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1. Introdução 

Experiencia , Soluções e desafios

1960 envio de estudantes que seriam os timoneiros nos 
projectos de barragens;
No período pós independencia (1979) elaboração de 
um plano para a construção de 200 pequenas e grandes 
barragens num espaço relativamente curto (10 anos). 
Com carência de pessoal qualificado conseguiu-se 
construir em simultâneo duas grandes barragens e 
conclusão de uma terceira na década 80.

A Comissão Moçambicana de Barragens (CMB) é uma 
associação da sociedade civil, sem fins lucrativos, de 
carácter técnico-científico dotada de autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial.

A sua criação foi impulsionada por um grupo de técnicos 
alguns dos quais do sector de águas e que durante o 
Curso de Segurança de Barragens realizado em 2009 
acabariam amadurecendo as ideias para o efeito.

2. Comissão Moçambicana de Barragens 

Tiveram papel importante na sua criação membros 
fundadores individuais e corporativos:

• Hidroeléctrica de Cahora Bassa - HCB, 
• Electricidade de Moçambique - EDM, 
• Administração Regional de Águas - ARA-Sul.

O apoio de S.Excia o Ministro das Obras Públicas e 
Habitação foi fulcral.

A CMB foi oficialmente reconhecida como Associação  no 
ano de 2011

A CMB tem como objectivos:

• Estabelecer parcerias com instituições nacionais ligadas 
às barragens e gestão dos recursos hídricos,

• Estabelecer contactos entre especialistas nacionais e 
estrangeiros, para intercâmbio de experiências sobre a 
problemática das barragens,

• Organizar e coordenar estudos e pesquisas na área de 
barragens, tendo em conta os impactos sociais, 
ambientais e a sua mitigação,

• Proceder à publicação de relatórios, boletins técnicos e 
outros documentos.

Objectivos da CMB 
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A CMB pretende juntar-se aos esforços do Governo 
Moçambicano na promoção da segurança das barragens e 
na  construção de novas barragens que garantam o uso 
sustentável dos recursos hídricos, uma vez que o país 
experimenta um rápido crescimento devido a descoberta de 
recursos minerais, energéticos, e um alargamento das 
zonas urbanas. 

A demanda de água e energia cresce e nos próximos anos 
será mais crítica, sendo importante planear a construção de 
infraestruturas que acompanhem este desenvolvimento.

• O enquadramento do país na Comissão Internacional de 
Grandes Barragens (ICOLD), sendo este um organismo 
internacionalmente conhecido pelo protagonismo na área 
de barragens.

• As grandes barragens em Moçambique (Tabela 2)

• O crescente interesse na construção de novas 
barragens, dadas às condições que o país apresenta em 
termos de potencial hídrico (Tabela 1 e 3).

3. Comissão Internacional de Grandes 
Barragens

Factores de adesão ao ICOLD

Bacia
Hidrográfica

Países

Buzi Moçambique, Zimbabwe

Incomati Moçambique, África do Sul, Swazilândia

Limpopo Moçambique, Botswana, África do Sul, Zimbábwè

Maputo Moçambique, África do Sul, Swazilândia

Púnguè Moçambique, Zimbabwe

Rovuma Moçambique, Malawi, Tanzania

Save Moçambique, Zimbabwe

Umbeluzi Moçambique, Swazilândia

Zambeze Moçambique, Angola, Botswana, Namibia, Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe

Tabela 1. Bacias Compartilhadas entre Moçambique e Países da SADC Tabela 2. Barragens Moçambicanas

Nome Rio
Cidade
vizinha

Tipo
Altura 

(m)
Objectivo
Principal

Peq. Libombos Umbeluzi Maputo Terra 45 Abas.A, Irrig

Corumana Sabié Moamba Terra 45 Irrig., hidro

Macarretane Limpopo Chokwe Açude 12 Irrigação

Massingir Elefantes Chokwe Terra 48 Irrig., hidro

Mavúzi Revué Chimoio Açude 8 Hidroelectrica

Chicamba Revué Chimoio Arco 75 Hidro., Abas.A

Chimoio Mezingaze Chimoio Terra 15 Abas.Agua

Cahora Bassa Zambeze Tete Arco 171 Hidroelectrica

Nampula Monapo Nampula Gravidade 17.5 Abas.Agua

Nacala Mecula Nacala Terra 17.4 Abas.Agua

Chipembe Montepuéz Montepuéz Terra 15.6 Irrigação
Locumue Lucheringo Lichinga Terra 17.5 Abas.Agua

Muda Muda Beira Terra 30 Irrigação

Messica Messica Namialo Arco 28 Irrigação

Nome do Projecto Potência
Instalada

(MW)
Mphanda Nkuwa 1.500

Central Norte Cahora Bassa 1.250

Lupata 600

Buzi – Miracuene 300

Boroma 200

Lucite 180

Mugeba 175

Pungoé – Pávua 150

Lúrio 120

Ruo 100
Pungoé – Bué Maria 80
Malema 50
Tatse 50
Alto Ligonha 40
Alto-Molócue 40
Muenezi 25
Mavuzi 10

Tabela 3. Barragens Planificadas (conti…)

Nome do Pojecto Armazenamento
(Mm3)

Mapai 6.370

Bué Maria 987

Moamba Major 600

Nhacangara 200

Sanhute 29,4

Chipembe 24

Movene 20

Metuchira 10

Ressano Garcia Weir 0,20

Gorongosa 0,03
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• Moçambique é o primeiro país africano de língua 
portuguesa membro do ICOLD, tendo levado o 
compromisso de motivar os demais países (Angola, 
Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Principe) em 
juntarem-se a organização.

• A efectivação de Moçambique como membro de pleno 
direito do ICOLD teve lugar durante na 78ª Reunião 
Anual do ICOLD no Vietnam (Hanoi) em 2010. E deste 
então a CMB se faz presente as reuniões anuais da 
organização.

A CMB, representa Moçambique no ICOLD, podendo o país 
beneficiar de todas as vantagens inerentes a esta adesão, 
tais como:

• Estreitar relações com instituições internacionais 
ligadas à organização,

• Ter a disponibilidade especialistas de grande prestígio 
ligados a organização,

• Participar em Fóruns internacionais para a troca de 
experiências, no planeamento, projecto, construção, 
operação, manutenção de barragens e sua 
segurança,

Integração no ICOLD

• Intercâmbio com as comissões técnicas ligadas as 
várias materias que convergem no tema de 
barragens,

• Beneficiar (sem custos) de publicações de relatórios, 
boletins técnicos e outros documentos produzidos 
pela organização,

• Acções de formação e capacitação.

A CMB cumpre com os seus compromissos com o ICOLD, 
o que lhe permite beneficiar destas vantagens.

Moçambique é também membro do “African Regional Club” 
do ICOLD (ARC), forúm do ICOLD que permite a troca de 
experiências e parcerias entre os países africanos membros 
da Organização.

Mais informações: http://academic.sun.ac.za/icold-africa/

A CMB pretende fazer convergir todos os actores do sector 
de barragens em Moçambique: Instituições públicas e 
privadas,  profissionais de engenharia, geólogos, 
ambientalistas, universidades, laboratórios, empreiteiros, 
consultores e demais interessados. 

Promoção de acções de formação, seminários, palestras, e 
reuniões.

Criação de um forúm de discução não formal, mas de 
elevado profissionalismo que poderá trazer benefícios à 
sociedade moçambicana, no que tange:

4. Âmbito de Atuação

• A promoção e sensibilização do público para o papel e 
benefícios das barragens no desenvolvimento 
sustentável e gestão dos recursos hídricos.

• A implementação e promoção do regulamento de 
segurança de barragens a nivel nacional informando 
sobre a sua importância por meio de palestras, cursos 
tornado acessível toda documentação.
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Entende-se que para elevar o nível dos profissionais no 
sector de barragens, é fundamental:

• Capacitar e preparar os profissionais para os desafios 
futuros,

• Envolver continuamente em acções de formação, 
treinamentos “onjob”, estágios em obras e empresas de 
consultoria,

Desde 2010 que a CMB participa na iniciativa do Comité 
Chinês de Barragens (CHINCOLD) para a promoção da 
declaração mundial de barragens, “CHINCOLD workshop 
and technical tour”.

Acções de capacitação

Em 2013 a CMB recebeu o convite para participar na 
conferencia “Water Storage and Hydropower Development 
for Africa” realizado na Etiopia, tendo-se feito representar 
por colegas membros de instituições privadas e 
academicas, este encontro serviu para troca de 
experiência, e parcerias entre os vários intervenientes.

A CMB iniciou contactos com a Comité Brasileiro de 
Barragens (CBDB), com vista a parcerias futuras que 
possam contribuir para o bom funcionamento da 
organização. Espera-se contactos com outros países e 
comissões nacionais de barragens de países membros do 
ICOLD.

Tem sido promovido anualmente pelo Comité de “Capacity 
Building” do ICOLD acções de formação em Marrocos e 
Turquia. 

Países como Portugal e Brasil podem resolver parte das 
limitações a nível de formação/capacitação de técnicos 
nacionais uma vez que a barreira linguística deixa de 
existir.

O regulamento de segurança de barragens (RSB) é um 
instrumento que permite a correcta verificação dos 
requisitos fundamentais de funcionamento das barragens 
em todas as fases de vida: projecto, construção, exploração 
e desativação.

Actualmente não existe um regulamento nacional o que 
leva a cada um dos promotores e gestores dos 
empreendimentos de barragens nacionais adoptarem 
mecanismos próprios que permitam salvaguadar a 
segurança das barragens. 

Colaboração com a DNA

Com um RSB todas as barragens existentes no 
país e os novos projectos terão procedimentos de avaliação 
“standards” que permitirão as autoridades avaliar cada 
projecto e verificar as suas incompatibilidades.

O envolvimento da CMB no sector de águas para o 
acompanhamento dos trabalhos de consultoria 
multidisciplinar tem sido de grande aprendizagem tendo 
permitido:

• A primeira colaboração oficial com DNA. 

• O enriquecimento do regulamento com a inclusão de 
temas emergentes onde se destaca as barragens de 
rejeitados. 

• Estimular as entidades moçambicanas envolvidas        
em projectos de barragens (públicas e privadas) a 
divulgarem os seus estudos e projectos, para o benefício 
da sociedade moçambicana, e sensibilização do público 
para questões emergentes salvaguardando o interesse 
nacional.

• Organizar reuniões anuais onde serão discutidos os 
projectos de barragens existentes, planeados, assim 
como questões de operação e manutenção. 

• Pretende-se dinamizar o compromisso da CMB a nível 
nacional e internacional tornando-se parceiro activo das 
instituições que inferem com os  recursos hídricos em 
Moçambique.

5. Desafios
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• Fazer funcionar as Comites tecnicos da CMB a 
semelhanca dos paises membros do ICOLD

• Alargar o número de membros da CMB,

• Alargar as oportunidades de formação a mais técnicos 
nacionais através da cooperação com instituições de 
países membros do ICOLD,

• Fortalecer o envolvimento de técnicos nacionais no 
projecto, construção e fiscalização de barragens,

• O planeamento de infraestructuras hídricas exige 
pessoal devidamente qualificado nas diversas areas de 
especialização (hidrologia, geotecnia, estruturas, 
geologia, mecânica, electrotécnia, etc) e na fase de 
exploração são necessários cada vez mais gestores 
qualificados.

• As universidades tem um papel importante e são 
chamadas a desenvolver currículos que se ajustem as 
novas tendências no ramo da engenharia em 
Moçambique. 

• 2015 Congresso do ICOLD e são convidados todos os 
interessados em integrar a comitiva da CMB a Noruega.

• 2015 CHINCOLD “workshop and technical tour” os 
interessados poderão submeter os CVs. 

• 2016 Reunião Anual do ICOLD na Africa do Sul. As 
visitas técnicas poderão englobar barragens nacionais 
uma vez que o organizador do evento (South African 
National Committe on Large Dams - SANCOLD) já 
manisfestou interesse.

Eventos futuros

Muito obrigado


