Termos de Referência para actualização do Relatório de
Identificação das Zonas de Conflitos ou com Potencial de
ocorrência de conflitos ligados ao uso da Terra e Recursos
naturais

30 de Setembro de 2019
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1.

Introdução

A estabilidade política, económica e social que caracterizou o país no período pós guerra civil, associado à
descoberta de enormes quantidades de recursos minerais com destaque para o Gás natural de Palma, o Rubi de
Montepuez, o Carvão mineral de Tete, areias pesadas de Chibuto entre outros, tornaram o país num importante
destino do investimento estrangeiro em africa. Em 2014, antes do escândalo das dívidas ocultas, o país foi
considerado como quinto país africano que recebeu maior número de projectos com Investimento Directo
Estrangeiro.
A implementação destes projectos exige extensas áreas de terra implicando, na maioria dos casos, na ocupação de
terras pertencentes às comunidades e/ou na movimentação total ou parcial das famílias abrangidas pelos
empreendimentos económicos, das suas zonas de origem para novas áreas, criando conflitos de terra e agravando
as condições socio-económicas da população local.
A ocorrência destas situações levou o CTV a realizar em 2014 uma pesquisa sobre a Ocupação de terras
comunitárias por mega projectos e estratégias de prevenção de conflitos, como forma de melhorar a sua
intervenção e de outros actores de sociedade cívil para prevenir a ocorrência de conflitos e promover o
desenvolvimento sustentável e inclusivo. Deste exercício, foi produzido o relatório intitulado Ocupação de terras
por empreendimentos económicos no país: relatório da avaliação preliminar das áreas com potencial de conflitos
de interesse.
1.1. Objectivo Geral
Passados cinco anos após a primeira avaliação, o CTV pretende actualizar o relatório produzido em 20141,
identificando locais com conflitos ou com risco de eclosão de conflitos relacionados com a sobreposição de direitos
de uso e aproveitamento da terra e outros recursos naturais, de modo a contribuir para a prevenção de tensões
entre as comunidades locais, investidores e governo.
1.2. Objectivos específicos
Em particular, a pesquisa tem os seguintes objectivos:
1. Identificar zonas com recursos naturais em exploração ou por explorar futuramente;
2. Realizar um levantamento de zonas com potencial de eclosão de conflitos de terra em todas as províncias
do país;
3. Identificar outros direitos existentes nas zonas com projectos de investimento futuros ou em fase de
Licenciamento;
4. Identificar áreas com megaprojetos em curso ou em fase de Licenciamento;
5. Identificar medidas que possam prevenir a eclosão de conflitos de terras e outros recursos naturais;
6. Quantificar as pessoas afectadas ou que poderão ser afectadas pela exploração dos recursos naturais.
7. Elaborar um relatório sobre potências focos de eclosão de conflitos de terra e investimentos em cursos ou
a serem implementados nos próximos 5/10 anos.
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A primeira edição, pode ser consultada na pagina do CTV através do link: http://www.ctv.org.mz/publicacoesano.php?ano=2014&area=Terras%20e%20Recursos%20Naturais
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2.

Métodos e técnicas

Para a concretização do objectivo acima referido serão utilizadas as seguintes metodologias e técnicas:
I.
II.

III.
IV.

3.

Levantamento bibliográfico (sobre investimentos em curso ou a serem implementados nos próximos
5/10 anos);
Realizar uma mesa redonda para: a) analisar com recurso a GIS (ou outros programas similares) a
localização e disposição geográfica dos empreendimentos selecionados; b) estabelecer consensos
quanto aos parâmetros a considerar na análise;
Entrevistas com informantes chaves nomeadamente, técnicos do sector de ordenamento territorial e
reassentamento, dos recursos minerais e energia, técnicos das OSC, entre outros;
Produzir um relatório com indicação dos locais com conflitos/riscos de conflitos e determinar o
número de pessoas/famílias afetadas.
Produtos

O trabalho realizado por um Consultor identificado pelo CTV terá os seguintes produtos:
I.

Síntese das principais constatações da mesa redonda realizada com os stakeholder’s para validar a
metodologia de trabalho e os indicadores/parâmetros a considerar na pesquisa.
Draft do relatório do estudo para apresentação na mesa redonda com técnicos do CTV e instituições
parcerias a serem definidas pela instituição, para validar os resultados preliminares;
Relatório final com comentários da sessão de mesa redonda incorporados.

II.
III.
4.

Condições contratuais
Contrato a tempo parcial, com a duração de três mês;
Propõe-se que o trabalho realizado por um Consultor identificado pelo CTV, devendo este, apresentar
uma proposta de trabalho detalhada com indicação da metodologia a seguir, o calendário e orçamento
necessário para o trabalho.

5.

Qualificações

I.
II.

Os candidatos devem possuir as seguintes qualificações/experiencia:
I.
Formação superior em geografia ou áreas afins;
II.
Experiência comprovada em analise estatística de dados espaciais
III.
Experiência em Monitoria e Avaliação;
IV.
Capacidade de facilitação usando metodologias participativas;
6.

Candidatura

Candidatos devem submeter proposta técnica e financeira, CV e experiência de trabalho até ao dia 10 de Outubro
de 2019. A candidatura deve ser enviada por email para Issufo Tankar através do email itankar@ctv.org.mz ou
Manuela Wing pelo email mwing@ctv.org.mz. O assunto do email deve referir “Candidatura actualização do
Relatório de Identificação das Zonas de Conflitos ou com Potencial de ocorrência de conflitos ligados ao uso da
Terra e Recursos naturais"
As propostas técnicas e financeira devem espelhar o máximo possível a metodologia e abordagem de trabalho.

3

