agrícola é levada a cabo pelo sector 

familiar que pratica a agricultura de corte e queimada num regime de sequeiro, pois a maioria 

dos agricultores utiliza o trabalho manual não havendo quaisquer sistemas de irrigação para 

culturas (ERM and Impacto, 2014, González, 2015). 

Deste modo, quase oitenta e oito por cento da população economicamente activa da província 

está envolvida em actividades agrícolas, florestais, de pesca e extractivas, enquanto nove por 

cento trabalha no sector terciário (ou seja, comércio e finanças, serviços administrativos) e três 

por cento está envolvida nas actividades do sector secundário (indústria, energia e construção) 

(ERM and Impacto, 2014, citando INE (2010)). Oitenta e cinco por cento da população de Cabo 
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Delgado trabalha por conta própria2. O emprego assalariado ocupa apenas uma pequena parte 

da população economicamente activa, seguindo-se os trabalhadores domésticos não 

remunerados (nove por cento) (2). Menos de cinco por cento da população está empregada no 

sector público e privado. 

Os achados desta pesquisa testemunham de forma fiel a informação já propalada na literatura 

internacional que refere que as forças motrizes de mineração informal são geralmente pobreza, 

falta de emprego formal e o lento desenvolvimento económico (Hilson et al., 2007). A 

testemunhar esta situação, um dos informantes do estudo sublinhou: 

Eu acho que a pobreza é o maior problema porque temos pessoas que acordam e ficam até as 12 

ou mais tarde sem ter o que comer. Quando a pessoa vai lá e consegue uma pedra terá sempre um 

estrangeiro a espera de pedras para comprar e isso faz com que as pessoas se desloquem com suas 

famílias para poder ter essa oportunidade. Também há a questão do analfabetismo e isto é notório 

quando as pessoas chegam a levar as crianças para lá, perdendo a oportunidade de progredir na 

escola… – KII Ancuabe 

 

7.2. Aspectos político-legais e regulatórios de prática extrativa  

Os aspectos político-legais e regulatórios de prática extrativa estão directamente relacionados 

com os outros determinantes sociais de saúde e têm um grande impacto de como os 

determinantes são afectados pela prática extractiva. 

A Lei de Minas (lei 14/2002 de 26 de Junho) regula os termos do exercício dos direitos e deveres 

relativos ao uso e aproveitamento de recursos minerais com respeito pelo meio ambiente, com 

vista à sua utilização racional e em benefício da economia nacional (Assembleia da República, 

2002). O direito de reconhecimento, prospecção, pesquisa e exploração dos recursos minerais 

obtém-se através de um dos seguintes títulos mineiros e autorizações: a) Licença de 

reconhecimento; b) Licença de prospecção e pesquisa; c) Concessão mineira; d) Certificado 

mineiro; e e) Senha mineira. Assim, o licenciamento para operações mineiras artesanais culmina 

com a emissão de senhas mineiras para indivíduos ou associações. Para operações mineiras em 

pedreiras ou actividades de extracção e de exploração de outros recursos (por exemplo ouro, 

                                                      

2 O trabalho por conta própria/auto-emprego é uma categoria profissional reconhecida pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) para classificar as pessoas que trabalham por conta própria (por si) e inclui o emprego formal ou 
informal e o comércio, designadamente excedentes da agricultura de subsistência, da pesca e outros (ERM and 
Impacto, 2014) 
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pedras preciosas e semi-preciosas) em que não envolvam métodos mecanizados são emitidos 

certificados mineiros. Tal como apresentado acima (Tabela 4), em Cabo Delgado, apenas 11 de 

15 associações mineiras estão legais e operando, as 4 restantes estão em processo de 

oficialização. 

Tal como relatado por Geoide Consultoria Limitada (2010) que descreve mineração artesanal em 

Manica, o registo para a formação de empresas e associações é complexo e requer tempo e 

dinheiro. O registo é particularmente complicado para as associações devido a baixa escolaridade 

dos seus membros. Pode ser uma razão de retraimento de pequenas empresas assim como 

associações. O licenciamento é também complicado e moroso porque tem que ser feito em 

Maputo, pela Direcção Nacional de Minas. O licenciamento mineiro é muito oneroso porque 

exige estudos ambientais e planos de lavra. As associações e o empresariado nacional têm 

dificuldades de reunir as condições exigidas no licenciamento mineiro. O valor de tramitação de 

um certificado mineiro é de 2,500.00 Mt. Este valor não inclui os pagamentos de trabalho 

encomendados como para a elaboração de plano de gestão ambiental e plano de lavra. Para o 

processo de licenciamento as associações podem ter apoio de Fundo de Fomento Mineiro e 

governos distritais através de serviços de actividade económicas. 

De forma não surpreendente documentos político-legais e regulatórios relacionados com a 

mineração são escritos em linguagem técnica jurídica e não na forma leiga, consequentemente, 

quando estão disponíveis, apenas as empresas de exploração mineira é que possuem capacidade 

de compreender e implementar e a população que pratica o garimpo mesmo tendo acesso não 

pode compreender (Mutemeri and Petersen, 2002).  

A equipa captou esta frustração em Ancuabe e em Montepuez, pois em Nanjua apenas uma 

Associação estava em processo de criação e em Nhamanhumbir apenas duas em criação. Isto 

implica que praticamente todos os garimpeiros estão a operar à margem da lei, estando deste 

modo excluídos de todo o circuito legal, não podendo se quer beneficiar legalmente de serviços 

sociais e de saúde. 

 

7.3. Condições de vida e de trabalho 

7.3.1 Educação  

A província de Cabo Delgado ainda possui grande parte dos jovens entre os 15 e 24 anos 

analfabetos. Dados do Censo 2007 revelam que pouco mais de metade dos adolescentes dos 15-

19 anos eram analfabetos, sendo a maioria raparigas (61%) do que rapazes (38%). No grupo 

etário dos 20-24 anos a situação de analfabetismo é ainda pior (60%) sendo a maioria, cerca de 

¾ mulheres e cerca de 44% homens (Tabela 9). Entre os 3 distritos visitados, os distritos de 
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Balama e de Ancuabe possuem mais adolescentes e jovens analfabetos. Trata-se assim de um 

determinante importante de vulnerabilidade da população para a empregabilidade e que 

culmina com a procura de actividades de risco como o garimpo. 

Tabela 9 –Taxas específicas de analfabetização nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Balama – Censo 2007 

Grupos 

etários 

Ancuabe Balama Montepuez Palma Cabo Delgado 

Total H M Total H M Total H M Total H M Tota

l 

H M 

15 – 19 52.7 38.8 64.2 57.0 38.2 73.2 47.5 35.6 58.0 62.3 48.0 75.3 50.2 38.0 61.0 

20 - 24 66.7 48.0 80.8 71.9 53.3 86.4 55.6 38.2 71.4 72.0 55.5 84.6 60.3 43.6 74.1 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2013a, b, c, d) 

Entre aqueles adolescentes e jovens que vão à escola, seu rendimento académico é também 

preocupante, sobretudo nas classes 5ª, 7ª e 10ª em Balama, Ancuabe e Palma (Tabela 10).   

Tabela 10 – Taxas de Aprovação por nível nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Balama - 2011 

Indicadores Ancuabe Balama Montepuez Palma Cabo Delgado 

Taxa de aprovação de 1ª classe 88.8 86.4 95.8 92.4 90.4 

Taxa de aprovação de 5ª classe 63.8 51.5 61.2 53.6 61.7 

Taxa de aprovação de 7ª classe 46.2 - 62.7 56.8 63.8 

Taxa de aprovação de 10ª classe 29.4 57.9 63.9 37.7 57.9 

Taxa de aprovação de 12ª classe 57.3 - 53.1 - 65.8 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2013a, b, c, d) 

Informantes apontaram vários desafios relacionados à educação e que contribuem para a prática 

de mineração por crianças menores, adolescentes e jovens: (i) O elevado índice de abandono e 

desistência escolar de crianças, adolescentes e jovens devido a questões relacionadas com a 

segurança alimentar; (ii) aliciamento em dinheiro de alunas por garimpeiros na calada da noite 

para fins biológicos e consequente baixo aproveitamento pedagógico (sobretudo em 

Namanhumbir); (iii) elevadas taxas de abandono escolar, entre as raparigas jovens, devido aos 

casamentos prematuros e à gravidezes na adolescência; (iv) falta de professores e de materiais, 

como mesas, livros, salas de aula e uniformes escolares; e (iv) falta de estabelecimentos de ensino 

de nível EP2 e consequente necessidade de percorrer longas distâncias para alcançar o 

estabelecimento de ensino mais próximo. 

“Gravidezes em meninas pequeninas são muito frequentes até mais que as senhoras e muitas 

crianças abandonam a escola muito mais as meninas porque se engravidam cedo e devem cuidar 

das suas barrigas e se prostituem…” - Homem participante numa discussão em grupo focal em 

Namanhumbir 
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“Muitas crianças abandonam às escolas para ficarem nas minas e isso não ajuda porque o pai 

também fica não mina e ele deve ficar em casa. E você encontra muita criança lá e isso é feio…”  - 

FGD Homens Nanjua, Mesa, Ancuabe 

 

7.3.2 Ambiente de trabalho 

Em linha com o referido na Secção 7.1. a maioria da população dos distritos visitados dedica-se 

à prática de agricultura, pecuária, comércio sobretudo informal e a mineração formal e informal. 

Porém, a vulnerabilidade e falta de rendimento nas machambas têm levado ao abandono de 

actividades agrícolas pelos camponeses como consequência da ausência de serviços públicos de 

extensão agrária e assistências aos camponeses, provisão de insumos, falta de incentivos e 

inacessibilidade do crédito e dos mercados justos, baixa produção, baixos preços de produtos 

agrícolas, erosão, poluição do meio ambiente e mudanças climáticas, falta de técnicos assistentes 

dos recursos minerais e energia para devido aconselhamento na prática da actividade mineira. 

Assim, à procura de actividades de melhor e rápida disponibilidade financeira para o 

melhoramento das habitações, aquisição de meios circulantes (motos, carros e bicicletas) e 

aumento de oportunidades de negócios há cada vez mais camponeses em Cabo Delgado a 

trocarem agricultura por garimpo. Enquanto a prática de agricultura é mais exercida por 

mulheres, a província tem tido vários jovens do sexo masculino sem emprego formal, deste modo 

passando ao garimpo ou na melhor das chances passando a ser mineiro em empresas. Importa 

destacar que a exiguidade de empresas mineradoras tem contribuído a que mais jovens 

pratiquem o garimpo.  

A história do jovem GBJ de 21 anos reflecte tal vulnerabilidade: GBJ é oriundo da província de 

Nampula que se estabeleceu em Namanhumbir há dois anos, ele afirma que trocou a actividade 

agrícola pelo garimpo de gemas rubi, por causa de fome e adianta que muitos jovens também 

deixaram de fazer a produção agrícola, virando-se para a exploração mineira. Porém, o risco do 

garimpo é tão grande e que depende de muita sorte para encontrar alguma pedra no processo. 

História similar é do jovem AJ de 27 anos que faz garimpo de gema granada há 3 anos ido também 

de Nampula para Nanjua. Ele considera que a actividade mineira é um trabalho fisicamente duro 

que acarreta riscos para a saúde, mas decidiu dedicar-se exclusivamente à extracção do minério, 

pois consegue algum dinheiro para o sustento. Sempre que trabalha por 1 a 2 semanas, consegue 

extrair 30kg a 40kg de granada e depois vende aos Chineses, Tanzanianos num valor que varia de 

100 a 700 meticais o quilo, dependendo da qualidade das gemas. Porém, ele diz que o dinheiro 

ganho é pouco e por isso não consegue investir em material de segurança e protector.  
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Os homens participantes em discussão de grupo focal em Nanjua, posto administrativo de Mesa 

do distrito de Ancuabe sublinharam que apesar de vários membros da comunidade terem 

reorientado suas actividades para o garimpo, nos últimos anos têm tido muita dificuldade de 

vender os minérios extraídos e o valor negociado é muito baixo, facto que acaba trazendo mais 

fome nos seus lares: 

 “…o dinheiro que conseguimos é insuficiente e agente só procura para comer. E ainda temos as 

crianças, temos que assegurar as nossas casas… Essa pedra aqui [granada] é a última pedra não 

tem grandes valores, até mesmo para o governo não tem grandes valores por isso deixaram para 

o povo”. - FGD Homens Nanjua, Mesa, Ancuabe 

“Antigamente muita gente ia lá [ao garimpo], mas agora não vamos porque o movimento dos 

compradores está reduzido agora ficamos parados e o lucro é pouco porque o valor que eles 

trazem é pouco, assim estamos aqui só na crise nem sabão conseguimos ter. Antigamente 

conseguíamos vender até 20kg, mas agora nem sequer 3kg é um problema”- FGD Homens Nanjua, 

Mesa, Ancuabe 

No entanto, esforços feitos para determinar a magnitude de prática de garimpo nos três distritos 

ou na província como um todo em termos de número e tipologia das pessoas envolvidas, 

características sociodemográficas dessas pessoas, dos rendimentos e custos de produção na 

cadeia do valor e da contribuição desta actividade para as economias locais e da província, não 

foram frutíferos. Nem as autoridades locais, distritais e provinciais possuem tais estatísticas, 

afirmando simplesmente que são várias centenas de pessoas, sobretudo homens jovens que se 

dedicam ao garimpo. Outrossim afirmam ser difícil de quantificar os diferentes aspectos 

socioeconómicos do garimpo devido a sua natureza de informalidade, nomadismo, desregulação 

e desorganização. Achados similares foram reportados por Geoide Consultoria Limitada (2010)  

que descreve mineração artesanal em Manica, apontando que “ainda assim, existe um amplo 

reconhecimento do governo e da sociedade de que a extracção mineira artesanal e de pequena 

escala desempenha um papel importante no combate ao desemprego, na ocupação de jovens 

com dificuldade de continuar os estudos, no aumento de rendimentos dos camponeses residentes 

nas áreas de mineração, e, em última análise, na redução da pobreza” (pg. 11). 
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7.4. Estilos de vida, redes sociais e comunitárias 

Muitos riscos relacionados com a prática extractiva estão relacionados com os estilos de vida e 

as respectivas redes sociais e comunitárias onde os mineiros estão inseridos. Destacam-se: 

 Fracas atitudes e comportamentos preventivos em relação aos riscos do garimpo e para 
a saúde. Apesar das pessoas da comunidade expressarem bom domínio dos riscos de 
saúde decorrentes da actividade mineira, nomeadamente: tosse/tuberculose (doenças 
respiratórias para os garimpeiros que se envolvem directamente na actividade de 
escavação), acidentes no local de escavação que podem implicar ferimentos, perda de 
membros, cegueira, trauma crânio-encefálico, risco de asfixia por soterramento e as 
consequências de poluição de águas das lagoas provocando doenças diarreicas, quase 
todos membros da comunidade entrevistados com destaque para os garimpeiros 
expressaram atitudes de exploração mineira, pois para eles os ganhos permitem a 
subsistência; 

 Práticas não saudáveis e baixa percepção de risco de doenças tais como: relações sexuais 
sem protecção, fraco uso de preservativos e de outros métodos de planeamento familiar 
com consequente risco de contracção de infecções de transmissão sexual, HIV e de 
gravidezes indesejadas; não uso de redes mosquiteiras tratadas com insecticida nas 
cabanas erguidas perto das minas (Nanjua) ou nas aldeias (Namanhumbir); escavações 
sem nenhuma precaução e muito menos o uso de material protector, alegadamente por 
falta de informação convincente: 

“Acho que não porque a população não se importa com a segurança no desenvolvimento das 

actividades, tais como máscaras, botas, capacetes, luvas e por isso achamos que não têm 

informação e quando há acidentes nesses locais, por soterramento por exemplo, há mortes 

em massa. Não sei se são informados ou não. Por exemplo, quando damos palestras sobre 

HIV ignoram e quando damos os resultados de HIV dizem que estamos a mentir e que vieram 

ao hospital só por dor de cabeça – KII sector de saúde Ancuabe 

 Vulnerabilidade às doenças diarreicas por falta de água (sobretudo nas minas de Nanjua 
e Balama) e por fraca higiene pessoal e colectiva (em todos locais visitados) 

 Prostituição, casamentos precoces e casos de violação sexual incluindo em menores 

 Envolvimento de crianças na prática de extracção mineira informal ou na ajuda destes ao 
processo de extracção. Nos três locais visitados onde ocorre a mineração informal, foi 
patente o envolvimento de crianças menores de 18 anos. Crianças passam assim a ter os 
mesmos riscos ocupacionais que os adultos e os efeitos são mais severos, pois o seu corpo 
está ainda em franco desenvolvimento. Consequências do emprego infantil são 
absentismo escolar e o fraco rendimento académico. Na mina de Nanjua, a equipa 
encontrou ainda várias mulheres com bebé ao colo, a trabalhar nas minas.  
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Um estudo realizado por SEKELEKANI – uma instituição moçambicana independente, sem fins 

lucrativos, de promoção de comunicação para o desenvolvimento – sobre os “impactos da 

extracção de rubi sobre a mulher e a rapariga em Namanhumbir”, destaca que: 

“… em cincos anos Namanhumbir foi transformada num destino procurado por legiões de 

cidadãos e cidadãs das mais diferentes nacionalidades e que, perante a circulação de quantias 

relativamente elevadas de dinheiro "vivo", desestabilizam socialmente a comunidade local, 

destruindo famílias, provocando divórcios, casamentos prematuros e prostituição, e agravando 

os níveis de propagação de infecções de transmissão sexual…”(Vasco, 2016, pg 1) 

 

7.5. Mineração formal: efeitos positivos e negativos nos determinantes sociais de saúde 

da população 

Em Namanhumbir existe paradoxo em relação ao papel da Montepuez Rubi Mining na melhoria 

dos serviços de saúde da população em 4 perspectivas: Das autoridades administrativas, dos 

gestores da mina, dos gestores dos serviços de saúde e da comunidade. 

Para os gestores da Montepuez Rubi Mining, a empresa está ainda na fase experimental onde se 

destaca o processo de amostragem e mapeamento geofísico e geológico, drilling para se saber 

em que estágio se encontra para depois poder-se fazer o bulk sampling. Nesta fase a empresa 

tornou claro que 1% de todos os ganhos são revertidos para actividades de responsabilidade 

social que incluem áreas de educação, saúde e desenvolvimento comunitário (agricultura, 

pecuária, etc). Tal como referido acima, neste âmbito a empresa destaca: (i) Apoio às escolas, 

onde está a construir algumas escolas e outras estão reabilitação, estando uma já concluída; (ii) 

Um projecto de construção de um matadouro; (iii) Apoio às iniciativas de criação de associações 

de agricultura onde a empresa comprometeu-se a comprar toda a produção a um preço superior 

ao preço normal praticado no mercado, mas deixando a possibilidade dos produtores vender 

onde quiserem sem prejuízo do acordo; (iv) Que existe uma ambulância e clínica móvel que será 

inaugurada nos próximos dias; (v) Construiu uma casa de espera de mulher grávida; (vi) Tem 

apoiado no estabelecimento de 12 fontes de água na localidade e no centro de saúde 

Namanhumbir; e (vii) Que tem apoiado na iluminação das ruas da localidade que andavam às 

escuras. A empresa possui igualmente uma clínica exclusiva para os seus trabalhadores. 

Mais concretamente para a saúde dos 1091 trabalhadores (onde apenas 60 são estrangeiros), a 

Montepuez Rubi Mining afirma que tem apoiado na educação em saúde, fazendo palestras às 

mulheres sobre medidas de prevenção de ITS e também cancros isso nas trabalhadoras locais. 

Possui igualmente um contrato para plano de saúde e seguro de saúde para os trabalhadores, 

sendo estes sujeitos a exames de saúde de 6 em 6 meses, incluído até seus familiares. A empresa 
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possui também um convénio com o Hospital Provincial de Pemba e o Hospital Rural de 

Montepuez para assistir aos trabalhadores e possui uma clínica local para cuidados básicos, 

dedicada aos trabalhadores.   

Algumas destas contribuições foram destacadas pelas autoridades administrativas do distrito de 

Montepuez, tendo realçado que no seu ritmo a empresa está a ajudar a população abrangida.  

Os gestores distritais de saúde de Montepuez afirmam que a Montepuez Rubi Mining está a 

apoiar a saúde mas de forma unilateral e sem consulta ou negociação do seu plano com as 

autoridades de saúde. As preocupações ou necessidades das autoridades de saúde encontram 

várias barreiras por parte da Montepuez Rubi Mining, tal como é o caso do pedido formulado 

para a doação de saúde por trabalhadores voluntários:   

“…Começamos a fazer consultas para os trabalhadores da Rubi que com os lucros também 

poderemos ajudar a instituição, mas eles [Rubi] têm um projecto de construir uma clínica móvel 

ali em Namanhumbir e querem ampliar o novo CS de Namanhumbir… porém nós tivemos uma 

conversa com o um dos responsável da área social da Montepuez Rubi Mining  em que nós 

colocamos as nossas dificuldades, e que uma das dificuldades que mais enfrentámos é a falta de 

sangue na US e isso nos prejudica muito, então quando nós falamos com eles, eles dizem nós 

devíamos fazer um projecto dizendo porque que queremos que os trabalhadores doem sangue e 

que tal carta deverá ser mandada à Londres e eles é que iam autorizar. … Nesse momento fizemos 

o projecto e estamos à espera da resposta, em termos de responsabilidade social como tal, ainda 

não vimos coisas palpáveis…” – KII Gestor de Saúde Montepuez 

Os gestores clamam-se assim por um apoio palpável mesmo em termos d de construção de mais 

unidades sanitárias, apoio material e destacam que pelo menos o centro de saúde de 

Namanhumbir deveria ser diferente de outras unidades sanitárias, particularmente em termos 

de disponibilidade de meios para brigadas móveis, reforço de energia e alimentação aos doentes: 

“…Nós sabemos que uma parte da população presta serviços na Rubi Mining e aquela terra onde 

estão instalados é da população, eles [gestores da Rubi Mining] deveriam olhar muito mais apara 

Namanhumbir e constituírem uma referência de muitas outras actividades de saúde …” – KII 

Gestor de Saúde Montepuez 

“…No centro de saúde de Namanhumbir temos dificuldades de energia, tivemos que transferir 

vacinas de lá para cá [centro de saúde de Montepuez sede] porque não temos gerador…”– KII 

Gestor de Saúde Montepuez 

 “…Especificamente para o hospital, gostaríamos que nos dessem apoio em termos de 

alimentação porque quase que os doentes não têm comida e em termos de higiene e limpeza 

praticamente não existe. Passamos algumas semanas sem fazer evacuações por falta de 
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combustível e são essas coisas que eles podiam ajudar … e até tiramos valores dos nossos bolsos 

para acompanhar doentes…. – KII Gestor de Saúde Montepuez 

“…Para acrescentar, que nos equipassem o bloco operatório, porque muitas pessoas que o bloco 

operatório atende vêm por causa das agressões e a Rubi Mining fez com que aumentasse o 

número das pessoas e o aumento desse número de pessoas é em resultado daquela empresa e 

como consequências são acidentes que acontecem nas vias públicas de acidentes de viação 

aumentou bastante que até o único próprio cirurgião não consegue controlar essa demanda…” – 

KII Gestor de Saúde Montepuez 

“…É isso que eu estava a dizer, nós metemos muitas cartas para a Montepuez Rubi Mining mas 

eles diziam que as cartas não eram bem clarificadas e tínhamos que fazer alguns projectos, se 

calhar foi isso que falhou…” – KII Gestor de Saúde Montepuez 

Homens participantes da discussão em grupo focal da comunidade de Namanhumbir apresentam 

queixas importantes, destacando várias promessas não cumpridas como por exemplo abertura 

de uma barragem, reabilitação das barracas, construção de uma escola, aquisição de uma viatura 

ambulância e de tratores. Outrossim, afirmam que a viatura ambulância foi adquirida, mas só 

está a servir os trabalhadores e que as machambas não foram pagas na totalidade, no âmbito do 

reassentamento económico. Estes relatos revelam importantes falhas na comunicação entre a 

empresa mineira e a comunidade. Por exemplo, o centro de saúde que está sendo construído 

com apoio da empresa (fundos canalizados para o governo), a comunidade sabe que é obra do 

governo apenas. A agravar a situação, membros da comunidade afirmam que, a pedido da 

empresa Montepuez Rubi Mining, os membros da comunidade que foram por eles escolhidos 

para servirem de interlocutores, uma vez que se apresentaram na empresa para negociação, 

foram oferecidos emprego, deixando novamente um vazio na comunicação: 

“A primeira vez fomos ao encontro deles, e disseram que o local de encontro devia ser no posto, 

pois lá foi o local do acordo, também disseram que devíamos procurar apenas cinco pessoas 

dentre nós da nossa confiança para irem ter com eles e andarem a decidir por nós. Essas cinco 

pessoas haveriam de ser uma interligação e nos diriam de o que seria lá dito. E escolhemos-lhes, 

eles andaram la por apenas uma semana, logo depois acabaram colocando todos eles (os cinco) 

a trabalhar pra eles. Acabou indo abaixo a interligação” – Homens participantes da DGF da 

Localidade de Namanhumbir 

Segundo o estudo da SEKELEKANI, um representante duma organização ambientalista confirma 

a perda de terras pelos camponeses, a favor da Montepuez Rubi Mining, sem quaisquer medidas 

compensatórias, assim “tendo ficado sem acesso às suas terras, o que colocou em risco a sua 

segurança alimentar, algumas mulheres de Namanhumbir vêem-se obrigadas a participar em 

actividades complementares ao garimpo, como a venda de água e a confecção de alimentos” 

(Vasco, 2016, pg. 4).   
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Ainda que na fase final de construção, a história vivida em Ancuabe é algo diferente, na área de 

exploração de grafite pela GK Ancuabe Graphite Mine. A GK Ancuabe Graphite Mine, empresa 

que está a efectuar a finalização de reabilitação da mina de grafite em Ancuabe, não precisou 

reassentar nenhuma família e segundo o oficial de segurança, meio ambiente e saúde 

ocupacional, a empresa possui mecanismos de coordenação/colaboração com os parceiros 

locais. De modo a estabelecer um clima harmónico de convivência com a comunidade, a empresa 

efectuou auscultação destas de modo a identificar as suas necessidades nas componentes sociais 

(agricultura, educação, saúde). No sector de saúde GK Ancuabe Graphite Mine tem apoiado 

financeiramente feiras de saúde, que são feitas pelas autoridades de saúde distritais e pela ONG 

Solidarmed. No sector de educação têm apoiado na construção de creches e na reconstrução das 

escolas existentes e campos nas escolas. No sector de agricultura têm divulgado técnicas 

agrícolas e seminários nas escolas. 

Porém, um dos trabalhadores da empresa GK Ancuabe Graphite Mine3 adiantou que os 

trabalhadores da mina enfrentam muitos desafios: (i) Os trabalhadores não possuem 

equipamento de protecção individual completo (falta a máscara de filtro); (ii) os trabalhadores 

actuais têm enfrentado problemas de saúde como é o caso de dores na garganta, dores nos olhos, 

constipação e dores no peito e que o atendimento no centro de saúde de Ancuabe é muito lento; 

(iii) Os trabalhadores não possuem seguro de vida/saúde; (iv) Quando o trabalhador fica doente 

a responsabilidade é individual e a empresa apenas disponibiliza o transporte; (v) Os 

trabalhadores bebem água não tratada porque o sistema de tratamento de água não funciona, 

embora a água esteja canalizada.  

A Anadarko Moçambique Área 1 que se encontra na fase de construção de fábrica de liquefação 

de gás natural no distrito de Palma possui dois aspectos dignos de menção em relação aos 

determinantes sociais de saúde e riscos para a saúde pública: (i) Condições de trabalho dos 

trabalhadores das empresas subcontratadas para a construção; (ii) Reassentamento social e 

económico das comunidades abrangidas.  

Em relação às condições de trabalho, a Unidade de Pesquisa da Organização dos Trabalhadores 

de Moçambique- Central Sindical, realizou um estudo em 2014 que abrangeu os trabalhadores 

das empresas subcontratadas para a construção pela Anadarko Moçambique tendo verificado 

existência de factores e desfavoráveis à saúde humana. Entre os factores favoráveis destacam-

se: (i) Todos trabalhadores no acampamento portam equipamento adequado à protecção da sua 

                                                      

3 Infelizmente a equipa foi proibida de ter acesso a dois documentos importantes produzidos pela GK em Ancuabe: 
(i) Plano de Gestão das Partes Interessadas; e (ii) Relatório de Base de Levantamento das Necessidades de Saúde e 
Assuntos Sociais Avaliação de Base Social e Saúde, alegadamente por se tratarem de documentos internos. 
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integridade física (capacetes, botas, mascaras e roupas apropriadas para prevenir riscos de 

acidentes e efeitos prejudiciais a saúde); (ii) Dentro do acampamento, decorrem regularmente 

formações sobre prevenção e combate ao HIV e SIDA e outras doenças endémicas, assim como 

treinamento em primeiros socorros; (iii) Existência no acampamento de posto de saúde para 

prestar primeiros socorros em caso de acidentes de trabalho, picada de cobras, intoxicação entre 

outras situações; (iv) Existência de corpo de salvação para o combate a eventuais incêndios 

(Bihale, 2015). Entre os factores desfavoráveis destacam-se: (i) Alguns trabalhadores revelaram 

que trabalham expostos ao calor intenso nos campos de trabalho e outros em condições de frio 

demasiado; (ii) Há também trabalhadores que se sentem sujeitos a riscos de acidentes de 

circulação durante o trabalho e outros expostos a picadas de insectos diversos e ataques por 

animais selvagens (cobras); e (iii) Existem trabalhadores que trabalham 13 horas diariamente (ibid.). 

Em relação ao plano de reassentamento social e económico das 470 famílias abrangidas das 

comunidades de Quitupo, Senga, Maganja e Vila de Palma do distrito de Palma, a Plataforma da 

Sociedade Civil sobre Recursos Naturais e Indústria Extractiva, entidade que está a efectuar a 

monitoria do processo, constatou que o referido plano não satisfaz as principais inquietações das 

pessoas interessadas, com destaque para: (i) Não envolvimento de outros intervenientes do 

processo na comissão técnica de reassentamento; (ii) Tentativa de limitar a participação das 

partes interessadas e afectadas as consultas públicas em Palma; (iii) Intimidação e agitação dos 

membros dos comités comunitários durantes as consultas públicas nas comunidades afectadas 

pelo projecto; (iv) Compensações calculadas a partir de resultados errados do estudo de base 

socioeconómico; (v) Aplicação de baixas taxas de compensação pela perda de culturas 

consideradas; e (vi) Plano de reassentamento que não prioriza terra agrícola de substituição 

(Plataforma da Sociedade Civil sobre Recursos Naturais e Indústria Extractiva, 2015). 

 

7.6. Garimpo: efeitos positivos e negativos (disrupção social e ambiental) nos 

determinantes sociais de saúde da população 

Como referido antes, o garimpo, sendo uma actividade de mineração artesanal realizada por 

indivíduos ou grupos que dependem fortemente do trabalho manual, usando instrumentos e 

métodos simples, é uma importante actividade de subsistência para a maioria das populações 

rurais que vivem em comunidades dotadas de recursos minerais, tal como os casos dos Postos 

Administrativos de Mesa (Ancuabe) e de Namanhumbir (Montepuez).  

Enquanto em Mesa, concretamente na Localidade de Nanjua, encontramos uma situação de 

garimpo reconhecida pelas autoridades locais (mesmo sendo informal ou “ilegal”), estando as 

principais minas controladas pela polícia de protecção do meio ambiente e pela Direcção 
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Provincial de Recursos Minerais e Energia (DPREME). Em Namanhumbir, o garimpo é 

completamente ilegal e portanto combatido tanto pelas autoridades policiais e militares assim 

como pelos guardas de segurança da empresa Montepuez Rubi Mining.  

Em ambos locais, os garimpeiros realizam indiscriminadamente extensas actividades de 

mineração sem qualquer consideração ao meio ambiente e a outros usuários. Apesar dos sérios 

perigos colocados por esta actividade, as operações de mineração artesanal continuam se 

espalhando devido ao aumento da demanda por pedras preciosas e natureza pouco atractiva de 

outros meios de subsistência, como a agricultura nas áreas rurais onde o mineral está 

substancialmente disponível. 

Em ambos locais percebeu-se da rápida influência social, cultural e económica que a prática de 

mineração trouxe às comunidades.  

Autoridades de Nanjua referem que nos últimos cinco anos houve uma proliferação de várias 

dezenas de garimpeiros locais que de forma indiscriminada foram abrindo várias pequenas minas 

a céu aberto nas suas próprias machambas, o que trouxe consequências negativas tanto na 

produção agrícola assim como aumento de riscos para a saúde.  

Os próprios garimpeiros destacaram três grandes áreas com várias dezenas de pequenas minas 

a céu aberto: Othata (local visitado), Nacololo e Massima. Nas minas de Othata por exemplo (vide 

Figuras 19 e 20), que distam a cerca de 15 Km da Localidade de Nanjua, foi notório que a 

ocorrência da gema Granada fez com que centenas de pessoas acorressem lá e se instalar de 

forma temporária (minoria) ou definitiva (maioria), construindo de forma desordenada pequenos 

assentamentos de construção precária, designados localmente de colômbia, mesmo ao redor dos 

buracos das minas. O motivo de se estabelecerem ao redor dos buracos foi de garantir que a sua 

“mina” não fosse levada ou usada por outros. Como consequência, em pouco tempo nasceu um 

mercado informal e acampamento mineiro “complexo residencial” em Othata maior do que 

aquele que existe tanto na sede da Localidade de Nanjua assim como na sede do Posto 

Administrativo de Mesa. Várias mulheres também acorreram ao local para venda de comida e de 

outros produtos, para cuidar dos seus parceiros e também para ajudar na mineração. Como 

consequência têm nascido crianças e assim surgem famílias no local de mineração. O local 

cresceu tão rapidamente, de forma caótica, estimando-se em centenas de casas de tipo colômbia 

construídas e sem nenhuma infraestrutura básica disponível, ou seja sem água disponível, sem 

energia eléctrica, sem escola e sem qualquer tipo de posto de saúde. De modo a conseguir água 

para consumo, os residentes de Othata percorrem pelo menos dois quilómetros com jerricans 

para cartar o precioso líquido e em caso de doença, têm de percorrer pelo menos 15 Km até ao 

Centro de Saúde de Metoro. Tipicamente, os habitantes destas colômbias (acampamentos) têm 

uma fraca segurança alimentar. 



50 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA PRÁTICA EXTRACTIVA INFORMAL E 
FORMAL NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO | UMA ANÁLISE PARA INFORMAR INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Porém, os entrevistados apontam que o maior beneficiante dos minérios são compradores idos 

do estrangeiro (Chineses, Tanzanianos e Nigerianos), outros provêm da província de Nampula. 

Os garimpeiros cavadores são pessoas nativas que extraem os minérios, sujeitos a todos os riscos 

de saúde e de vida, até as mulheres e as crianças em idade escolar também se envolvem na 

actividade de garimpo abandonando assim a escola (tal como referido antes). Os garimpeiros não 

têm lucros significativos pois vendem ao preço do comprador, mas também sublinham que 

conseguem o mínimo para satisfazer as necessidades essenciais de sustento da família. 
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Figura 19 – Ilustrações de como os garimpeiros e seus familiares vivem nas minas informais, exemplo de minas de Othata, 
Localidade de Nanjua, Posto Administrativo de Mesa no distrito de Ancuabe 



52 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA PRÁTICA EXTRACTIVA INFORMAL E 
FORMAL NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO | UMA ANÁLISE PARA INFORMAR INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

Figura 20 – Ilustrações das minas a céu aberto de Othata e das condições de trabalho para extração da gema granada - minas de 
Othata, Localidade de Nanjua, Posto Administrativo de Mesa no distrito de Ancuabe 
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Em Namanhumbir, diferente de Othata, não houve criação de nova aldeia ou zona residencial 

por causa do garimpo, mas a população queixa-se das acções do rápido aumento dos garimpeiros 

- entre os nativos e outros vindos de outras províncias ou de fora de país – pois estes criam 

buracos nas machambas e criam fome a todos:  

“…Antes da chegada dos garimpeiros agente estava alegre porque não sabíamos quais eram as 

maiores vantagens e nem as desvantagens, então quando começou a exploração mineira, os 

próprios garimpeiros trouxeram para nós a fome, porque andam a cavar sem respeito chegando 

nas nossas machambas, se encontrarem algo para comer andam a roubar-nos e estragando as 

nossas machambas, e se você como dono da machamba se os encontrar estragando ou roubando, 

se quiser falar ou reclamar podem matar-te. Paro por aqui” – Mulher participante numa discussão 

em grupo focal em Namanhumbir 

“… Chamo-me Adelina, tudo isso dito é verdadeiro, não vemos onde fazer nossas machambas e 

plantar nossa mandioca e dar nossos filhos, até agora estamos com fome, onde confiávamos já 

nos foi anulado, quando temos pequena machamba as máquinas deles [garimpeiros] vêm 

estragar as nossas machambas e quando perguntas porque fizeram isso? A resposta é, se 

quiserem vão perguntar aos líderes. – Mulher participante numa discussão em grupo focal em 

Namanhumbir 

Mais preocupante é o destaque que os membros da comunidade dão relacionando os actos 

garimpeiros não locais (estrangeiros e de outras províncias) ao surgimento de criminalidade, 

ameaças de morte, cobranças ilícitas e situações de agressividade em todas aldeias de 

Namanhumbir: 

“Não têm respeito por nós. Que saiam e vão para as suas casas, as nossas machambas já não 

produzem, dentro das aldeias … nos insultam quando bêbados, separam-nos das nossas 

mulheres, quando os demos conselhos dos seus comportamentos dizem que vão bater-nos ou 

vamos nos matar… - Homem participante numa discussão em grupo focal em Namanhumbir 

“…Eu tenho a dizer, os garimpeiros … vêm nas nossas aldeias e nos fazem cobranças ilícitas, eles 

têm seus carros, para perseguir e arrancar os pertences das pessoas. Os garimpeiros, haviam 

formado um grupo para assaltar as nossas aldeias, mais depois agente acabou descobrindo do 

que haviam planificado e acabaram não exercendo a tal função”. – Líder comunitário em 

Namanhumbir 

“…os garimpeiros, criam divórcios tirando as mulheres dos donos das suas casas, andam a 

queimar nossas casas aqui na zona o que antigamente não acontecia, paro por aqui”- Homem 

participante numa discussão em grupo focal em Namanhumbir 
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Outros membros da comunidade salientam que Namanhumbir deveria ter apenas trabalhadores 

da Empresa formal e todos os garimpeiros deveriam ser expulsos do local de modo a trazer um 

clima de estabilidade, ordem e sossego: 

“… Porque não têm respeito para nós. Que saiam e vão para as suas casas, as nossas machambas 

já não produzem, dentro das aldeias nos insultam quando estão bêbados, separam-nos das nossas 

mulheres, quando os demos conselhos dos seus comportamentos dizem que vão bater-nos ou 

vão te matar, … a única alternativa é expulsá-los. Se os brancos (a empresa) fossem apenas eles, 

sem garimpeiros, conseguiríamos fazer nossas machambas onde eles não estão em trabalho …” – 

Líder comunitário em Namanhumbir 

Para além de criação de vários buracos que reduzem as áreas produtivas, destacam-se a poluição 

atmosférica (em todos locais de mineração a céu aberto) e a poluição dos lagos (em particular 

em Namanhumbir) (Figura 21).   

 

7.6.1 Papel da mulher e da criança no garimpo 

Tal como acima referido, mulheres e crianças - mesmo que em proporção menor – também 

participam do garimpo. Tanto em Namanhumbir assim como nas minas de Othata foi notório 

encontrar mulheres e crianças dos 9 aos 15 anos de idade ajudando no processo de transporte 

(carregando pela cabeça o material bruo extraído) e lavagem do minério ou filtração (peneiração) 

dos minérios. Outro papel notável é o de cuidar do acampamento, confecionar as refeições e 

cuidar das crianças com quem vivem nesses locais (Figura 22). 
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Figura 21 – Ilustrações do processamento da areia extraída ilegalmente em Namanhumbir pelos garimpeiros, lago de 
Namanhumbir no distrito de Montepuez 
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Figura 22 – Ilustrações de precariedade de vida da mulher e da criança nas minas de Othata, Localidade de Nanjua, Posto 
Administrativo de Mesa no distrito de Ancuabe 
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Em resumo, o garimpo está associado a benefícios que não ultrapassam os malefícios e riscos 

para a saúde população abrangida. Em termos de benefícios, o garimpo constitui uma fonte 

alternativa de rendimento e de auto-emprego e deste modo contribui para a criação de 

condições de vida como habitação, alimentação e auxílio às crianças para escola e quando 

praticada de forma ordeira pode contribuir para a mitigação da pobreza rural. Os malefícios e 

riscos para a saúde incluem: (i) A disrupção do ambiente físico e social; (ii) Dificuldade dos 

garimpeiros em formar associações impostas por mecanismos complexos criados pelo governo 

para o associativismo o que leva à proliferação de mineradores ilegais, sem seguimento de regras 

e sem prestação de nenhuma contribuição fiscal e a consequente demora do estado em apoiar 

na criação de infraestruturas básicas com destaque para escolas e unidades sanitárias; (iii) 

Aumento de imigração de estrangeiros que compram ilegalmente os minérios dos garimpeiros 

nacionais, o que leva a práticas ilícitas de enriquecimento; (iv) Criação de problemas 

preocupantes de saúde pública com destaque para prática de trabalho em condições precárias 

sem nenhum material protector e sem acesso aos cuidados de saúde primários incluindo medidas 

promotivas, preventivas e de diagnóstico e tratamento atempados; (v) Cultivo de hábitos de vida 

do caos e com espírito de vandalismo; (vi) Precárias condições de saneamento e higiene nos 

acampamentos dos garimpeiros; e (vii) Inexistência de mecanismos de sensibilização, educação 

tanto para a prática de mineração assim como para modus vivendi. 

 

8. Implicações dos determinantes sociais de saúde da Prática 

Extractiva Formal e Informal para os Problemas de Saúde Pública 

em Cabo Delgado   

Nos dois capítulos anteriores, destacamos que existem vários efeitos das Práticas Extractivas 

Formal e Informal sobre os determinantes sociais de saúde e os riscos para a saúde pública. 

Muitos desses factores e riscos são consequências directas da mineração formal e informal, tais 

como lesões e mortes em acidentes no local de trabalho, seja em actividades de construção 

(como é o caso das empresas GK Ancuabe Graphite Mine, Syrah Resources ou Anadarko/ENI), 

mas também existem riscos importantes como resultado de mudanças do ambiente social e físico 

em locais onde ocorre a exploração mineira (como é o caso de Namanhumbir com envolvimento 

dos garimpeiros e da empresa Montepuez Montepuez Rubi Mining e em Nanjua com garimpeiros 

apenas). 

Os principais riscos ou implicações para a saúde pública associados com os projectos formais ou 

informais da prática extractiva estão apresentadas na Tabela 13. A Tabela 13 constitui uma boa 
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síntese das questões encontradas nas diferentes práticas extractivas, pois relaciona as mudanças 

impostas pelo início da actividade (seja construção ou exploração) com os diversos 

determinantes sociais de saúde que surgem por causa dessas mudanças. Esses determinantes 

sociais de saúde vão por sua vez condicionar o surgimento de diversos problemas de saúde 

pública, alguns dos quais captados e reportados pelos inquéritos e pelo sistema de informação 

de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Por último, apresenta-se a fase e tipo de prática 

extractiva implicada na origem dos problemas de saúde pública. De forma resumida, duas 

grandes mudanças surgem em Cabo Delgado por causa da prática extractiva: (i) Rápido influxo 

da população que inclui situações como surgimento de acampamentos de construção precária 

muitas vezes sem condições básicas estabelecidas, rápida “urbanização” e sobrepovoamento das 

aldeias abrangidas sobretudo à custa de imigração de população estrangeira (sobretudo 

Tanzanianos, Nigerianos, Malawianos, Chineses) e de outras províncias (sobretudo Nampula e 

Zambézia), surgimento de mineração artesanal tal como acontece em Namanhumbir, Nanjua e 

Balama, situações de surgimento de pequenos mercados informais que induzem à maior 

dependência no dinheiro ao invés de produção de insumos locais, pois a população dedica-se 

mais à actividade extractiva; (ii) Mudança no uso da terra e poluição ambiental por causa do 

desenvolvimento de infraestruturas e construção (exemplo: Palma), ocorrência de minas a céu 

aberto substituindo machambas e áreas produtivas (exemplo: minas de Montepuez, Ancuabe e 

Balama), desflorestamento e destruição de ecossistemas, degradação ambiental, perda de 

biodiversidade e poluição ambiental. 

  



59 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA PRÁTICA EXTRACTIVA INFORMAL E 
FORMAL NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO | UMA ANÁLISE PARA INFORMAR INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Tabela 11 - Principais riscos ou implicações para a saúde pública associados com os projectos formais ou informais da prática 
extractiva 

Mudanças induzidas 
pela prática extractiva 

Determinantes sociais 
de saúde 

Riscos ou implicações para a 
saúde pública 

Fase e tipo de prática 
extractiva 

Rápido influxo da 
população 

 Surgimento de 
acampamentos de 
construção precária 
sem condições 
básicas 

 Rápida “urbanização” 
e sobrepovoamento 

 Surgimento de 
mineração artesanal 

 Imigração de 
população 
estrangeira e de 
outras províncias 

 Maior dependência 
no dinheiro ao invés 
de produção de 
insumos locais 

 Mais crianças 
desistindo da escola 

 Mais competição para 
recursos limitados (ex. 
água, saúde, comida) 
levando a pobreza  

 Mais iniquidade a 
desfavor da mulher e 
da criança 

 Mudança nas redes 
sociais e comunitárias 
e na cultura e coesão 
social 
 

 Mais crianças desnutridas e 
aumento de mortes 
infantojuvenis 

 Mais casos de surtos de cólera 
e de outras doenças de origem 
hídrica e de origem alimentar 

 Mais doenças infecciosas em 
grandes conglomerados (IRAs, 
tuberculose, sarampo, 
parasitoses, zoonoses, malária, 
etc.) 

 Mais ITS, HIV e SIDA 

 Mais casos de gravidez 
indesejada sobretudo em 
menores e de casamentos 
precoces 

 Mais doenças não 
transmissíveis e problemas 
mentais por causa do stress 

 Alcoolismo 

 Criminalidade, violência, morte 

 
Fase de exploração 
nas minas de Othata 
em Nanjua (Ancuabe) 
pelos garimpeiros 
 
 
Fase de exploração 
de minas de 
Namanhumbir ambos 
garimpeiros e 
empresa MRM 
(Montepuez) 
 
 

Mudança no uso da 
terra e poluição 
ambiental  

 Associada com 
desenvolvimento de 
infraestruturas e 
construção 

 Minas a céu aberto 
substituindo 
machambas e áreas 
produtivas 

 Desflorestamento e 
destruição de 
ecossistemas 

 Degradação 
ambiental 

 Perda de 
biodiversidade 

 Poluição ambiental 

 Perda de acesso a 
terra/fonte de insumos 
alimentares 

 Reassentamentos 
social e económico 

 Mudanças no 
ecossistema com 
implicações nas fontes 
de água, acesso a 
combustível lenhoso, 
acesso a plantas 
medicinais 

 Contaminação de 
fontes de água com 
produtos químicos 

 Contaminação dos 
solos e de produtos 
alimentares (ex. 
mercúrio no peixe) 

 Ruídos 

 Poluição atmosférica 

 Mais insegurança alimentar 
com impacto na dieta e aporte 
nutricional (ex. anemia, baixo 
peso) 

 Mudanças no padrão de 
doenças por causa do 
desflorestamento (ex. malária, 
dengue) 

 Escassez de água; problemas 
associados com acesso de 
água em quantidade e 
qualidade (ex. diarreias) 

 Mais doenças não 
transmissíveis e problemas 
mentais por causa do stress 

 Doenças respiratórias (ex. 
asma, DPOC) e Alergias   

 Mais casos de cancro do 
pulmão, pele e colon  

 Doenças cardiovasculares 

Fase de construção 
em Palma 
(Anadarko/Eni), 
Balama (Syrah) e 
Ancuabe (GK grafite) 
 
Fase de exploração 
das minas em Nanjua 
(Ancuabe) pelos 
garimpeiros 
 
Fase de exploração 
de minas de 
Namanhumbir ambos 
garimpeiros e 
empresa MRM 
(Montepuez) 
 

Fonte: Adptado de WHO (2010a) 
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Os achados acima apresentados estão em linha com várias constatações globais que destacam 

que: 

“…Dado que muitas minas artesanais operam de forma ilegal, o estabelecimento de saneamento 

e provisões de saúde pública nas ou próximo das comunidades […] pode ser extremamente 

deficiente. Mesmo no caso em que se constrói habitações semipermanentes ou permanentes em 

comunidades pequenas mineradoras, pode levar muitos anos até que estas se tornem 

assentamentos oficialmente reconhecidos pelo governo. Além disso, as minas de pequena escala 

e artesanais são muito mais propensas a acidentes, devido à falta de regulamentação rigorosa, 

sensibilização, formação e conhecimento. (School of International and Public Affairs, 2013: 117-

118) 

Por último, Jennings (2003) cita um estudo da OIT que refere que a mineração artesanal tem seis 

grandes riscos para a saúde: a exposição à poeira (silicose), a exposição ao mercúrio e outros 

produtos químicos, os efeitos de ruído e vibração, ventilação deficiente, excesso de esforço, e 

espaços de trabalho e equipamentos de segurança inadequados. Acidentes em minas artesanal 

e de pequena escala incluem quedas de rochas, subsidência (afundamento da terra), a falta de 

ventilação e o mau uso de explosivos. Estes acidentes ocorrem devido à falta de conhecimento, 

falta de formação, violação dos regulamentos e maus equipamentos (Jennings, 2003). 
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9. Conclusões e Recomendações para ara informar intervenções no 

âmbito de cuidados de saúde Primários 

9.1. Considerações finais e recomendações genéricas 

• Este estudo apresentou os principais problemas de saúde e os determinantes sociais de 
saúde da população abrangida pela prática extractiva informal e formal na província de 
Cabo Delgado, tomando como referência os distritos de Ancuabe, Balama, Montepuez e 
Palma.  

• Os garimpeiros e pessoas afins levam claramente uma vida de vários riscos para a saúde 
em comparação com os mineiros da indústria extractiva formal. Porém as empresas 
extractivas possuem vários problemas de comunicação com as comunidades onde estão 
inseridas, o que agrava as condições de vida das populações. 

• O associativismo do garimpo propalado pelo governo, apresenta ainda inúmeras barreiras 
para que a população mineira possa oficializar as associações criadas ou em curso de 
criação. Isto é agravado pela demora do governo em dar respostas e em capacitar as 
pessoas interessadas. 

• Tanto o trabalho formal assim como a prática do garimpo constituem fontes de 
rendimento adicional de numerosas famílias camponesas e constituem uma alternativa 
de emprego para a juventude (determinante de saúde favorável se o recurso for bem 
usado). Porém, o garimpo atrai imigrantes internos e externos (muitos como ilegais) para 
regiões mineiras o que provoca disrupção, privações, doenças e mortes.  

• A prática extractiva traz consigo imensos problemas no meio ambiente e na saúde 
pública. A erosão dos solos, a poluição e inúmeros problemas de saúde emergentes 
constituem exemplos desfavoráveis de vida saudável.   

Pré-condições para a melhoria das condições do bem-estar e saúde da população abrangida 

pela prática extractiva 

Para a criação de melhores condições do bem-estar e saúde da população abrangida pela prática 

extractiva, existem uma série de pré-condições que devem ser satisfeitas. Assim, em termos 

genéricos recomenda-se: 

1. Governo deve intensificar a promoção do associativismo e facilitar o seu estabelecimento 
para a população pobre – Devem ser desencadeadas acções no sentido de simplificar o 
processo de aquisição da senha mineira acompanhadas de acções de sensibilização das 
comunidades para auto-organização de actividade de garimpo. Só mediante população 
mineira organizada é possível elaborar e implementar planos para a mobilização de 
fundos para investir nos cuidados de saúde primários; 
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2. Capacitar os mineradores informais no uso dos seus recursos e promover a compra e uso 
de material protector (pelo menos botas e capacete) através de poupanças do 
associativismo; 

3. Assegurar a fiscalização às empresas para que sigam as medidas de protecção para todos 
seus trabalhadores e estabeleçam melhores canais de comunicação com as comunidades 
abrangidas 

4. Reforçar medidas para que as empresas cumpram na íntegra a sua responsabilização 
social, numa perspectiva bottom-up, tomando em conta as necessidades da população e 
dos serviços sociais básicos como saúde e educação.  

5. Assegurar que as empresas paguem os impostos adequados e criar mecanismos de 
angariação de fundos nas empresas para a re-orientação dos cuidados de saúde primários 
nos distritos abrangidos. 
 

9.2. Considerações finais e recomendações específicas 

• Tomando em conta cada uma das componentes dos cuidados de saúde Primários em 
curso em Moçambique, apresentamos as considerações finais e sugestões de 
recomendações específicas de saúde para cada situação:   

1. Promoção de bem-estar, de saúde e Educação sobre os problemas de saúde mais 

frequentes e suas formas de prevenção e controlo 

Consideração final: Nos achados, mesmo sem quantificar, foram apresentados vários 

factores relacionados com a falta de conhecimento e a adopção de atitudes e 

comportamentos não saudáveis. Destacam-se as práticas de garimpo sem nenhum 

material protector e de segurança, prática de relações sexuais sem protecção e sem uso 

de contraceptivos, baixos níveis de educação e desistências escolares por parte dos 

adolescentes e jovens e falta de comportamento de procura de serviços de saúde. Mais 

ainda, a actividade extractiva implica o surgimento de enfermidades específicas que 

precisam ser abordadas através de promoção de saúde e educação sobre os problemas 

de saúde mais frequentes e suas formas de prevenção e controlo. 

Recomendação: Elaborar uma plano de acção para a promoção de saúde e educação 

sobre os problemas de saúde mais frequentes e suas formas de prevenção e controlo, 

atendendo às especificidades da prática extractiva formal e informal e a caracterização 

urbana e rural. 

2. Cuidados de Saúde Materna e Infantil, incluindo Planeamento familiar e Vacinação 

contra doenças infecciosas mais importantes; 

Consideração final: A existência de casamentos precoces, gravidezes em adolescentes, 

casos de violência baseada no género e nascimento de crianças em acampamentos que 
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distam das unidades sanitárias revelam que a atenção à mulher (educação sexual e 

reprodutiva, planeamento familiar, atenção pré-natal, parto e pós-parto) está a faltar.  

Recomendação: Os achados apresentam indicadores críticos de planeamento familiar e 

de partos institucionais, o que revela que estes serviços têm de se aproximar às utentes. 

O mesmo em relação à atenção às crianças com destaque para consultas à criança em 

risco e sadia com destaque para a vacinação e suporte nutricional revelam-se 

importantes. O local que mais precisa destes serviços é a zona residencial das Minas de 

Othata na Localidade de Nanjua em Ancuabe. Brigadas móveis poderiam ser alternativas 

imediatas. 

3. Prevenção e controlo das principais doenças endémicas ou sazonais 

Consideração final: Diferente dos padrões observados noutros locais, as doenças 

diarreicas, malária, tuberculose, ITS e HIV e SIDA tornam-se mais prevalecentes nas áreas 

de prática extractiva, devido ao maior influxo populacional e vivência social em grandes 

aglomerados.  

Recomendação: Medidas apropriadas e reforçadas de prevenção e controlo dessas 

doenças endémicas ou sazonais devem ser implementadas tomando em conta as 

especificidades das áreas de prática extractiva. 

4. Diagnóstico clínico e tratamento das doenças mais comuns e distribuição de 

medicamentos essenciais 

Consideração final: Os mineiros, sobretudo os garimpeiros estão sujeitos a um risco 

maior de lesões traumáticas e a alta exposição às poeiras e águas poluídas (às vezes com 

metais pesados nocivos à saúde) levam ao surgimento de doenças ocupacionais.  

Recomendação: Elaborar um plano de expansão dos serviços de saúde para dar resposta 

ao crescimento e mudança do perfil epidemiológico. Ademais, as unidades sanitárias de 

nível primário sobretudo das áreas extractivas devem ser reorientadas e reequipadas e 

manter maior prontidão para as situações específicas, mais comuns nessas áreas 

incluindo o aporte regular de medicamentos essenciais. Pelo menos introdução de uma 

clínica móvel em parceria com as ONGs pode ser opção viável. O sistema de referência 

pelo menos com bicicletas ambulância deve ser igualmente ponderado. 
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5. Promoção do Saneamento do meio e Abastecimento de água potável, nas 

quantidades necessárias e com garantia de qualidade 

Consideração final: Foi apresentado que a zona residencial das minas de Othata e o bairro 

de Namanhumbir possuem importantes problemas de saneamento básico e aporte de 

água potável que tornam seus residentes vulneráveis às doenças de origem hídrica como 

cólera e disenteria.  

Recomendação: As actividades relacionadas com o abastecimento de água potável (com 

destaque para furos de água ou poços), o manejo de resíduos sólidos (mediante 

construção de latrinas melhoradas) devem ser considerados para a saúde das 

comunidades, na perspectiva de acções inter-sectoriais e inter-institucionais. Reforçar o 

investimento público para aumentar acesso à água potável e saneamento. 

6. Promoção de boas condições nutricionais e garantia da qualidade dos alimentos 

Consideração final: A província de Cabo Delgado apresenta a taxa mais elevada de 

desnutrição crónica e esta situação pode ser mais grave nas áreas de extracção mineira 

informal.  

Recomendação: No âmbito de acções multissectoriais, diversificar as actividades 

produtivas, o fomento à produção agrícola e a educação nutricional como solução nas 

áreas de prática extractiva informal. 

7. Recolha e tratamento de dados estatísticos, epidemiológicos e demográficos de 

base 

Consideração final: Uma das grandes lacunas observada é a falta de dados estatísticos 

específicos de riscos de saúde ocupacional da prática extractiva formal e informal. Os 

estudos de impacto ambiental e socioeconómico só são feitos pelas grandes empresas. 

Recomendação: Dado que a prática extractiva é incipiente, mas em rápida ascensão, o 

SIS deve desenvolver ferramentas de colecta e reporte adaptados para os locais de 

extracção mineira ou de gás/petróleo. As clínicas ou postos de saúde das empresas 

extractivas e as unidades sanitárias das áreas abrangidas na província seriam os locais 

para efectuar o piloto antes de expandir ao nível nacional. Estudos abrangentes sobre 

avaliação de impacto ambiental e socioeconómico devem ser elaborados em todas as 

zonas de extracção de minérios ou gás/petróleo incluindo o trabalho do garimpo. 
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