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Contexto 
 
O Governo Italiano aprovou o financiamento de um programa de cooperação com o Ministério da 
Agricultura – MINAG – denominado “Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural nas Províncias de Manica 
e Sofala” (PADR).  
A iniciativa é concretizada através de um financiamento ao Governo Moçambicano, de 13.270.000,00 €, da 
constituição de um fundo “in loco” de 1.358.500,00 € e de um fundo missões para a Assistência Técnica de 
1.320.000,00 €. 
 
O Objectivo gerais do programa são os seguintes:  
 
1. Reduzir de forma estável a pobreza absoluta. 
2. Conferir aos Distritos uma função central no processo de desenvolvimento. 
3. Aumentar a concorrência, a produtividade e a acumulação de riqueza no ambiente rural, junto com 

uma gestão produtiva e sustentável dos recursos naturais. 
4. Favorecer o aumento do capital humano, da inovação e da tecnologia, com diversificações no capital 

social e aumento da eficácia das instituições, num contexto de Boa Governação e programação do 
desenvolvimento económico. 

 
Objectivo específico: 
 
Melhorar a renda e as condições sociais das populações rurais das Províncias de Manica e Sofala, com 
ênfase nos Distritos de Dondo, Nhamatanda, Gorongosa, Chibabava, Gôndola, Manica, Barué, Sussundenga. 
 
Os resultados esperados por cada componente são os seguintes:  
 

a) Incrementar as actividades geradoras de rendimento para o sector familiar agrário, pequenas e médio, 
associações de produtores, processadores e comerciantes envolvidos na produção agro-zootécnica e 
florestal (cadeias de produção de valor da madeira, horto-fruta, avicultura, oleaginosas, rações, leite e 
derivados).  

b) Aumentar as capacidades de programação económica e territorial a nível de Distritos e Províncias, 
com a participação das organizações de base (OCB e CC).  

c) Melhorar a gestão sustentável dos recursos naturais: terra e florestas.  
 

Para a materialização dos objectivos e resultados acima, serão definidas as seguintes 
actividades/projectos:  

A.1 - Potenciamento das capacidades empresariais de micro, pequenas e medias empresas e associações 
de produtores. 
A.2 - Melhoramento da qualidade e disponibilidade dos serviços não financeiros. 
A.3 - Aumento da disponibilidade dos serviços financeiros. 
 
B.1 - Capacitação dos SDAE na programação económica. 
B.2 - Capacitação dos SDPI na programação territorial.  
B.3 - Potenciamento do papel dos OCBs no processo de decisão a nível local. 
 
C.1 - Integração dos SIG de florestas e cadastro rural. 
C.2 - Melhoramento da capacidade de gestão e controlo dos Serviços Provinciais de Terra e Florestas. 
C.3 - Melhoramento da performance dos Serviços Provinciais de vulgarização. 
C.4 - Potenciamento das Comunidades na gestão dos recursos naturais. 
 
Neste documento serão apresentados os resultados da missão do Consultor que foi contratado para a 
formulação do projecto B.2 - Capacitação dos SDPIs na programação territorial. O texto foi revisitado 
pela equipa técnica do PADR após a apresentação do trabalho a nível Provincial e Nacional para conformá-
lo - tendo em conta as contribuições dos actores envolvidos aos vários níveis nos diferentes assuntos - com 
as exigências dos beneficiários entre os quais: 
 
 SDPIs distritais cujas capacidades materiais e humanas serão reforçadas, além de usufruir de 

formações específicas e de assistência no desenvolvimento das actividades de programação territorial; 
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 A população residente nas áreas de intervenção (cerca de 1.148.000 pessoas) que usufruirá do 
melhoramento dos serviços públicos de base; 

 
 As entidades públicas e privadas que melhorarão a sua coordenação através do programa; 

 
 Os Services Providers que trabalharão para o Programa e o seu pessoal, que receberão o 

financiamento das actividades consideradas fundamentais para o desenvolvimento local, ocasião para 
melhorar e incrementar as próprias experiências e capacidades. 
 
 

Termos de Referencia do Consultor 
 
A missão do Consultor foi executada com o objectivo de desenvolver - no âmbito da “Capacitação dos 
SDPI na programação económico territorial” - as actividades seguintes:    

 
 Analise funcional dos SDPI, nos 8 distritos abrangidos pelo PADR, com o fim de reforçar as capacidades 

de planificação, em particular na criação de um suporte técnico-informativos para a produção de 
Planos de Ordenamento Territorial; 
 

 Verificação dos parâmetros técnicos para a produção de Planos de Ordenamento Territorial no 
Ministério de Coordenação Acção Ambiental (MICOA); 

 
 Elaboração do organigrama e dos ToRs do pessoal dos SDPI; avaliação das necessidades de 

recrutamento de novo pessoal ou da própria requalificação; 
 

 Elaboração de um programa de formação; 
 

 Avaliação das necessidades em termos de meios técnicos e transportes; 
 

 Avaliação das necessidades em termos de espaços físicos de requalificação/construção de infra-
estruturas; 

 
 Elaboração dos planos distritais de uso da terra;  

 
 Revisão dos custos estimados no âmbito da formulação do programa; 

 
 Cronograma de execução, tendo em consideração a conclusão das actividades até ao tempo máximo 

de 3 anos. 
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Introdução a Programação Territorial nos Distritos 
Verificação dos parâmetros técnicos para a produção de Planos de Ordenamento Territorial no Ministério 

de Coordenação Acção Ambiental (MICOA) - Politica e regime jurídico 
 
O Programa de Reforma dos Órgãos Locais do Estado, em curso em Moçambique, tem como objectivo 
principal a descentralização das acções de desenvolvimento ao nível local numa estratégia onde a 
participação comunitária é vista como sendo de importância vital no alcance dos objectivos de 
desenvolvimento e minimização da pobreza absoluta no país. 
 
Com a aprovação pelo Governo da Política (Decreto 18/2007 de 30 de Maio) e da Lei do Ordenamento do 
Território (Lei 19/2007 de 18 de Julho) como instrumentos legais para apoiar o processo de planificação 
descentralizada completa-se um pacote de instrumentos que permitem efectivamente considerar o 
Distrito como Unidade prioritária para o desencadeamento do processo de Planificação do País. 
A Lei n.19/2007 refere-se a obrigatoriedade de elaboração dos instrumentos de ordenamento territorial 
para os níveis distrital e autárquico (n.2 do Art. 13 da LOT). Assim, torna-se imperiosa a necessidade de 
elaboração do plano distrital de uso da terra dos distritos. 
 
A necessidade de planificação descentralizada no Pais, implica consequentemente a necessidade de 
desenvolvimento das acções de Ordenamento Territorial ao nível local com o objectivo de dotar os órgãos 
locais de instrumentos de planeamento territorial que sirvam de apoio as estruturas no processo de gestão 
territorial. 
Este objectivo deverá ser materializado através de Planos Estratégicos de Desenvolvimento Distrital 
associados a componente de ordenamento territorial / gestão dos recursos naturais, expressos através dos 
Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT). 
 
Para harmonizar os procedimentos de elaboração do PDUT nos diferentes Distritos do Estado o Ministério 
para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) elaborou um Guião Metodológico que descreve as 
diferentes etapas a ser executadas no exercício do planeamento territorial. 
O Guião é dirigido, entre outros, a agências nacionais e internacionais ligadas á gestão dos recursos 
naturais ao nível do distrito; por essa razão, a directora Ana Isabel Fenda do MICOA, durante o encontro 
com a equipa da missão da presente consultoria, disponibilizou uma cópia do Guião e o PDUT realizado no 
Distrito do Muembe no norte do Pais.  
O Consultor, após uma análise detalhada dos documentos recebidos, apreciou a riqueza das informações 
contidas nos textos e avaliou a oportunidade de basear-se nas indicações do MICOA para desenvolver as 
tarefas ligadas a Programação Territorial nos Distritos.  
O ‘Guião Metodológico para a elaboração de planos Distritais de Uso da Terra’ será portanto a base de 
referência para a análise funcional dos SDPIs, para a verifica dos parâmetros técnicos necessários na 
produção dos PDUTs e, após de algumas considerações e integrações, instrumento para a elaboração dos 
Planos Distritais de Uso da Terra no 8 Distritos abrangido pelo PADR.  
 
 
Em seguida se apresentam as análises dos Serviços e actividades propostas para a capacitação dos SDPIs na 
programação territorial.  
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Análise funcional dos Serviços Distritais de Planeamento e 
Infra-Estruturas (SDPIs) 

 
Os Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas estão organizados conforme ao Diploma Ministerial 
146/2009 segundo uma estrutura que inclui 4 diferentes repartições, as quais, nos Distritos visitados tem 
as tarefas seguintes1:  
 
 Repartição de Planeamento, Ordenamento Territorial e Urbanização. 
Nos Distritos visitados a actividade principal no âmbito do Ordenamento Territorial consiste no 
parcelamento desenvolvido com os objectivos de planificar a construção de infra-estruturas (estradas de 
acesso, agua, energia e saneamento) e de ordenar a urbanização descontrolada. O parcelamento inclui a 
atribuição de títulos de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT).  
Na Província de Manica, nos Distritos de Sussundenga e de Gondola, foi dado inicio - com o apoio do MICOA 
Central de Maputo e do MICOA Provincial (DPOT) - as actividades para a elaboração do PDUT.  
Na Província de Sofala não foram realizadas acções directas para a elaboração dos PDUTs mais destaca-se 
que o DEPOT efectuou o Zoneamento Ambiental2 de Gorongosa e de Nhamatanda; realça-se outrossim a 
existência de um plano urbano e peri-urbano para o Distrito de Dondo, um de ordenamento infra-
estrutural da Vila Sede e de um plano urbano para Chibabava (Muxungue).  
 
 Repartição de Gestão Ambiental.  
Encarregada da gestão dos principais problemas ambientais do território que consistem geralmente nas 
queimadas e desmatamento descontrolados e, em alguns distritos, na erosão dos solos (sobretudo nas 
áreas montanhoso e acidentadas) e na poluição dos rios devidas ao mercúrio utilizado na extracção do 
ouro. 

 
 Repartição de Obras Publicas, Infra-estruturas e Equipamento. 
Encarregada, principalmente, da construção e manutenção dos furos de águas e relativas bombas para 
abastecimento das águas potável ademais de obras de saneamento e de construção e manutenção das vias 
de acesso terciárias. Realça-se que na maioria dos distritos o programa de disponibilização de agua 
potável esta sendo apoiado por um programa da UNICEF que terminara em 2011.  

 
 Repartição de Administração, Planificação e Recursos Humanos.  
Encarregada da gestão administrativa, financeira e do pessoal. 
 
Realça-se que no que concerne as actividades de determinação dos limites territoriais (parcelas, talhões, 
DUAT, pedidos de licenças florestal etc.), os SDPIs são coadjuvados pelos técnicos de topografia dos 
Serviços Distritais de Actividades Económica (SDAEs); os SDAEs são de facto os responsáveis dos processos 
que comportam uma modificação no registo do Serviço Provincial de Geografia e Cadastro.  
 
Em geral, em todos os Distritos visitados, os SDPI são relativamente de nova instituição e encontram-se em 
escasso nível de desenvolvimento por falta de pessoal técnico de nível médio/alto e infra-estruturas; mais 
detalhes sobre a organização actual e a exigência futura em cada distrito são apresentados no capítulo 
seguinte.  

                                                
1 Embora a Estrutura e as funções do SDPI são regulamentadas por meio do Diploma 146/2009 existem 
diferencias entre a organização dos Serviços nos diferentes Distritos devidas as características específicas do 
território e disponibilidades dos recursos naturais.  
2 Disponíveis em versão digital. 
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Detalhe ao nível dos Distritos da Província de Manica 
 

Báruè, data da visita: 21/12/2010, pessoa encontrada: Director Navalha 

Análise funcional 
O Serviço é relativamente novo (foi criado em 2007) e encontra-se em escasso nível de desenvolvimento 
por falta de pessoal e infra-estruturas. As s principais actividade desenvolvidas são: 
Obras: criação e manutenção de estradas e vias de aceso; instalação e manutenção de bombas e furos.  
Ordenamento territorial: parcelamento de alguns povoados. 

Organigrama e Tors 
O serviço conta só com 3 técnicos: 
1 Director; 1 Técnico de obras; 1 Técnico de águas e saneamento. 

Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
O Serviço necessita de fortalecimento de pessoal, mínimo 1 técnico de gestão ambiental, 1 topógrafo e 1 
planificador para desenvolver actividades de planeamento territorial integrado. 

Necessidades de meios técnicos e transportes 
O Serviço não conta com nenhuma viatura e depende da Secretaria Distrital para o seu transporte. 
O equipamento informático disponível é também mínimo, e consiste de um computador e uma máquina 
fotocopiadora. 

Espaços físicos (requalificação/construção) 
Os locais do SDPI estão em requalificação/construção para ampliar os edifícios existentes 

Comentários 
O Serviço encontra-se bastante fraco sobre tudo nas áreas de pessoal, capacitação e meios técnicos e 
necessita de apoio técnico e logístico. 

 

 

Figure 1 e 2 Edifício actual do SDPI em Barue e a 
sua ampliação. 

 

 

 Gondola, data visita: 17/12/2010, pessoas encontrada: Directora Amof  

Análise funcional 
O grande constrangimento levantado é a falta de pessoal qualificado para a implementação das 
actividades dos SDPIs. Aparentemente não há acções de Ordenamento Territorial além das actividades 
de parcelamento urbano, contrariamente a o que foi comunicado pela DPCAA (ver comentários).  

Organigrama e Tors 
O serviço conta com 8 técnicos inseridos nas repartições seguintes: 
Obras, 2 técnicos médios; 
Agua (1 formação básica e 1 formação media – Topografo); 
Ordenamento territorial (3 formação elementar e 1 médio) 

Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
Solicitam o reforço da equipa técnica e em particular de dois técnicos: 1 topografo e 1 técnico de gestão 
ambiental. 

Necessidades de meios técnicos e transportes 
O equipamento informático e técnico é mínimo. 

Espaços físicos (requalificação/construção) 
Actualmente estão hospedados numa infra-estrutura dos Caminhos de Ferro de Moçambique.  

Comentários 
De acordo com o DEPOT a fase de diagnóstico para o plano de ordenamento territorial foi desenvolvida. 
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 Gondola, data visita: 17/12/2010, pessoas encontrada: Directora Amof  

Todavia o SDPI de Gondola não tem conhecimento de actividade de ordenamento nenhuma. Verificar. 

  

Manica, data da visita: 20/12/2010, pessoas encontradas : Arnaldo Calado – Diretor, Aguida Buc - 
Técnico médio – Cartografa, Hama Saimone - Técnico Florestas e Fauna Bravia  

Análise funcional 
O SDPI foi criado no ano 2006; desenvolve actividades de assentamentos das áreas urbanas e rurais. Os 
técnicos encontrados lamentam a necessidade de um Planeamento Territorial mais aprofundado que 
inclui os sérios problemas ambientais do Distrito como a erosão dos solos e a exploração descontrolada 
do ouro, 

Organigrama e Tors 
A análise das repartições Serviço evidenciou os seguintes: 
Infra-estrutura geral e obras: conta com 2 técnicos médios; Agua: conta com 1 técnico médio e 1 básico. 
O sector esta sendo apoiado pelas UNICEF, GTZ e PAMBERE; Ambiente: apesar dos graves problemas 
ambientais o SDPI não conta com nenhum técnico; Transporte: o sector conta somente com um técnico. 

Necessidades de formação e de recrutamento de novo pessoal 
A necessidade principal do Distrito em termos de fortalecimento é na área de Planificação Ambiental. 

Necessidades de meios técnicos e transportes 
O Serviço não conta com nenhuma viatura própria. O equipamento informático disponível é mínimo, e 
consiste de um computador e uma impressora emprestada. 

Espaços físicos (requalificação/construção) 
O SPDI está a construir nova instalações e casas (Tipo2) para os técnicos de apoio. 

Comentários 
Distrito prioritário para a gestão ambiental.  

 
 

 

Figure 2 Novo edifício do SDPI do Distrito de Manica 
em construção              

 

 

 

Figure 3 Casa Tipo 2 para os técnicos do SDPI do 
Distrito de Manica em construção 

Sussundenga, data da visita: 22/12/2010, pessoa encontrada: Director Castigo Mouzinho Bufama  

Análise funcional 
As s principais actividade desenvolvidas pelo serviço são: 
Gestão Ambiental e’ encarregada de combater as queimadas descontroladas e da gestão sustentável dos 
recursos minerais; nesse sentido foram estabelecidas 3 associações de produtores que trabalham de 
maneira responsável. A repartição é activa também na área de energias renováveis com projectos-piloto 
de energia solar e hidroeléctrica. 
A repartição de Ordenamento Territorial desenvolve o parcelamento de áreas de assentamentos urbanos. 
Todas as sedes de Postos Administrativos foram completadas.  
Realça-se que em esta área foi iniciada a elaboração do Plano Distrital de Uso de Terra executado e 
coordenado por GD, DPCA, DINAPOT. Ate agora (Dezembro 2010) foram desenvolvidas as seguintes 
actividades: 
Realização de uma reunião de apresentação dos objectivos gerais e específicos;  
Inicio da fase de diagnóstico e de levantamento dos dados por parte dos técnicos do DPCA, DPOT e 
técnicos dos serviços distritais. A elaboração da fase de diagnóstico do plano e’ em curso e de acordo 
com os Tors deveria ser completada num prazo de 3 meses. 

Organigrama e Tors 
O Serviço dispõe de:  
Obras: 2 técnicos médios; Agua: 1 técnico; 1 topografo. Os restantes são assistentes.  
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Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
Tomando em conta as actividades em curso para a elaboração de PDUT seria necessário recrutar um 
Planificador Físico e um técnico GIS para acompanhar o desenvolvimento do PDUT e a sua 
implementação futura.  

Necessidades de meios técnicos e transportes 
O Serviço conta com 3 motas e 1 viatura dedicada.  

Espaços físicos (requalificação/construção) 
O SDPI mudara por um novo edifício no inicio de 2011.  
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Detalhe ao nível dos Distritos da Província de Sofala 
 

Dondo, data da visita: 29/12/2010, pessoas encontradas: João Rafaele – Administrador do Distrito e o 
Chefe do Serviço 

Análise funcional 
A preocupação principal do distrito é o Plano de Ordenamento Urbano, por causa dos assentamentos 
descontrolados em vista também da proximidade com a cidade de Beira. Não tem previsões de 
desenvolvimento de PDUT. O Serviço se enfrenta também com problemas de reassentamento de 
populações devido as frequentes cheias dos rios.  

Organigrama e Tors 
O Serviço conta com 4 repartições, cada uma com um técnico médio, a saber: 
Obras: 1 técnico; Agua e saneamento: 1 técnico; Ambiente: 1 técnico; Ordenamento Territorial: 1 
técnico. 

Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
Evidencia-se a carência de técnico topógrafo e equipamento para medições no campo (teodolito).  

Necessidades de meios técnicos e transportes 
Não tem transporte e só tem 1 computador. 

Espaços físicos (requalificação/construção) 
O SDPI esta instalado num edifício pequeno de propriedade da APIES e necessita de uma nova sede. 

Comentários 
O SDPI de Dondo encontra-se muito fraco em termos de pessoal e infra-estruturas. Tomando em conta os 
vários problemas como: 
Urbanização; rebentamentos devido as cheias; erosão; queimadas descontroladas.  

 
 

Gorongosa, data da visita: 06/01/2011, pessoas encontradas: Simoes Zalambessa – Administrador, 
Pedro Nhama – Secretario Permanente, Fernando Zaria Augusta – Técnico de gestão ambiental  

Análise funcional 
O Serviço é relativamente novo. Foi criado em 2006 com o recrutamento de 2 Técnicos. A Directora foi 
designada em 2009. O Serviço encontra-se muito fraco com respeito a pessoal qualificado, meios 
técnicos e edifícios e precisa de reforço. Tomando em conta a existência do Parque Nacional de 
Gorongosa e’ necessário desenvolver um plano de ordenamento territorial capaz de harmonizar as 
exigências de conservação junto com a subsistência das populações locais. Já existem conflitos de uso da 
terra entre o Parque e os agricultores e problemas de caça furtiva. Existe um Plano de Zoneamento 
Ambiental elaborado pelo DPOT em 2008, todavia os técnicos locais não tem conhecimento de isso e não 
participaram na sua elaboração. Ate hoje a única actividade desenvolvidas são parcelamentos de alguns 
postos administrativos e localidades.  
Neste momento não existe apoio de ONGs no Distrito desde que a GTZ saio em 2004. Todavia esta a 
correr um Projecto da Empresa privada Envirotrade sobre generaçao de créditos de carbono trâmite 
agro-foresteria e mecanismos REDD (Reduced Emission from avoided Deforestatdion and forest 
Degradation) na comunidade de N’Hambita na zona tampão do Parque Nacional. 

Organigrama e Tors 
O Serviço dispõe de pouco pessoal técnico: 

 Recursos humanos e administração: 1 técnico médio; 

 Gestão ambiental: 1 técnico médio; 

 Ordenamento territorial: 1 técnico superior. 

Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
As necessidades principais em termos de recrutamento e formação do pessoal encontram-se nas áreas de 
gestão ambiental, obras e cartografia. Em particular não tem capacidade nenhuma para cartografia e o 
Serviço não tem GPS. 

Necessidades de meios técnicos e transportes 
O Serviço conta com 2 computadoras, 1 impressora e 1 fotocopiadora, 2 motorizadas e 1 viatura 
prestada pelo Projecto de água da UNICEF.  

Espaços físicos (requalificação/construção) 
Os espaços físicos encontram-se em péssimo estado e se necessita urgentemente a construção de um 
novo edifício. 

Comentários 
A Administração Distrital esta bem consciente das necessidades de fortalecimento do SDPI, o que se 
estima prioritário devido a situação social do Distrito incluindo as relações funcionais com o Parque 
Nacional de Gorongosa. 
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Nhamatanda,  data da visita: 30/12/2010, pessoas encontradas: Sergio Moiane – Administrador do 
Distrito, Riberto Maraije – Técnico das obras (SDPI) 

Análise funcional 
As actividades principais são de Ordenamento Urbano, tomando em conta que a Vila de Nhamatanda tem 
35-40,000 habitantes. A Vila de Nhamatanda possui um Plano de Urbanização elaborado pelo MICOA em 
2008 e o distrito frui de um Plano de Zonemento Ambiental (MICOA).  

Organigrama e Tors 
O SDPI conta com 1 Director, 1 Técnico Médio de Topografia e 5 auxiliares (técnicos básicos) de: 

 Ordenamento Territorial; Gestão Ambiental; Obras; Administração e Finanças; Recursos Humanos  

Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
O PES do distrito prevê a contratação de mais três técnicos previstos (2 Técnicos de Obras 1 Planificador 
Físico).   

Necessidades de meios técnicos e transportes 
Tem viatura do Projecto de águas da UNICEF e um computador. 

Espaços físicos (requalificação/construção) 
A sede será transferida no antigo edifício do Tribunal que esta disponível.  

 
 

Chibabava, data da visita: 07/11/2011, Pessoas encontradas: Manuel Luis Meque – Secretario 
Permanente, Paz Costino Martinho Luís – Director SDPI 

Análise funcional 
As actividades do SDPI nesse momento se reduzem a água e saneamento (abertura e reabilitação de 
fontes de agua) e obras (edifícios, estradas). Não há actividades de gestão de recursos naturais nem de 
ordenamento territorial. Foram feitas algumas operações de parcelamento urbano mais não teve 
seguimento e controle por falta de pessoal e médios técnicos. 
No distrito e’ activo o Projecto PAS 3 (Programa de Abastecimento de Aguas de Sofala) financiado pela 
Cooperação Austríaca. Com o apoio do DEPOT foi elaborado o Plano de Ordenamento Territorial da vila 
de Muxunque em 2005.  

Organigrama e Tors 
O organigrama do SDPI inclui: 1 director, 2 técnicos médios (obras e agua e saneamento), 1 auxiliar.  

Necessidade de formação e de recrutamento de novo pessoal 
Faltam pelo menos: 1 técnico de gestão ambiental, 1 técnico de ordenamento territorial, 1 topografo. 

Necessidades de meios técnicos e transportes 
Não tem GPS nenhum e precisa-se de uma mesa de desenho e um teodolito. Não tem viatura e só uma 
motorizada 

Espaços físicos (requalificação/construção) 
Actualmente o SDPI não tem sede, este hospedado na sala de conferências construída pela cooperação 
austríaca. Isso significa que os técnicos tem que sair e arrumar todo o seu material cada vez que ha uma 
visita importante. 

Comentários 
Realça-se que a Sede do Distrito encontra-se bastante isolada e longe das vias principais de 
comunicação. Todavia o Distrito parece ter um potencial agrícola importante sobre tudo na produção de 
ananás. 
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Organigrama e necessidade de recrutamento 
 
Como pode-se apreciar nos resumos das condições actuais apresentados nas páginas anteriores todos os 
Distritos são carentes em termos de pessoal técnico qualificado em relação a uma tarefa complexa como a 
realização de Planos de Ordenamento Territorial. Em geral se pode dizer que os organigramas dos SDPI 
deveriam ser integrados nas Repartições onde não existe nenhum técnico médio. As figuras profissionais 
requeridas consistem em Planificadores e Técnicos de Gestão Ambiental, ademais de técnicos de apoio 
como topógrafos preparados no uso básico dos modernos instrumentos de levantamento e organização dos 
dados geográfico.  
 

Província Distrito 

Número de técnicos empregados em cada repartição nos SDPI 
N. Tecnico 
de apoio 

Gestão 
ambiental 

Obras e infra-estruturas 
Ordenamento 

territorial 
Topografo 

Manica 

Barue 0 
1 Técnico de obras 

1 Técnico médio de água e 
saneamento 

0 0 

Gondola 0 2 Obras médios, 1 Agua básico 3 Básicos, 1 médio 1 

Manica 0 
2 Obras médios, 2 agua e 

saneamento (1 médio, 1 básico) 
0 0 

Sussundenga 0 2 Obras médios, 1 água 0 1 

Sofala 

Chibabava 0 1 Obras médio, 1 água médio 0 0 

Dondo 1 
1 Obras médio, 1 água e 

saneamento médio 
1 0 

Gorongosa 1 Médio 0 1 Técnico superior 0 

Nhamatanda 1 Auxiliar 1 obras médio, 1 auxiliar 1 Auxiliar 1 

Tabela 1.  O orgânico nas repartições dos SDPIs dos 8 Distritos abrangidos pelo PADR 

 
De acordo com a tabela 1 se pode notar que na maioria dos Distritos apenas a repartição de obras e infra-
estruturas contam com um número suficiente de técnicos. Propõe-se portanto de completar os 
organigramas dos SDPI de maneira que cada repartição funcional tenha pelo menos um técnico, 
recrutando o pessoal seguinte: 
 

Repartição 
N. de técnico a 

serem 
recrutados 

Distrito de pertinência 

Gestão ambiental 6 Barue, Gondola, Manica, Sussundenga, Chibabava, Nhamatanda 

Obras e infra-estruturas 1 Gorongosa 

Ordenamento territorial 5 Barue, Manica, Sussundenga, Chibabava, Nhamatanda 

Topógrafos 5 Barue, Manica, Chibabava, Dondo, Gorongosa 

Total 17  

Tabela 2.  Proposta de recrutamento dos Técnicos nas diferentes repartições dos SDPIs. 
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Necessidades de formação 
 
A Análise das actividades desenvolvidas pelos técnicos SDPIs na área de Planificação do Território, 
evidenciou, em todos 8 distritos visitados, uma carência difusa nas capacidades técnica dos funcionários 
em matéria de gestão, elaboração e tramitação dos dados com referência geográfica (tipos de dados 
extremamente importante no âmbito do Ordenamento Territorial).  
Actualmente os técnicos fazem levantamentos dos dados espaciais3 no terreno por meio de um aparelho 
GPS transferindo, em seguida, manualmente4 as coordenadas levantadas nos correspondentes mapas 
topográficos (escala 1:50,000 o 1:250,000). Ao final deste processo é produzido um esboço em papel que é 
transferido aos correspondentes Serviços Provincial para ser digitalizado. Este processo pode estar sujeito 
a vários tipos de erros devido a sua incongruência, como por exemplo: 

 
 Erros de levantamento dos dados do aparelho GPS (que não são controlados a nível distrital); 
 Erros na transferência dos dados do aparelho GPS ao papel; 
 Erros de transmissão dos dados na Província (erros ortográficos na transcrição das coordenadas). 
 
Todo este processo pode ser simplificado e assegurado utilizando ferramentas5 e processos informáticos 
simples, como 
 
 Um software SIG de tipo Open Source (Quantum GIS6 o equivalente);  
 Um aparelho GPS de mão de nível médio.  
 
Uma vez treinado no uso dessas ferramentas o operador pode levantar as coordenadas do Sistema GPS no 
terreno, carrega-los e visualiza-los como dados georreferenciados no computador, verificar eventuais 
erros, corrigi-los e transmiti-los logo a Província em formato digital (via internet o caneta flash). 
 
Para implementar este processo é necessário capacitar os técnicos dos SDPIs e SDAEs na área de 
cartografia (princípios base) assim como na utilização dos instrumentos GPS e GIS. Propõe-se, portanto, a 
organização dos seguintes cursos: 
 
 Cursos base GIS e GPS para os técnicos envolvidos na recolha de qualquer dado GPS e por todos os 

técnicos que trabalham no levantamento dos dados espaciais necessários para o processo de 
elaboração dos Planos de Ordenamento Territorial e; 
 

 Cursos GIS avançados para os técnicos com tarefas específicas na elaboração de dados espaciais7. 
 

Os cursos serão organizados logo depois os recrutamentos de Técnicos previsto na Tabela 2. Será 
preocupação da Administração do Distrito com a colaboração da equipa técnica do PADR estabelecer a 
necessidade de formação dos novos recrutados.  
Os curso serão realizados por um(s) Service Provider(s) (T.O.R. em anexo) que será (serão) escolhido(s) 
após um concurso publico e que devera(m) realizar as actividades conforme com as indicações do PADR 
(em anexo 1 encontra-se propostas das temáticas principais dos Cursos a ser utilizadas como modelo). 
Realça-se que, embora será possível realizar alguma mudança as propostas formativa indicadas, deverão 
ser obrigatoriamente abordada a temática dos princípios base de Cartografia e a execução de simulação 
de: 
 
Por o curso base:  
 Relevamento GPS dos limites das áreas de um hipotético/real pedido de licença florestal/DUAT; 
 Transferências dos dados adquiridos no computador; 
 Sobreposições dos dados transferidos e cartografia de base disponível para os Distrito; 
 Verifica da congruência da sobreposição entre as camadas; 
 Correcção dos erros eventuais; 
 Desenho do polígono correspondente a área do Pedido; 

                                                
3 Tipicamente: limites das aéreas de DUAT, licença florestal, talhão pelo ordenamento urbano. 
4 A transferência pode ser feita simplesmente desde o aparelho GPS ao computador por meio de um cabo de 
ligação USB ou gpsd e de um software Open Source apropriado (como DNR Garmin ou GPSBabel). 
5 Especifica técnica para o equipamento informático encontra-se no Anexo 2. 
6 O acrónimo SIG (Sistema Informativo Geográfico) e GIS (Geographic Information System) são equivalente. 
7 E’ possível e desejável que alguns técnicos participe a ambos os cursos.  
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 Criação dos dados alfanuméricos e dos metadata associados;  
 Impressão de um mapa em papel A3 e A4.   

 
Por o curso avançado:  
 Simulação de uma das actividades incluídas no processo da elaboração do PDUT, como por exemplo a 

identificação de área ambientalmente sensíveis através das sobreposições de dados de morfologia, 
hidrografia, uso actual da terra etc.  

 Criação de novas camadas e dos dados alfanuméricos e dos metadata associados; 
 Produção de mapas correspondentes em diferentes escadas de representação; 
 Impressão de um mapa em papel A3 e A4; 
 Apresentação dos bancos de dados geográficos disponíveis nos diferentes órgãos do Estado e da 

Província (em anexo 7 exemplo de apresentação dos dados). 
 

Todas as camadas, os mapas e os dados alfanuméricos e metadada associados deverão respeitar os Guiões 
e as indicações da Simbologia e Sistematização Gráfica da DINATEF. 
 
Acredita-se outrossim necessária a actualização dos conhecimentos recebidos em ocasião dos cursos de 
formação; por isso serão organizados - num segundo tempo – cursos de aperfeiçoamento conforme as reais 
necessidades identificadas pelos formadores e pelos formados.   
 
No que concerne as habilidades na Planificação Territorial, embora não foi possível uma análise exacta do 
conhecimento dos Serviços Distritais por falta de exemplo prático existente (como descrito acima não 
existem planos territoriais elaborado a nível distrital), acredita-se necessário desenvolver actividades 
teórico-prática de suporte aos Técnicos dos SDPI como seminários de informe e aulas sobre a gestão do 
Território. Mais concretamente propõe-se:   
 
 A realização de um seminário/talheres de informação/divulgação sobre a elaboração dos PDUT e os 

resultados esperados;  
 A realização de um curso de formação em sistema de gestão que face temáticas sobre regime jurídico 

existente e sobre modelos e métodos de Gestão Sustentável do Território (Anexo 1). 
 

Necessidades de meios Técnico e Informático 

 
As visitadas efectuadas pela equipa dos consultores nos 8 SDPIs constatou a carência de meios técnicos e 
informáticos. Se julga razoável dotar cada um dos 8 SDPIs de um computador, de um disco duro esterno 
para o armazenamento dos dados informático, de um aparelho GPS de mão e de uma impressora A3/A4 a 
cores. Cada novo computador fornecido deverá ser equipado com um SIG Open Source capaz de responder 
as necessidades do Serviço. Os detalhes técnicos das ferramentas informáticas a ser disponibilizadas nos 
Distritos encontra-se em anexo 2.  
Realça-se que durante as visitas aos Distritos a missão de Consultoria encontrou muitos computadores não 
funcionantes por causa de vírus informáticos. Por isso é sumamente recomendável que as novas máquinas 
sejam equipadas com antivírus free-edition (tipo AVG o AVAST) que não necessitam de licenças a 
pagamento e permitem um upgrade constante via internet.  
 
 

Necessidades de transportes 
 
Todos os SDPIs visitados encontram-se deficitários em termos de meios de transporte. De acordo com o 
documento de Projecto se estima necessário proporcionar uma viatura pick up 4X4 e uma mota 125 cc 4 
tempos novas para cada SDPI. Os meios de transporte são indispensáveis para a mobilização dos técnicos 
para o levantamento dos dados na fase de elaboração dos PDUT e monitoria das actividades relacionadas. 
Realça-se que um levantamento eficiente e tempestivo dos dados é indispensável para proporcionar os 
planos nos prazos previstos. Uma mobilidade adequada dos técnicos é também requerida para qualquer 
actividade de fiscalização e controle.  
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Necessidade de intervenção nos espaços físicos e infra-
estruturas 

 
Alguns dos SDPIs (distritos de Manica e Sussundenga) já possuem seu próprios planos seja de construção de 
novos edifícios em fase de finalização; em Gondola um novo edifício estava previsto dentro do plano 
orçamental mais não foi aprovado, em Báruè a reabilitação/ampliamento esta em curso. Os distritos que 
parecem no momento de necessitar de novas construções são os de Dondo, Gorongosa e Chibabava.  
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Elaboração dos planos distritais de uso da terra 
 
O resultados da análise funcional dos SDPIs, levada a cabo após a verificação dos parâmetros técnicos para 
a produção de Planos de Ordenamento Territorial no Ministério de Coordenação Acção Ambiental, nos 
permite julgar difícil a eventualidade que os Serviços Distritais possam, no imediato, realizar 
autonomamente um PDUT. Estima-se, por outro lado, que o recrutamento, a requalificação e a formação 
do pessoal, o fornecimento de meio técnico, informático e de transporte e a requalificação/construção de 
infra-estruturas propostos nesse documento vai permitir aos SDPIs de ser parte activa na planificação 
territorial colaborando com especialistas na área de Ordenamento Territorial nas diferentes tarefas.  
Propõe-se, portanto, que a elaboração dos PDUTs seja efectuada em dois lotes8 (um para Província) por 
um(s) Service Provider(s) que irão trabalhar em equipa com os técnicos dos Serviços Distritais e dos 
DPOTs, concordando e coordenando as diferentes actividades com a direcção dos DPOTs e com a equipa 
técnica do PADR.  
Os técnicos SDPIs devem necessariamente ser envolvidos em todas as fases do desenvolvimentos dos PDUTs 
seja para incrementar as próprias experiências e capacidades seja para realizar o link indispensável entre 
os planificadores e as comunidades locais. Os técnicos SDPIs serão outrossim chamados a aportar 
modificação e implementação ao Plano para as exigências futura do Distrito e devem, em vista disso, ter 
um conhecimento aprofundado de cada fase de realização. 

 
Como foi referido na ‘Introdução a Programação Territorial nos Distritos’ o Consultor julgou oportuno 
respeitar a linha metodológica do Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental sugerindo a 
utilização do ‘Guião Metodológico’ da Direcção Nacional de Planeamento e Ordenamento Territorial come 
instrumento base pela elaboração dos Planos Distritais de Uso da Terra. 
Segue, portanto, um extracto do ‘Guião’9 que contém os elementos mais interessantes no âmbito das 
tarefas que serão desenvolvidas por parte do PADR.  
O extracto é enriquecido de algumas propostas/considerações do Consultor e da Equipa Técnica do PADR.  
 

O guião metodológico para a elaboração de planos distritais de uso da terra 
 
Nota introdutória  
O Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental tem como função primordial promover o 
desenvolvimento sustentável do país, através da execução da política ambiental do país, tendo como e 
principais actividades a coordenação intersectorial, a investigação, planificação e gestão ambiental 
conjugando com o planeamento e ordenamento territorial apoiados pela avaliação do impacto ambiental 
e por actividades de promoção, educação e divulgação ambiental, passando pela execução de acções de 
inspecção e de fiscalização. 
 
Objectivos do PDUT 
Com a elaboração do Plano Distrital de Uso da Terra pretende-se atingir os seguintes objectivos: 
Objectivo Geral: 
 Materializar as estratégias de desenvolvimento do distrito; 
 Definir os princípios e modelos de organização do território.  
Objectivos específicos: 
 Dotar os órgãos decisores do distrito de um instrumento de orientação do desenvolvimento espacial 

do distrito a curto e médio prazo; 
 Inventariar as condições fisico-naturais e o seu relacionamento com o desenvolvimento 

socioeconómico; 
 Identificar e analisar as potencialidades, constrangimentos e condicionantes para o desenvolvimento 

do distrito; 
 Avaliar a distribuição e localização das infra-estruturas e equipamentos sociais; 
 Apresentar as linhas gerais de desenvolvimento territorial; 
 Definir estratégias e prioridades de intervenção territorial; 
 Recomendar formas sustentáveis de uso e aproveitamento do meio rural. 

                                                
8 Para a realização dos PDUTs do lote da Província de Sofala será imprescindível adiantar o processo ate’ a 
realização do Inventário Florestal prevista para Dezembro/Janeiro 2012.  
9 Uma copia completa do ‘Guião Metodológico’ da Direcção Nacional de Planeamento e Ordenamento Territorial 
vai ser disponibilizada pelo(s) Service(s) Providers(s) que vai ser contratado(s) pelo PADR pela realização dos 
PDUTs.   
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Resultados do PDUT 
Com a elaboração do PDUT espera-se obter os seguintes resultados principais: 
 Um documento de orientação e apoio ao Governo Local e as entidades que participam no processo de 

desenvolvimento do distrito; 
 Um documento com indicação clara das áreas preferenciais para os diversos usos, bem como as 

normas e regras de ocupação e usos dos mesmos; 
Neste contexto, o PDUT deverá ser apresentado em documentos escritos e respectivos mapas temáticos 
que deverão ser entregues ao Governo Distrital e constituirão instrumentos de trabalho no processo de 
planeamento e gestão das acções de desenvolvimento no território, nomeadamente: 
 Diagnóstico da Situação Actual e respectivos mapas temáticos; 
 Cenários de Desenvolvimento e respectivos mapas; 
 Proposta do Plano e respectivos mapas; 
 Reportagem fotográfica; 
 Relatórios das Consultas Públicas 
 
Metodologia para a Produção do Plano 
O processo de elaboração do Plano Distrital de Uso da Terra, inicia com a publicação do despacho do 
Administrador do Distrito, no qual constarão: 
 Os termos de referência para o plano, 
 A metodologia a adoptar para a coordenação e compatibilização dos diversos interesses sectoriais 

distritais, bem como com as autarquias existentes no distrito; 
 A composição da Comissão a ser formada para a sua elaboração; 
 As atribuições a serem conferidas aos órgãos responsáveis pela sua elaboração; 
 Os prazos para a sua elaboração. 
A etapa subsequente consiste na produção propriamente dita do PDUT que deverá obedecer, no mínimo, à 
seguinte sequência: 

 Fase 1 - Formulação de objectivos gerais e específicos; 

 Fase 2 - Inventário da situação existente no âmbito geográfico do território onde é aplicável o 

referido instrumento; 

 Fase 3 - Análise e diagnóstico dos dados recolhidos na fase do inventário; 

 Fase 4 - Elaboração e avaliação de alternativas; 

 Fase 5 -Decisão sobre quais as alternativas aplicáveis (Elaboração do PDUT); 

 Fase 6 - Monitorização da implementação das disposições constantes no PDUT; 

 Fase 7 - Revisão sistemática das disposições do PDUT. 

 
O presente documento de projecto será focalizado sobre as fases de 2 a 5 que serão desenvolvidas com o 
apoio do(s) Service(s) Provider(s) contratados por meio de um concurso público.  
A Fase 1 é uma tarefa própria da Administração Distrital e que a Administração desenvolve por meio da 
elaboração do Plano Estratégico Provincial tendo como base os instrumentos de Planificação Económica e 
Social, Estratégias de Desenvolvimento Sectorial ou ainda sustentando-se nas Estratégias de 
Desenvolvimento Provincial, Regional ou Nacional. 
Caberá ao grupo encarregue de desenhar o Plano fazer o aprimoramento dos objectivos preconizados 
pelos distintos documentos orientadores do desenvolvimento socioeconómico e adequá-los à dimensão 
espacial. Deverá ainda ser garantido o consenso sobretudo no que se refere à opinião do Conselho 
Consultivo do Distrito. 
 
As fases 6 e 7 estarão a cargo das Autoridades Províncias e Distritais, uma vez que o Plano terá sido 
elaborado. Lembra-se aqui que, alcançadas essas etapas, julga-se que - por meio das formações recebidas 
e do envolvimento nas precedentes fases do PDUT - os Técnicos dos SDPIs serão suficientemente 
preparados para monitorar, implementar, aportar eventuais correcções e rever (para as necessidades 
futura) o Plano. 
Os Técnicos SDPIs serão suportados quando e se necessário por o DEPOT e para a Equipa Técnica do PADR 
que adicionalmente, conforme o guião do MICOA, será’ chamada a colaborar no acompanhamento das 
actividades:   
É imperioso que o processo de implementação (7 ª FASE) tenha um mecanismo de acompanhamento. O 
objectivo do acompanhamento visa essencialmente assinalar sucessos, possíveis desvios dos objectivos ou 
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de estratégias apontando se necessário a causa dos desvios ou dos insucessos. O acompanhamento tem 
também por objectivo propor medidas correctivas tendentes a contribuir para um cumprimento integral 
do plano.  
A definição de uma entidade responsável pela monitorização da elaboração ou da implementação do 
PDUT não se aplica de modo abrangente ou geral para qualquer caso. Em princípio, a monitorização 
deverá ser feita de uma forma conjunta. Deverá incluir por um lado, as entidades distritais responsáveis 
pelo Planeamento e Ordenamento Territorial e por outro lado, pelos agentes promotores e financiadores 
dos empreendimentos. 
 

Detalhe das fases de elaboração do plano (de competência do(s) Service Provider(s) 
contratado(s) por o PADR) 

 
Fase 2: Inventário da Situação Existente no Âmbito Geográfico do Distrito 
O processo de elaboração do esboço do PDUT inicia, na prática, com a realização de um inventário dos 
atributos físicos, sociais e económicos do âmbito geográfico do Plano. A realização do inventário tem 
como suporte a recolha de informação e a sua transposição para um banco de dados alfanuméricos e 
cartográficos (mapas temáticos), tomando em conta factores como: 
 
 Legibilidade da informação cartografada; 
 Disponibilidade da informação a considerar à escala desejada: formato e tamanho final do meio de 

apresentação; 
 Utilização do mapa final; 
O processo de recolha de informação para a elaboração do PDUT pode ser feito com recurso a diversas 
ferramentas e técnicas, sendo de destacar as seguintes: 
 Entrevistas; 
 Recolha de dados (com recurso as fichas de levantamento de dados); 
 Observação directa; 
 Seminários e consultas públicas; 
Será imprescindível recorrer as informações existentes nas direcções Nacional como DINATEF, MICOA, 
MINAG etc.; aquelas produzidas no âmbito do AIFM10 e do PIDA e aquela prevista11 pelo PADR (Inventario 
Florestal da Província de Sofala na escala 1:250.000). Esta informação inclui por exemplo: 
 Inventários florestais realizados; 
 Inventários faunísticos realizados; 
 Bases de dados estatísticos e geográficos existentes; 
 Cartografia temática existente; 
 Zoneamento agro-ecologico na escala de 1:1,000,000; 
 Zoneamento agro-ecologico na escala de 1:250,000 (em curso); 
 Estudos especiais realizados (por exemplo balanço demanda/oferta da biomassa lenhosa). 
 
Fase 3 - Análise e Diagnóstico dos Dados Recolhidos na Fase do Inventário 
Esta fase comporta a sistematização, tratamento, interpretação e análise da informação caracterizadora 
do clima, hidrografia, topografia, solos, recursos florestais e faunísticos da região em estudo, e dos dados 
socio-económicos como população, pobreza, rendimento económico, emprego, etc. culminando na 
definição de zonas homogéneas. 
As técnicas a utilizar para a análise dos dados poderá incluir a manipulação e a sobreposição dos 
diferentes mapas produzidos no acto da elaboração do inventário. Poderão também ser associadas 
análises a dados alfa numéricos, nomeadamente no que se refere a projecções, tendências ou outras 
formas de leitura dos diferentes fenómenos e das dinâmicas físicas, económicas e sociais que ocorram no 
distrito. 
As análises até aqui relatadas permitem produzir um conjunto de mapas temáticos sobre a situação 
actual do distrito. Todavia, importa proceder a uma leitura integral da forma como os diferentes usos se 
distribuem no território. 
A leitura globalizada só pode ser conseguida com a aglutinação de toda informação corrigida 
colectada/colhida no inventário e no diagnóstico num único mapa. O mapa produto deste exercício toma 
o nome de: MAPA DO USO ACTUAL DO SOLO. 

                                                
10 Avaliação Integrada das Florestas de Moçambique disponível na Cooperação Italiana. O AIFM contem um 
Inventario Florestal Nacional e, entre outros, dados sobre a Fauna Bravia e sobre os Produtos Florestais Não 
Madeireiros.  
11 O PADR prevê a realização do Inventario Florestal da Província de Sofala na escala 1:250.000 no mês de 
Dezembro 2010 / Janeiro 2011.  
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Essa informação pode ser particularizada consoante os usos para os diferentes fins (habitação, 
agricultura, pecuária, florestas, conservação, extracção mineira, turismo, etc.). Esta análise deverá 
também incluir as necessidades futuras. Na altura de reparação / redimensionamento das necessidades 
futuras da população, deverá prever-se as necessidades dentro do horizonte temporal, cujo produto final 
será a Proposta de uso Futuro do Solo. 
A identificação das condicionantes para ocupação do solo considera-se importante no processo de 
ordenamento do território. Estas podem ser naturais e/ou construídas. Assim, pode ser feita uma 
descrição sumária das condicionantes acompanhadas de um mapa com a designação MAPA DE 
CONDICIONANTES PARA A OCUPAÇÃO DO SOLO. 
Este mapa deverá conter de entre outras, zonas militares, zonas de protecção costeira, linhas de 
transporte de energia de média e alta tensão, áreas de conservação, áreas de protecção, áreas 
inundáveis, rede rodoviária e ferroviária, cursos de água (rios, lagos, lagoas, etc), montanhas, declives, 
erosão, aquedutos, gasodutos, oleodutos, DUATS, Reservas Florestais, Parques Nacionais, Coutadas de 
Caça, Concessões florestais e Licenças Simples, Concessões mineiras, Fazendas de Bravio existentes, etc. 
Todas as áreas consideradas como condicionantes deverão, na medida do possível, ser suportadas por 
disposições legais que as criam fazendo-as constar quer no mapa de condicionantes quer nos documentos 
escritos do plano. Ao final deve ser elaborado um mapa indicando a expressão territorial dos problemas e 
potencialidades. 
No final dessa terceira fase será levada a cabo uma Audiência Pública para audição dos interessados. Ao 
nível de base, a consulta aos cidadãos se realiza através de reuniões de interesse, com base nas formas de 
organização das comunidades estabelecidas, nomeadamente: 
 Conselhos Locais; 
 Fora Locais; 
 Comités Comunitários; 
 Fundos de Desenvolvimento Comunitários.  
 
Fase 4 - Elaboração e Avaliação de Alternativas 
A fase de elaboração e de avaliação de alternativas é o momento no qual se produzem os esboços dos 
distintos cenários de desenvolvimento local, integrando a indicação dos diferentes temas de 
desenvolvimento económico, social, cultural, histórico ou ambiental a serem equacionados no espaço 
físico a que o plano se refere. 
É nesta fase onde procede-se a integração da dimensão sócio económica no PDUT. Esta fase comporta 
ainda a elaboração de propostas de actividades e de sistemas alternativos para a solução dos problemas 
detectados na fase de análise do diagnóstico. 
Procede-se igualmente à identificação e selecção das actividades e dos sistemas que, independentemente 
da sua representatividade actual na região, constituam alternativas sustentáveis relativamente às que 
hoje são praticadas. De seguida, identifica-se uma série de alternativas baseadas na sua avaliação 
segundo diferentes ópticas - rentabilidade económica, eficiência energética, balanço de fertilidade do 
solo, nível de utilização de mão-de-obra, etc. tudo tendo em conta as políticas e as estratégias de 
intervenção sectoriais. Trata-se de identificar os Tipos de Utilização Potencial (TUP). 
Depôs de ter identificado os Tipos de Utilização Potencial (TUP) e a sua localização se levara a cabo uma 
segunda audiência pública para avaliar o consenso das comunidades sobre as propostas formuladas. 
 
Fase 5 - Decisão das Alternativas Aplicáveis - Propostas de Usos de Terra (Cenários De 
Desenvolvimento) 
É a etapa onde com base nas políticas e estratégias sectoriais, conhecidas que são as potencialidades, se 
determinam as prioridades de intervenção em relação à sua distribuição espacial. 
As propostas de desenvolvimento contidas nos planos de desenvolvimento distritais constituem um 
instrumento chave para perspectivar o desenvolvimento estratégico do distrito. Esta e a base 
fundamental para as identificações das prioridades de desenvolvimento. 
Estas propostas deverão ser integradas no espaço geográfico distrital, após a colheita e análise de dados e 
sobrepostos os atributos biofísicos e sócio-económicos, bem como estabelecidas as relações existente 
entre elas. Assim, podem ser elaborados distintos cenários temáticos, para um período de 10 anos, tendo 
a sua localização enfoque nas zonas de maior potencial para o desenvolvimento.  
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Quadro lógico (draft) 
 
 
 

LOGICA DE INTERVENÇÃO IOV 
FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
CONDIÇÕES 

OBJECTIVO GERAL 
 
Aumentar as capacidades de 
programação económica e 
territorial a nível de distrito e 
províncias, com participação das 
organizações de base (CBO) 
 

 
 
Número de planos 
de desenvolvimento 
distrital elaborados 
de modo 
participativo nos 
Distritos de 
intervenção  
 
Participação activa 
dos CBO nos CC nos 
distritos 
 
Aumento do número 
de serviços públicos 
disponibilizados e 
aumento do número 
de beneficiários 
alcançados (i.e. 
cadastro agrícola, 
serviços florestais, 
etc.) nos distritos 
seleccionados 

 
 
Estatísticas 
INE e 
Ministérios 
  
Estatísticas 
das Direcções 
Provinciais 
Agricultura de 
Manica e 
Sofala 
 
Relatórios das 
Organizações 
Internacionais 
 
Relatórios do 
Programa 
 

 
 
Mantimento da actual 
situação de estabilidade 
política  
 
Estabilidade 
macroeconómica pela 
duração do programa  
 
Colaboração das 
autoridades moçambicanas 
aos vários níveis de 
intervenção 
 
Ausência de calamidades 
naturais durante o curso do 
programa 

OBJECTIVO ESPECIFICO 
 
Melhorar as capacidades dos SDPIs 
dos 8 Distritos na programação 
Territorial 
 

 
 
Número de planos 
de desenvolvimento 
distrital elaborados 
de modo 
participativo nos 
Distritos de 
intervenção  
 
Aumento do número 
de serviços públicos 
disponibilizados e 
aumento do número 
de beneficiários 
alcançados 

 
 
Estatísticas 
Nacional 
 
Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos  
 
Relatórios do 
Programa 
 

 
 
Estabilidade 
macroeconómica pela 
duração do programa 
 
O processo de 
descentralização contínua 
com prioridade  
 
Os actores públicos e 
privados presentes nas duas 
províncias reconhecem a 
necessidade de melhorar a 
coordenação das próprias 
acções 
 
Ausência de calamidades 
naturais durante o curso do 
programa 
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RESULTADOS 
 
R1 – Estrutura dos SDPIs 
reforçadas  

 
 
Número de 
organigramas 
completados  
 
 
 

 
 
Esquema de 
monitoria do 
programa 
 
Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos 
 
Quadro 
orgânico do 
pessoal dos 
SDPIs  

 
 
A DPA assume o custo por 
parte da administração 
pública no fim do projecto 
 
 

R2 – Pessoal dos SDPIs, DEPOT, 
SPFFB, SPGC envolvidos no 
Ordenamento do Território  

Avaliação do 
envolvimento dos 
diferentes serviços 
nas actividades de 
planificação do 
território 

Esquema de 
monitoria do 
programa 
 
Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos 
 
Relatórios da 
direcção do 
ambiente  
 
Relatórios dos 
Serviços 
Províncias de 
Terra e 
Floresta  
 
Relatórios do 
PADR 

Suporte por parte das 
Instituições estadual, 
provincial e distrital  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores 
envolvidos  

R3 – Pessoal dos SDPI e SDAE 
capacitados em matéria de 
gestão, elaboração e tramitação 
dos dados com referência 
geográfica 

Número e qualidade 
das formações 
organizadas  
 
Número de 
participantes aos 
cursos  
 
Qualidade e 
integridade da 
informação 
geográfica 
produzidas 
 
Grão de 
disponibilidade da 
informação 
geográfica 
produzidas para os 
Serviços publico e os 
beneficiários 
privados   
 

Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos 
 
Relatórios do 
PADR 
 
Relatórios dos 
Service 
Providers 
envolvidos  
 
Congruência 
das 
informações 
produzidas 
com os 
standards 
técnicos 
moçambicano
s  
 
 

Estabilidades no orgânico 
dos Serviços Distritais  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores 
envolvidos 
 
Pessoal técnico integrados 
no orgânico e com tarefas 
coerentes com a formação 
recebida   

R4 – Pessoal dos SDPIs organizados Número e qualidade Esquema de Estabilidades no orgânico 
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e capacitados na programação 
territorial 

das formações 
organizadas  
 
Número de 
participantes aos 
cursos  
 
 

monitoria do 
programa 
 
Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos 
 
Relatórios dos 
Service 
Providers 
envolvidos  
 
Relatórios do 
PADR 

dos Serviços Distritais  
 
Pessoal técnico integrados 
no orgânico e com tarefas 
coerentes com a formação 
recebida   

R5 – Edifício dos SDPIs 
reabilitados e equipados com 
meio informático, técnicos, de 
escritório e de transporte  
 

Número e qualidade 
do equipamento 
informático, técnico 
e de escritório  
 
Número e qualidade 
das 
construções/reabilit
ações dos edifícios  
 
Número de meio de 
transportes a 
disposição dos 
técnicos dos SDPIs  
 
Melhoramento da 
organização e da 
eficiência dos SDPI  
 
Melhoramento do 
atendimento aos 
privados  

Esquema de 
monitoria do 
programa 
 
Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos 
 
Relatórios dos 
Service 
Providers 
envolvidos  
 
Relatórios dos 
realizadores 
das obras  
 
Relatórios do 
PADR 

Equipamento utilizados para 
tarefas coerentes com as 
necessidades da 
programação territorial  
 
Interesse dos privados em 
utilizar os serviços 
oferecidos  

R6 - Planificação territorial 
efectiva 

Número de PDUTs 
realizados  
 
Coerências dos 
PDUTs realizados 
com os standards 
técnicos 
moçambicanos  
 
Aumento do 
conhecimento das 
potencialidades do 
território do Distrito  
 
Melhoramento da 
gestão dos recursos 
naturais  
 
Melhoramento dos 
serviços oferecidos 
aos privados 

Esquema de 
monitoria do 
programa 
 
Relatórios dos 
Administrador
es dos 
distritos 
 
Relatórios dos 
Service 
Providers 
envolvidos  
 
Relatórios do 
PADR 
 
PDUTs  

Suporte por parte das 
Instituições estadual, 
provincial e distrital  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores 
envolvidos 
 
Interesse dos privados em 
utilizar os serviços 
oferecidos 

ACTIVIDADES RECURSUS 
CUSTOS (EURO) 

Ano 1 Ano 2 Total 
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Por o resultado 1 
 
B.2.1 Preparação e assinatura de 
um acordo com as oito 
administrações para a integração 
dos técnicos após os 1ºs 2 anos 

Gestores do PADR  0 0  0  

B.2.2 Financiamento para o 
recrutamento de técnicos para 
reforçar as áreas mais 
necessitadas dos 8 SDPIs. 

Custo de 1 
funcionário * 8 
distritos * 2 anos = 
16 salários de nível 
médio (técnico 
profissional, de 
acordo coma s 
tabelas salariais da 
Função Pública – 
Ministério das 
Finanças) 

43.860 43.860 87.720 

Subtotal resultado 1  Euro 87.720 

Por o resultado 2  
 
B.2.3 Preparação e realização de 
um seminário de informação e 
divulgação sobre a elaboração 
PDUT beneficiando técnicos do 
SDPI e do DEPOT num total de 25. 

Custo de realização 
do seminário 
(aluguer sala de 
conferencias, 
comidas para os 
participantes, 
alojamento) 

5.000 0.0 5.000 

Subtotal resultado 2 Euro 5.000 

Por o resultado 3  
 
B.2.4a Formação em uso de GPS e 
Sistema de Informação Geográfica 
(curso base) 

2 cursos (um para 
Província) em GIS e 
GPS - ver TdR. 
Aproximadamente 
16 – 24 pessoas 

14.000 0,0 14.000 

 B.2.4b Formação em Sistema de 
Informação Geográfica (curso 
avançado) 

2 cursos (um para 
Província) em GIS – 
ver Tdr. 
Aproximadamente 
16 pessoas 

5.000 0,0 5.000 

B.2.5 Actualização e 
aperfeiçoamento em matéria de 
GPS e GIS (curso base) 

2 cursos (um para 
Província) em GIS e 
GPS - ver Tdr. 
Aproximadamente 
16 – 24 pessoas 

0.0 14.000 14.000 

B.2.6 Actualização e 
aperfeiçoamento em GIS (curso 
avançado) 

2 cursos (um para 
Província) em GIS – 
ver Tdr. 
Aproximadamente 
16 pessoas 

0.0 5.000 5.000 

Subtotal resultado 3 Euro 38.000 

Por o resultado 4 
 
B.2.7 Formação em sistema de 
gestão territorial a nível distrital 

2 cursos (um para 
Província) em 
gestão territorial - 
ver Tdr. 
Aproximadamente 
16 – 24 pessoas 

8.000 0,0 8.000 

Subtotal resultado 4 Euro 8.000 
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Por o resultado 5 
 
B.2.8a Aquisição e alocação de 
viaturas 4x4 e motorizadas XL 125 
para os 8 SDPIs. 

Compra de 8 carros; 
seguro e 
manutenção de 8 
carros por 2 anos. 
Compra de 8 
motorizadas;  

263.000 0,0 263.000 

B.2.8b Pagamento das despesas 
de seguros e manutenção dos 
meios adquiridos para os 1ºs 24 
meses. 

Seguro e 
manutenção de 8 
motorizadas por 2 
anos. 

16.000 16.000 32.000 

B.2.9 Aquisição e alocação de 
meios informáticos completos 
(computadores e impressoras 
incluindo discos duros externos), 
outros equipamentos e assistência 
técnica informática para os 8 
SDPIs   

Assistência técnica 
inicial, compra de 8 
computadores, 8 
impressoras e 8 
discos duros 
externos. Compra 
de 8 aparelhos GPS 
de mão 

19.800 0,0 19.800 

B.2.10a Construção e reabilitação 
dos SDPIs dos oito distritos. 

8 intervenções de 
reabilitação das 
instalações físicas 
dos SDPIs (detalhe 
na Consultoria MAC 
(executadas por o 
PADR) 

131.041 131.041 262.082 

B.2.10b Fiscalização das obras 
8 Intervenções de 
Fiscalização das 
obras 

7.000 7.000 14.000 

Subtotal resultado 5 Euro 590.882 

Por o resultado 6  
 
B.2.12 Elaboração de Planos 
Distrital de Uso da Terra nos 
distritos carentes  

Realização de 6 (5) 
PDUTs após 
concurso público 
por a escolha de 2 
Service Providers 

140.000 280.000 420.000 

Subtotal resultado 6 Euro 420.000 

TOTAL Euro 1.149.602 
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ANEXO 1 
 

Termos de Referencia das Actividades Formativas 
 

A2.3.c Formação em uso de GPS e Sistema de Informação Geográfica (curso base) 
 
Beneficiários: os técnicos (mínimo 2 para SDPIs) envolvidos na recolha de qualquer dado GPS e por todos 
os técnicos que trabalham no levantamento dos dados espaciais necessários para o processo de elaboração 
dos Planos de Ordenamento Territorial.  
Executora: Service Provider  
Duração: 40 horas  
Temática proposta: 
1. Elemento base de Cartografia; 
2. Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica e as bases de dados GIS; 
3. Introdução ao Sistema GPS; 
4. Ambiente de visualização: o desktop gráfico e as principais funções; 
5. Os dados geográficos: vectores e rasters;  
6. Como criar e modificar os dados geográficos vectoriais;   
7. A selecção espacial e a selecção através da tabela de atributos;  
8. Simulação do relevamento GPS dos limites das áreas de um hipotético/real pedido de licença 

florestal/DUAT; transferências dos dados adquiridos no computador; Sobreposições dos dados 
transferidos e da cartografia de base disponível para os Distrito; verifica da congruência da 
sobreposição entre as camadas; correcção dos erros eventuais; desenho do polígono correspondente a 
área do Pedido Criação dos dados alfanuméricos e os Metadata associados.  

9. Como criar a própria carta temática;  
10. Impressão de dados geográficos. 
 

A2.3.d Formação em Sistema de Informação Geográfica (curso avançado) 
 
Beneficiários: os técnicos (mínimo 2 para SDPIs) com tarefas específicas na elaboração de dados espaciais 
Executora: Service Provider  
Duração: 40 horas  
Temática proposta: 
1. Elemento base de Cartografia; 
2. Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica e as bases de dados SIG; 
3. Os dados geográficos vectoriais e raster;  
4. Introdução ao QGIS (ou Software Open Source equivalente);  
5. Gestão de projecções no QGIS; 
6. QGIS e as suas extensões (plugins); 
7. Visualizar dados vectoriais e raster; 
8. Simbologia vectorial e raster; 
9. Atributos e acções; 
10. Digitalizar/editar vectores; 
11. Ferramentas de edição "CAD"; 
12. Ferramenta de desenho "free hand"; 
13. Georefenciação raster;  
14. Ferramentas de interface com aparelhos GPS;  
15. Manuseamento de dados raster: recortes, transformação de sistema de coordenadas, mosaicos de 

imagens, extrair curvas de nível, etc. 
16. Transformar dados tabelares em dados espaciais;  
17. Criação de modelos digitais do terreno (TIN e IDW); 
18. Álgebra de mapas; 
19. Exercícios de geoprocessamento: simulação de uma das actividades incluídas no processo da 

elaboração do PDUT como por exemplo a identificação de área ambientalmente sensíveis através das 
sobreposições de dados de morfologia, hidrografia, uso actual da terra etc.  

20. Como criar a própria carta temática;  
21. Impressão de dados geográficos. 
 
O(s) Service Provider(s) que será (serão) escolhido(s) após um concurso publico e que devera(m) realizar 
as actividades conforme com as indicações do PADR. Realça-se que será possível realizar alguma mudança 
as propostas formativa indicadas após aprovação da equipa técnica do PADR.  
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Num segundo tempos (vide cronograma) serão organizados cursos de aperfeiçoamento conforme as reais 
necessidades individuadas pelos formadores e pelos formados.   
 
Modalidade de realização da actividade 
 
 A formação/formações deverá ser adjudicada através de concurso público, elaborado com base nos 

dados fornecidos nestes TdR; 
 Deverão ser garantidas as candidaturas de empresas de nível nacional, bem como de nível provincial 

(Manica e Sofala), podendo o orçamento resultar significativamente abaixo das expectativas. Com 
base no orçamento previsto – com amplas margens de confiança - no texto da actividade, poderão ser 
realizadas outras formações, caso existam fundos resíduos. Os concorrentes são convidados e 
encorajados a propor melhorias técnicas ao texto da actividade.    

 As empresas seleccionadas deverão ter no mínimo 5 anos de experiencia comprovada na formação 
teórico-prática em âmbito geográfico especialmente finalizada para a gestão dos recursos naturais.  

 O concurso público deve ser elaborado de forma a garantir que todas as actividades – técnicas e 
logísticas – sejam cobertas pela empresa de consultoria que ganhar o concurso. Na elaboração das 
propostas, as empresas podem considerar que os SDPI/SDAEs deverão contribuir à sua deslocação pela 
área da formação com meios logísticos próprios, nomeadamente os meios de transporte recebidos no 
âmbito do projecto; e que o projecto colaborará com 1 carro com motorista e 1 técnico durante a 
formação; 

 
Organização da formação 
 
 A localização deveria idealmente ser escolhida numa área igualmente distante entre todos os distritos  
 A formação deverá ser dada num ambiente decente, onde são garantidas as condições mínimas para 

concentração, para realizar trabalho analítico com o apoio de meios informáticos, etc… 
 A estadia dos participantes pode ser organizada sem vínculos específicos: através do pagamento de 

per-diem para que se arranjem individualmente os locais; ou com pagamento de quartos individuais; 
etc. 

 A formação deverá ser organizada segundo o esquema próprio de workshop/seminário, com 
combinação de momentos teóricos e práticos, actividades individuais e conjuntas entre funcionários 
de todos os SDPI / SDAEs abrangidos; 

 
 

A2.3.a Seminário/talheres de informação/divulgação sobre o PDUT  
 
Os seminários deverão ser de curta duração (1 a 2 dias). Para finalidades práticas sugere-se organizar 1 
Seminário para a Província de Manica e 1 Seminário para a Província de Sofala. O número de participantes 
em cada seminário pode-se estimar em cerca de 20 pessoas (3 x 4 técnicos de SDPI) + 2 técnicos do DPOT 
(MICOA), 1 técnico da DPA e 1 técnico dos SPFFB. Outras instituições que podariam participar, por terem 
estado envolvidas anteriormente em várias formas na elaboração dos planos de ordenamento são o Centro 
de Desenvolvimento Sustentável de Chimoio e a Universidade Católica de Moçambique de Beira, ademais 
do pessoal técnico do PADR 
 
Os benefícios desses seminários seriam: 
 Aumentar a visibilidade do Projecto PADR (mesmo nos médios de comunicação); 
 Divulgar as actividades previstas no âmbito de elaboração dos PDUT de maneira a favorecer a 

participação dos SDPI em todo o processo. 
 

 
Termos de referência para os Curso de formação em Sistema de Gestão Territorial 

 

A2.3.g Formação em sistema de gestão territorial a nível distrital 
 
Beneficiários: os técnicos (mínimo 2 para SDPIs) envolvidos no processo de elaboração dos Planos de 
Ordenamento Territorial. 
Executora: Service Provider  
Duração: 40 horas  
Temática proposta: 
1. Fundamentos da Geografia;  
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2. Análise da Importância das Bacias Hidrográficas no Meio Ambiente;  
3. Geografia para Desenvolvimento Local Sustentável;  
4. Importância da Geomorfologia no Planeamento Ambiental;  
5. Meio Físico e Sistemas Ambientais; 
6. Metodologia Aplicada à Análise do Impacto Ambiental;  
7. Organização do Espaço e Gestão Ambiental. 
 
O(s) Service Provider(s) realizadora(s) será (serão) escolhido(s) após um concurso publico e devera(m) 
realizar as actividades conforme com as indicações do PADR. Realça-se que será possível realizar alguma 
mudança as propostas formativa indicadas após a aprovação da equipa técnica do PADR.  
 
Modalidade de realização da actividade 
 
 A formação/formações deverá ser adjudicada através de concurso público, elaborado com base nos 

dados fornecidos nestes TdR; 
 Deverão ser garantidas as candidaturas de empresas de nível nacional, bem como de nível provincial 

(Manica e Sofala), podendo o orçamento resultar significativamente abaixo das expectativas. Com 
base no orçamento previsto – com amplas margens de confiança - no texto da actividade, poderão ser 
realizadas outras formações, caso existam fundos resíduos; 

 As empresas seleccionadas deverão ter no minimo 5 anos de experiencia comprovada na  formação 
teórico-prática  em âmbito de gestão sustentável dos recursos naturais.  

 O concurso público deve ser elaborado de forma a garantir que todas as actividades – técnicas e 
logísticas – sejam cobertas pela empresa de consultoria que ganhar o concurso. Na elaboração das 
propostas, as empresas podem considerar que os SDPIs deverão contribuir à sua deslocação pela área 
da formação com meios logísticos próprios, nomeadamente os meios de transporte recebidos no 
âmbito do projecto; e que o projecto colaborará com 1 carro com motorista e 1 técnico durante a 
formação; 

 
Organização da formação 
 
 A localização deveria idealmente ser escolhida numa área igualmente distante entre todos os distritos  
 A formação deverá ser dada num ambiente decente, onde são garantidas as condições mínimas para 

concentração, para realizar trabalho analítico com o apoio de meios informáticos, etc… 
 A estadia dos participantes pode ser organizada sem vínculos específicos: através do pagamento de 

per-diem para que se arranjem individualmente os locais; ou com pagamento de quartos individuais; 
etc. 

 A formação deverá ser organizada segundo o esquema próprio de workshop/seminário, com 
combinação de momentos teóricos e práticos, actividades individuais e conjuntas entre funcionários 
de todos os SDPIs abrangidos.  

 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 
 

Termos de Referencia para as necessidades de meios técnicos e informáticos 
 
Os SDPIs carecem de meios técnicos sobre tudo informático. Se estima razoável dotar cada um dos 8 SDPI 
de um computador (preferivelmente de tipo lap-top), de 8 duros externos, de um GPS de mão e de uma 
impressora A3/A4 a colores, para serem destinados a colheita, armazenamento e gestão de dados 
geográficos. Cada SDPI deverá também ser equipado com um SIG de tipo Open Source. 
Realça-se que durante as visitas aos Distritos a missão de Consultoria encontrou muitos computadores 
avariados por causa de infecções de vírus informáticos. Isto na prática significa que muitos dos 
computadores existentes estariam ainda em grau de funcionar se reformatados e equipados com anti-vírus 
eficazes, o que os técnicos não tem capacidade de fazer. Infelizmente a prática corrente parece ser de 
ter instalado sistemas de antivírus custosos cuja licença caduca depois de alguns meses, ficando as 
máquinas não protegidas. Por isso é sumamente recomendável que as novas máquinas sejam equipadas 
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com antivírus free-edition (tipo AVG o AVAST) que não necessitam de licenças a pagamento e permitem 
um upgrade constante via internet. Em resumo o equipamento informático que a Consultoria recomenda 
fornecer a cada SDPI mediante concurso público é o seguinte. 
 
 

Hardware 
 

Computer tipo Lap-top: Procesor 2-3 GHz; 4Gb Ram, HD 250 Gb, ecran 15”; interfaces Blue 
Tooth e Wireless 

Impressora: laser-jet A3/A4 a cores. 

Disco duro externo com capacidade mínima 500 Gb 

GPS tipo Garmin GPSMAP62 

Software Sistema operativo: Windows 7 

Programas de base: Microsoft Office  

Antivirus: free edition (AVG e AVAST ou equivalente)  

GIS: Open Source (Quantum GIS ou equivalente)  

Programa de ligação entre GPS e computador: DNR Garmin ou equivalente  

 
 
No valor de compra do computador, deve estar incluído o valor e compra (licença) e instalação dos 
seguintes software indicados na tabela.   
No caso forem escolhidos softwares diferentes daqueles indicados, tal escolha deverá ser submetida ao 
parecer da equipa técnica do PADR. 
 
Na altura da apresentação de ofertas, é necessário especificar outrossim o custo e o prazo para:  
 

 A garantia (adicional ou incluído no preço do equipamento). E’ necessário especificar o custo de 
manutenção adicional para períodos adicionais (por exemplo, a garantia gratuita pode durar 1 ano e 
ser seguida por 2 anos de manutenção a pagamento); 
 

 A assistência técnica dos meios informáticos dos SDPI (reabilitação, upgrades e manutenção 
computadores existente, instalação intranet e internet);  

 

 A manutenção remota e o suporte telefónico. 
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ANEXO 3 
 

TdR contratação de pessoal SDPI 
 

Contratação de pessoal na área de gestão ambiental (6 técnicos). 
 
Distritos de pertinência: Barue, Gondola, Manica, Sussundenga, Chibabava, Nhamatanda 
 
Educação 

 Formação de nível médio (técnico profissional) nas áreas de geografia, gestão sustentável dos recursos 
naturais, planificação territorial; 

 O nível médio poderá ter sido alcançado dentro ou fora do país, devendo neste ultimo caso 
providenciar a equivalência do titulo de estudo. 

 
Tarefas e responsabilidades 
Contribuir a gestão dos principais problemas ambientais do território que são geralmente as queimadas e o 
desmatamento descontrolados, a erosão dos solos e a poluição dos rios.  
 
Contribuir na elaboração do PDUT nas fases12 seguintes: 
 

 Fase 2 - Inventário da situação existente no âmbito geográfico do território onde é aplicável o 

referido instrumento; 

 Fase 3 - Análise e diagnóstico dos dados recolhidos na fase do inventário; 

 Fase 4 - Elaboração e avaliação de alternativas; 

 Fase 5 -Decisão sobre quais as alternativas aplicáveis (Elaboração do PDUT).  

Executar, com o suporte do DEPOT e da Equipa Técnica do PADR as fases seguintes:  

 Fase 6 - Monitorização da implementação das disposições constantes no PDUT; 

 Fase 7 - Revisão sistemática das disposições do PDUT. 

 
 
 

Contratação de pessoal na área de obras e infra-estruturas (1 técnico). 
 
Distritos de pertinência: Gorongosa 
Educação 

 Formação de nível médio; técnico profissional geómetra o equivalente. 

 O nível médio poderá ter sido alcançado dentro ou fora do país, devendo neste ultimo caso 
providenciar a equivalência do titulo de estudo. 

 
Tarefas e responsabilidades 
Construção e manutenção principalmente dos furos de águas e relativas bombas para abastecimento das 
águas potável, ademais de obras de saneamento e de construção e manutenção das vias de acesso 
terciárias 
 

Contratação de pessoal na área de ordenamento territorial (5 técnicos). 
 
Distritos de pertinência: Barue, Manica, Sussundenga, Chibabava, Nhamatanda. 
Educação 

 Formação de nível médio (técnico profissional), nas áreas de geografia, gestão sustentável dos 
recursos naturais, planificação territorial; 

 O nível médio poderá ter sido alcançado dentro ou fora do país, devendo neste ultimo caso 
providenciar a equivalência do titulo de estudo. 

                                                
12 Fases estabelecidas por o MICOA no Guião Metodológico Para a Elaboração de Planos Distritais de Uso da 
Terra. 
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Tarefas e responsabilidades 
Apoiar as actividades de ordenamento territorial como o parcelamento, concessão de talhão a cada núcleo 
familiar nas sedes e postos administrativos com o objectivo de ordenar a urbanização descontrolada e 
participar activamente na elaboraçao dos Planos Distritais de Uso da Terra. 
 

Contratação de pessoal na áera de topografia/cartografia (5 técnicos). 
 
Distritos de pertinência: Barue, Manica, Chibabava, Dondo, Gorongosa 
 
Educação 
Formação de nível médio (técnico profissional).  
 
Tarefas e responsabilidades 
Apoiar as repartiçoes funcionais no levantamento, organizaçao, digitalizaçao e entrega dos dados 
geograficos requeridos de acordo com as necessidades dos SPDI. Utilizaçao de GPS e SIG, cartografia 
tematica. 
 

Qualificações/Características técnicas 
 
Experiencia profissional 
Pelo menos 5 anos de experiencia de trabalho; pelo menos 2 anos no sector público 
 
Capacidades informáticas 
Demonstrada capacidade de utilizar meios informáticos em ambiente Windows XP ou superiores, com 
Office 2003 ou superior. Capacidade de gestão mínima e manutenção do equipamento informático, em 
particular no que diz respeito à eliminação de vírus; 
 
Línguas 
Português primeira língua; nível básico ou superior de inglês será considerado positivamente; 
 
Outras características 

 Capacidade de trabalhar em equipas multi-sectoriais; 

 Óptima capacidade de produzir relatórios claros e completos; 

 Demonstrada integridade moral, promovendo os valores e a ética dos funcionários públicos do Governo 
de Moçambique; 

 Boa capacidade diplomática, imparcialidade e discricionariedade; 

 Demonstrada sensibilidade e adaptabilidade cultural, de género, de religião, de raça e idade; 
capacidade de trabalhar com pessoas vindo de diversos backgrounds;  

 Capacidade de organizar, planear, executar sob pressão, escolhendo prioridades e respeitando o 
prazo-limite; 

 Demonstrada flexibilidade e capacidade de gerir as mudanças; inovador, arranja soluções práticas em 
situações desafiantes; 

 Capacidade de reconhece e responder apropriadamente às ideias, interesses e preocupações dos 
outros; e dar o justo crédito às ideias e às sugestões dos colegas; 

 Trabalha com energia e com uma abordagem positiva e construtiva. 
 
Prazos e modalidade de contratação 
Conforme o processo do recrutamento do pessoal adoptado no aparelho do Estado Moçambicano. 
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ANEXO 4 
 

TdR Meios de transporte 
 
Todos os SDPI encontram-se deficitários em termos de meios de transporte. De acordo com o documento 
de Projecto se estima necessário proporcionar uma viatura pick up 4X4 e uma mota 125 cc 4 tempos novas 
para cada SDPI. Os meios de transporte são indispensáveis para a mobilização dos técnicos para o 
levantamento dos dados na fase de elaboração dos PDUT e monitoria das actividades relacionadas. Realça-
se que um levantamento eficiente e tempestivo dos dados é indispensável para proporcionar os planos nos 
prazos previstos. Uma mobilidade adequada dos técnicos é também requerida para qualquer actividade de 
fiscalização e controle. 
 
Qualificações/Características técnicas: 
 
Viaturas 
Quantidades: 8 (uma cada distrito). 
 
 Motor a gasóleo, igual ou superior a 3.000 cc; 2WD e 4WD;  
 Cabina simples; 
 Caixa aberta; 
 Na adjudicação do concurso, a proximidade do local de entrega com a base de projecto será 

considerada positivamente, sobretudo no que diz respeito às manutenções periódicas a ser realizadas; 
 Na altura de entrega das viaturas, deverá ser apresentado um plano de manutenções periódicas; 
 Os participantes ao concurso podem propor um plano de seguro “todos os riscos”, da duração de 3 

anos. Em alternativa poderá ser lançado um concurso específico.  
 
Motorizadas 
Quantidades: 8 (uma cada distrito). 
 
 Motor igual ou superior a 125 cc; chassis do tipo off-road; 
 Na adjudicação do concurso, a proximidade do local de entrega com a base de projecto será 

considerada positivamente, sobretudo no que diz respeito às manutenções periódicas a ser realizadas; 
 Na altura de entrega das motorizadas, deverá ser apresentado um plano de manutenções periódicas; 
 Os participantes ao concurso podem propor um plano de seguro “todos os riscos”, da duração de 3 

anos.  
 Em alternativa poderá ser lançado um concurso específico.  
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ANEXO 5 
 

Termos de Referencia para a elaboração do plano distrital de uso da terra 
 
Objectivo Geral:  
 
 Materializar as estratégias de desenvolvimento do distrito; 
 Definir os princípios e modelos de organização do território.  
 
Objectivos específicos: 
 
 Dotar os órgãos decisores do distrito de um instrumento de orientação do desenvolvimento espacial do 

distrito a curto e médio prazo; 
 Inventariar as condições fisico-naturais e o seu relacionamento com o desenvolvimento sócio-

económico; 
 Identificar e analisar as potencialidades, constrangimentos e condicionantes para o desenvolvimento 

do distrito; 
 Avaliar a distribuição e localização das infra-estruturas e equipamentos sociais; 
 Apresentar as linhas gerais de desenvolvimento territorial; 
 Definir estratégias e prioridades de intervenção territorial; 
 Recomendar formas sustentáveis de uso e aproveitamento do meio rural. 
 
Resultado esperado: 
 Um documento de orientação e apoio ao Governo Local e as entidades que participam no processo de 

desenvolvimento do distrito; 
 Um documento com indicação clara das áreas preferenciais para os diversos usos, bem como as 

normas e regras de ocupação e uso dos mesmos. 
 
Neste contexto, o PDUT devera ser apresentado em documentos escritos e respectivos mapas temáticos 
que deverão ser entregues ao Governo Distrital e constituirão instrumentos de trabalho no processo de 
planeamento e gestão das acções de desenvolvimento no território, nomeadamente: 
 
 Diagnóstico da Situação Actual e respectivos mapas temáticos; 
 Cenários de Desenvolvimento e respectivos mapas; 
 Proposta do Plano e respectivos mapas; 
 Reportagem fotográfica; 
 Relatórios das Consultas Públicas. 
 
Duração: 3 meses para cada plano Distrital 
 
Abjudicação: Trâmite lançamento de Concursos Públicos 
 
Características das empresas elegíveis: Mínimo 5 anos de experiencia na produção, gestão e aplicação de 
informações geográficas para a planificação territorial. Comprovada experiencia na aplicação dos SIG a 
nível avançado. A Empresa devera disponibilizar uma equipe multidisciplinar composta indicativamente 
por engenheiro agrónomo, engenheiro florestal, técnico de planeamento e gestão do recursos naturais, 
especialista GIS, especialista em obra e infra-estruturas. A equipe de trabalho deve ser hábil e autónoma 
na resolução das fases do processo do desenvolvimento do PDUT indicadas por o MICOA no Guião 
Metodológico Para a Elaboração de Planos Distritais de Uso da Terra (desde fase 2 ate fase 5 incluída).  
As empresas concorrentes receberão uma cópia do Guião do MICOA em formato digital (após de um pedido 
formal). 
 
Beneficiários: 
 Governo do Distrito 
 Comunidades locais 
 

ANEXO 6 
 

Instituições que podem acompanhar os processos de formação 
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O Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS – Recursos Naturais) é uma instituição pública com 
autonomia administrativa subordinada ao Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental. A sede do 
Centro e’ localizada em Chimoio. 
 
De acordo com o Estatuto Orgânico do CDS Recursos Naturais, os artigos seguinte tem relevância com as 
actividades de formação previstas pelo PADR: 
 
ARTIGO 2 – Objecto 
O CDS – Recursos Naturais tem por objecto a coordenação e promoção de estudos e sua divulgação, 
assessoria técnica, formação bem como o desenvolvimento de actividades piloto de gestão dos recursos 
naturais que contribuam para a elaboração de políticas e formulação de legislação que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais. 
 
ARTIGO 3 – Atribuições 
Constituem atribuições do CDS – Recursos Naturais a: 
a) Coordenação e promoção de estudos, monitorização e colheita de dados em questões relacionadas 

com a gestão de recursos naturais, incluindo o estabelecimento de um banco de dados; 
c) Prestação de assistência técnica aos governos e autoridades locais e outros interessados em matéria 

gestão de recursos naturais; 
d) Colheita, compilação e divulgação de informação de natura técnica e cientifica relevante para a 

utilização racional e preservação dos recursos naturais; 
e) Promoção, e implementação de programas de sensibilização e acções de formação, incluindo o reforço 

do poder das comunidades no uso sustentável dos recursos naturais; 
f) Promoção de programas de formação no domínio da protecção e gestão de recursos naturais 
 
ARTIGO 4 – Competências 
Constituem competências do CDS – Recursos Naturais: 
a) Promover e formular processos que conduzem à planificação integrada e implementação de boas 

práticas de gestão dos recursos naturais, em colaboração com outras instituições relevantes: 
a) Facultar treinamento as instituições relevantes na área de gestão do ambiente e uso de recursos 

naturais 
b) Prestar serviços de assessoria em matéria ambiental 
c) Apoiar os programas de formação na área ambiental 

 
O CDS – Recursos Naturais oferece cursos a curto e a longo prazo em matéria de Ordenamento Territorial e 
GIS.  
 
A Universidade Católica de Moçambique (UCM), localizada em Beira. 
 
A UCM está a implementar um Curso de Pós-graduação e Mestrado em Ciências e Sistemas de Informação 
Geográfica. O programa do curso visa: 
 Fornecer o enquadramento necessário para o conhecimento dos aspectos técnicos, científicos e 

organizacionais relacionados com o uso dos SIG 
 Garantir a apropriação de técnicas de modelação e análise espacial. 
 Assegurar as competências necessárias para a integração de profissionais qualificados em diversos 

domínios de intervenção considerados prioritários ao desenvolvimento. 
 
A UCM tem desenvolvido um curso de Mestrado de 4 Semestres mais também cursos curtos de capacitação 
para o nível médio. 
 
CEFLOMA (Centro Florestal de Machipanda – da Universidade Eduardo Mondlane de Maputo) 
O CEFOMA foi visitado pela missão de consultoria e ofereceu disponibilidade de colaboração com o 
Projecto. No Centro são disponível instalações para hospedar cursos de capacitação. 

ANEXO 7  
 
Camadas do SIG Floreste disponível no Departamento de Inventario de Recursos Naturais (DIRN) 
 

DADOS SOCIO-ECONOMICOS 
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Estradas e caminhos de ferro  . Este ficheiro contem as linhas que representam vias de 
comunicações principais e secundarias. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com referência 
ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi 
produzido pela Cenacarta (Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção). A escala original do ficheiro é 
de 1: 250000. 

Limites administrativos . Este ficheiro contem as linhas que representam os limites da provincia e 
dos distritos. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 
e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela Cenacarta 
(Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção). A escala original do ficheiro é de 1: 250000. 

Areas de conservação . Este ficheiro contem os poligonos que representam areas protegidas de 
utilização restrita sendo parques nacionais, reservas de caça, reservas florestais e coutadas. O Sistema de 
coordenada do ficheiro é geografico com Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB. A 
escala original do ficheiro é de 1: 250000 

Distritos . Este ficheiro contem os poligonos que representam os limites dos distritos da provincia. O 
Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado 
pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela Cenacarta (Centro Nacional de 
Cartografia e Teledetecção). A escala original do ficheiro é de 1: 250000. 

Capital de província e sedes dos distritos . Este ficheiro contem os pontos que representam as 
capitais da provincia e sedes dos distritos. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com 
referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. O 
ficheiro foi produzido pela Cenacarta (Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção). A escala original 
do ficheiro é de 1: 250000.  

Provincia . Este ficheiro contem o poligono que representa o limite da provincia. O Sistema de 
coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela 
AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela Cenacarta (Centro Nacional de 
Cartografia e Teledetecção). A escala original do ficheiro é de 1: 250000.  

Aldeias . Este ficheiro contem os pontos que representam as aldeias e sua densidade. O Sistema de 
coordenada do ficheiro é geografico.  O ficheiro foi produzido pela INE (Instituto Nacional de Estatistica). 

 
FLORESTAS E COBERTURA DE TERRA 

Uso e Cobertura da terra DINAGECA(LC_Dinageca)  1999 . Este ficheiro contem os poligonos que 
representam a distribuição do uso e cobertura de terra classificado de acordo com o seu uso (solo 
cultivado e não cultivado) e o tipo de cobertura vegetação natural e antropogénica (áreas agricolas e 
plantações florestais). A escala original do ficheiro é de 1: 250000. O Sistema de coordenada do ficheiro é 
geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide 
WGS 1984. 

Uso e Cobertura da terra nacional AIFM - 2005(lc_Mozambique)  . Este ficheiro contem os 
poligonos que representam a distribuição da cobertura vegetal natural e antropogénica (áreas agricolas e 
plantações florestais). A escala original do ficheiro é de 1: 1000000. O Sistema de coordenada do ficheiro 
é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide 
WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB. 
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Relevos Inventario Florestal AIFM – 2005(clusters) . Este ficheiro contem os pontos que 
representam a distribuição espacial dos clusters(amostras) do Inventário florestal Nacional de 2005. O 
Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela 
AIFM/DNFFB 

Relevos Inventario Productos Florestais não Madereiros AIFM - 2005(PNFM_relevos)  . Este 
ficheiro contem os pontos que representam a distribuição espacial do levantamento dos dados dos 
produtos florestais não madeireiros. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com Elipsóide WGS 
1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB. 

Relevos faunisticos Inventario Florestal AIFM - 2005(Fauna nacional relevos)  . Este ficheiro 
contem os pontos que representam a distribuição espacial do levantamento dos dados de fauna. O Sistema 
de coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela 
AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB. 

 
MEIO AMBIENTE 

Zoneamento faunistico (Fauna_strata) . Este ficheiro contem os poligonos que representam a 
distribuição da fauna segundo a cobertura de terra. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com 
o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB.  

Flora zambesiaca - distribução da vegetação . Este ficheiro contem os poligonos que representam a 
distribuição ecologica da vegetação de acordo com a classificação no “VEGETATION MAP of THE FLORA 
ZAMBESIACA AREA”. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de 
CLARK1886 e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984.  O ficheiro foi compilado por 
H.Wild e L.A.Grandvaux Barbosa  com a escala de 1: 2500000. O ficheiro foi digitalizado e georeferenciado 
pela AIFM/DNFFB 

Zoneamento ecologico . Este ficheiro contem os poligonos que representam o mapeamento de 
diferentes regiões ecologicas. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 
1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB.  

Unidades de terra (land units) . Este ficheiro contem os poligonos que representam os diferentes 
tipos de solos de acordo com os niveis de elevação, pendencia, regime de drenagem e morfologia. O 
Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela 
AIFM/DNFFB.  

Sistemas de terra (land system) . Este ficheiro contem os polígonos que representam a simplificação 
das unidades de terra onde se considera níveis de potencial de vegetação, morfologia, localização geral e 
especifica, regime de drenagem e informação da elevação. O Sistema de coordenada do ficheiro é 
geografico com o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB. 

Regioes ecologicas ( Land regions) . Este ficheiro contem os poligonos que representam a 
simplificação dos sistemas de terra segundo o tipo de vegetação. O Sistema de coordenada do ficheiro é 
geografico com o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido pela AIFM/DNFFB.  

Solos .  Este ficheiro contem os poligonos que representam as fases geomorfologicas, fases de solo, 
tipo e complexos de solos, texturas e classes de aptidão da terra. O Sistema de coordenada do ficheiro é 
geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide 
WGS 1984. A escala original do ficheiro é de 1: 1000000. O ficheiro foi produzido por INIA (Instituto 
Nacional de Investigação Agronomica).  
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Imagem MODIS . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representam a 
vegetação. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. A resolução do 
pixel é de 1000metros (1km).  

 
CLIMATOLOGIA 

Estaçoes meteorologicas com dados (meteodata)  . Este ficheiro contem pontos que representam a 
localização das estacoes meteorologicas onde são colhidas leituras dos dados climaticos (médias de 
precipitação, evapo-transpiração e temperatura minima e maxima) dos ultimos 30 anos. O Sistema de 
coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi produzido por INAM(Instituto 
Nacional de Meteorologia).  

Evapo-transpiração . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representa a 
distribuição espacial da média da evapo-transpiracao dos ultimos 30 anos. O Sistema de coordenada do 
ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. 

Precipitação . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representam a 
distribuição espacial da média da precipitação dos ultimos 30 anos. O Sistema de coordenada do ficheiro é 
geografico com o Elipsóide WGS 1984. 

Temperatura minima . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representam a 
distribuição espacial da média da temperatura minima dos ultimos 30 anos. O Sistema de coordenada do 
ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. 

Temperatura maxima . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representam 
a distribuição espacial da média da temperatura minima dos ultimos 30 anos. O Sistema de coordenada do 
ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. 

 
HIDROGRAFIA 

Rios . Este ficheiro contem linhas que representam os cursos de água (rios permanentes e sazonais). 
O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e 
transformado pela AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. A escala original do ficheiro é de 1: 250000. O 
ficheiro foi produzido pela CENACARTA 

Corpos de agua . Este ficheiro contem linhas que representam lagoas, lagos e albufeiras. O Sistema 
de coordenada do ficheiro é geografico com referência ao Elipsóide de CLARK1886 e transformado pela  
AIFM/DNFFB para o Elipsóide WGS 1984. A escala original do ficheiro é de 1: 250000. O ficheiro foi 
produzido pela CENACARTA.  

 
TOPOGRAFIA 

Modelo de elevação da terra . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que 
representam a distribuição espacial das variações da altitude numa área construida apartir de curvas de 
niveis e pontos altimetricos. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. 
A escala original do ficheiro é de 1: 250000. 
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Hillshade . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representam a distribuição 
espacial das variações da altitude que conjugadas permitem a criação de imagens de 3D(3 dimensões). O 
Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. A escala original do ficheiro é 
de 1: 250000.  

Pendentes (%) . Este ficheiro contem dados em formato “raster” (imagem) que representam a 
distribuição espacial das variações da altitude em areas inclinadas. O Sistema de coordenada do ficheiro é 
geografico com o Elipsóide WGS 1984. A escala original do ficheiro é de 1: 250000. 

 
CATALOGOS 

Localização das imagens ASTER . Este ficheiro contem pontos que representam os locais de 
validação da cobertura no terreno para a interpretação da imagem satelite no gabinete. O Sistema de 
coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro foi composto pela AIFM/DNFFB. 

Grelha das folhas topograficas 1: 250.000 . Este ficheiro contem poligonos que representam os 
indices de folhas cartográficas. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 
1984. A escala original do ficheiro é de 1: 250000. O ficheiro foi composto pela AIFM/DNFFB. 

Grelha das folhas topograficas 1: 50.000 . Este ficheiro contem poligonos que representam os 
indices de folhas cartográficas.  O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide 
WGS 1984. A escala original do ficheiro é de 1: 50000. O ficheiro foi composto pela AIFM/DNFFB. 

Localizaçao das imagens satelitais . Este ficheiro contem poligonos que representam os indices de 
imagens satélite. O Sistema de coordenada do ficheiro é geografico com o Elipsóide WGS 1984. O ficheiro 
oi comosto pela AIFM/DNFFB.  
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