Comunidades de Moma inviabilizam consulta pública da Kenmare
Por Palmira Velasco

Cinco comunidades do distrito de Moma, na Província de Nampula, inviabilizaram, no
passado dia 24 de Março, uma reunião de consulta pública sobre o impacto ambiental de um
projecto de expansão da área de explorarão de areais pesadas, pretendida pela empresa
irlandesa Kenmare.
As comunidades de Pilivili-Sede, Mpuitine, Muholone, Epwiri e Namaize estiveram
reunidas, na sede da localidade de Pilivili, a fim de se pronunciarem sobre a viabilidade do
projecto de expansão da área de exploração de areias pesadas naquela região, numa extensão
prevista de 17 quilómetros, ao longo da costa marítima, da localidade de Tophuito à sede
distrital de Moma.
De acordo com os representantes da Kenmare, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)tinha
como foco inicial o levantamento dos diferentes tipos de vegetação e de vida animal e outros
recursos naturais, incluindo recursos marinhos.
Contudo, a consulta comunitária foi interrompida de forma inconclusiva, perante protestos de
representantes das cinco comunidades, que exigiram melhores condições de comunicação e
maior transparência nos propósitos da consulta. A população começou por protestar contra o
processo de comunicação, em que os consultores falavam na Língua Inglesa, a seguir
traduzida para a Língua Portuguesa e finalmente para a Língua EMakwa, e vice-versa, para as
perguntas da comunidade. Tal processo tornava difícil a participação da comunidade, pois a
essência dos assuntos em causa perdia-se no longo percurso das traduções.
Num segundo momento, as comunidades questionaram a finalidade do inquérito e quem o
teria encomendado, uma vez que o mesmo era conduzido por duas consultoras estrangeiras,
acompanhadas de um representante Kenmare, mas sem a presença de qualquer representante
do governo do distrito de Moma. As consultoras disseram que naquela fase pretendiam
apenas informação sobre o número de habitantes, as pessoas que tomam decisões a nível dos
bairros e a nível familiar, bem como as principais ocupações diárias dos homens, mulheres e
jovens. Insatisfeitas com as respostas das consultoras, as cinco comunidades entraram em
clima de agitação, só contida através de apelos à calma dos líderes tradicionais.
Os momentos que seguiram foram de fraca qualidade comunicativa, em que a ligeireza das
respostas da equipa de consultoria aumentava reacções de suspeita das comunidades.
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Líder religioso pedindo calma aos participantes

Antecedentes negativos na memória das comunidades
A reunião, num só local, de cinco comunidades do distrito de Moma foi uma estratégia
adoptada pelos residentes, para se precaverem do que consideram “tácticas divisionistas” que
a Kenmare usou em processos similares no passado, consultando separadamente pequenos
grupos da população, para os dividir.
Nas palavras de um participante nesta reunião, aqui identificado sob o pseudónimo Sauro,
uma das tácticas que a Kenmare usa para alcançar “acordos” da comunidade é consultar
pequenos grupos separadamente, e dizendo aos grupos seguintes: “já reunimos com a
comunidade X, e ela já aceitou a nossa proposta; agora só falta a vossa comunidade". Ainda
de acordo com a nossa fonte ʺ foi assim que a Kenmare fez para conseguir entrar e destruir o
Monte Philipo", local que a comunidade de Tophuito considera sagrado. A empresa divide as
comunidades para não haver acordo entre nós e assim ela consegue suas intenções ʺ
acrescenta Sauro, rematando: “desta vez decidimos estarmos todos juntos, para falarmos ao
mesmo tempo”.
No decurso da conturbada reunião, uma representante do Fundo Mundial para a Natureza
(WWF) pediu a palavra para referir que há quatro anos a região de Pilivili foi declarada zona
de protecção, por causa da diversidade das espécies marinhas existentes, para além de ser um
lugar com mangal onde o camarão de reproduz. A representante da WWF propôs que no
lugar de encomendar um novo estudo, a Kenmare devia consultar os estudos já realizados,
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que podem ser obtidos junto do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e do Ministério da
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER)
A representante da WWF deixou claro que os recursos minerais são importantes e a sua
exploração pode trazer desenvolvimento para as comunidades a curto, médio e longo prazo,
mas alertou que a sua extracção deve ter em conta outros factores cruciais, como são as
questões ambientais e de subsistência das comunidades directa ou indirectamente afectadas.

Aspecto da consulta comunitária do dia 24 de Pilivi-Sede
Perante a falta de novos argumentos por parte da equipa de consultoria e do representante da
Kenmare, a população insurgiu-se , com apupos à equipa de técnicos visitantes, e apelando
para o fim da sessão, ante a impotência dos secretários dos bairros, que não conseguiram
conter os ânimos exaltados dos participantes . O encontro teve que terminar inesperadamente,
na medida em que os participantes começaram a retirar-se do local, em massa, uns dirigindose à mesquita para o Juma (oração das 12 horas) outros regressando às localidades de origem.
Na abortada reunião, estiveram também presente as Organizações Não-Governamentais
Kulima, SEKELEKANI, Solidariedade Moçambique e a WWF , para alem de organizações
locais, de nível comunitário.
Lições de uma consulta abortada: comentário do SEKELEKANI
A consulta comunitária sobre EIA marcada para o dia 24 de Março corrente na vila-sede de
Pilivi, com a participação de residentes de cinco comunidades do distrito de Moma redundou
em fracasso, inviabilizada pelas comunidades consultadas. Duas razões imediatas parecem ter
originado este fracasso, nomeadamente: dificuldades de comunicação entre a equipa de
consultores e as comunidades visadas e a falta de argumentos da empresa Kenmare perante a
revelação de que já existem estudos ambientais sobre a região, que a declaram como zona de
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protecção, devido a riqueza de diversidade de espécies marinhas ao longo da costa. Mas se
estas podem ser as razões imediatas do fracasso da consulta, outras, quiçá mais profundas,
devem ser consideradas.
Uma primeira razão de fundo prende-se com o entendimento que as empresas e, também o
governo, exprimem, na prática, do que sejam consultas comunitárias. Vários relatórios
independentes já o disseram: as empresas, chanceladas pelo governo, têm reduzido as
consultas comunitárias a meras formalidades burocrático-administrativas, apenas para induzir
as comunidades a legitimar decisões já tomadas antecipadamente e sem hipótese de retorno.
Para tanto, as empresas (com o silencio cúmplice das autoridades governamentais) lançam
mãos a todo o tipo de expediente, incluindo falsas promessas de emprego para todos,
oportunidade de futuro glorioso para os jovens, casas melhoradas, escolas e hospitais de
qualidade, entre outras. Confiantes na eficácia de tais práticas ardilosas, as empresas dirigemse às comunidades com a maior das ligeirezas, sem qualquer preocupação em sessões
devidamente preparadas, onde existam condições para ouvir as opiniões da comunidade e
toma-las de forma séria e honesta. Aí levam-se, para a consideração de comunidades
analfabetas, mapas de terrenos e plantas de infrastruturas, tudo elaborado com as tecnologias
mais avançadas do mundo; e tais materiais de comunicação são apresentados em línguas
estranhas à comunidade, com a ajuda de tradutores improvisados, recrutados "ad hoc", e
desprovidos de competência para entender, traduzir e simplificar terminologia técnica, para a
compreensão da comunidade. Porque não se trata, efectivamente, de consultar, mas de
cumprir uma mera formalidade administrativa. Era certamente esta a perspectiva da consulta
ora abortada na reunião de Pilivi: um simulacro de consulta comunitária, mal preparada e em
condições de flagrante improvisação.

Uma segunda razão – quiçá a mais profunda: as comunidades de Moma demonstraram ter
atingido um nível de consciência relativamente alto, sobre os seus direitos e sobre como
defende-los quando ameaçados. Um primeiro sinal disso mesmo foi o protesto contra a longa
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cadeia de traduções (Ingles-Portugues-Emakwa e vice-versa) construída para participarem na
consulta: muita informação essencial ficava pelo “caminho”, quer num sentido, quer no
outro. O segundo sinal, e certamente o mais significativo, foi a decisão de uma única consulta
conjunta a todas as cinco comunidades abrangidas pela área de extensão da exploração de
areais pesadas: as comunidades aperceberam-se, de outras “consultas” anteriores, que a
empresa os dividia, dizendo a cada uma separadamente que a outra já tinha dado o seu acordo
sobre um determinado assunto, o que deixava esta comunidade em posição delicada, pelo
risco de ser acusada de ser a única a “bloquear o investimento”.
Assim, as cinco comunidades de Pilivili-Sede, Mpuitine, Muholone, Epwiri e Namaize,
através dos respectivos líderes, concertaram posições e, em uníssono, disseram: esta consulta
não tem condições de se realizar, porque:(a) não há comunicação clara e eficiente entre as
partes, quando se usa uma cadeia de três línguas; (b) falta informação clara sobre os
objectivos da mesma; (c) não se percebe por que se há-de fazer mais uma consulta, quando já
existem estudos com recomendações ou decisões sobre a protecção ambiental da zona.
Com estes dados, se o interesse por esta consulta se mantiver, será interessante ver como a
Kenmare vai regressar às comunidades de Pilivili-Sede, Mpuitine, Muholone, Epwiri e
Namaize, da próxima vez.
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