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A Plataforma Nacional da Sociedade Civil da Indústria Extractiva (PIE), é um fórum de partilha de 

informação, discussão e busca de sinergias sobre assuntos ligados à gestão criteriosa e sustentável da 

exploração dos recursos naturais e extractivos, criada em 2009 através da assinatura de um MOU entre os 

seus membros efectivos e que conta actualmente com 25 organizações da sociedade civil de âmbito 

nacional, baseadas em todo o território nacional devidamente identificadas abaixo. 

 

Esta Plataforma, realizou entre os dias 27 e 28 de Outubro de 2020, na Cidade de Maputo, a sua 10ª 

Conferência Consultiva Nacional da Plataforma (CCNP), evento este que constitui um momento de 

nacional de consulta, debate alargado e tomada de decisão sobre assuntos de interesse da Plataforma e 

abordou sobre os esforços para que a exploração dos recursos minerais e petrolíferos em moçambique seja 

em prol duma sociedade justa centrada nos direitos sociais, económicos e ambientais dos cidadãos. 

Também abordou sobre perspectivas de ganhos mútuos, quer para os cidadãos em geral e as comunidades 

que circunvizinham os projectos mineiros e petrolíferos de forma particular, quer para o Estado e as 

empresas dos sectores mineiro e petrolíferos sem prejuízo e hipoteca dos sonhos, expectativas e visão de 

um desenvolvimento socioeconómico inclusivo das gerações actuais e vindouras. 

 

Participaram por direito na 10ª CCNP todas as organizações-membros da PIE provenientes das províncias 

de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Inhambane e Maputo, tendo estas deliberado e 

debatido questões internas sobre o novo ciclo de governação e gestão da plataforma, bem como, temas 

conexos a exploração dos recursos minerais e petrolíferos, nomeadamente: 

 O 8° relatório da Iniciativa da Transparência da Industria Extractiva em Moçambique (ITIE-M) e 

recomendações para o 9° relatório da ITIE; 

  O Índice da Transparência na Industria Extractiva, o Impacto da Exploração Mineira no Lago Niassa;  

 O critério para a definição da percentagem do imposto de produção a ser canalizado para as 

comunidades e a materialidade para definição criteriosa das localidades/comunidades que devem 

ser inscritas como receptoras da percentagem dos impostos de produção estipulados por lei;  

 O processo da revisão da lei de minas e a proposta do modelo do fundo soberano para Moçambique.  

 

Sobre as questões de governação e gestão da PIE ficou deliberado o seguinte: 

 O Secretariado Nacional da Plataforma (SNP) para o período de 2021 a 2023 será gerido pela 



coligação AENA, CDD e WWF, sob a liderança da AENA; 

 O Conselho Nacional da Plataforma (CNP), mecanismo de representação nacional e de tomada de 

decisão, o verdadeiro órgão de governação da PIE, passa a ser composto pelas seguintes 

organizações: CIP e CDD em representação da província de Maputo; ACOORD em representação da 

província de Inhambane; KUBECERA-PTRN e ASA em representação da província de Tete; GPDDZ e 

RADEZA em representação da província da Zambézia; KULIMA e SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE 

em representação da província de Nampula; CPS em representação da província de Niassa; ADEL 

CD e AMA em representação da província de Cabo Delgado; 

 A representação da Sociedade Civil no Comité de Coordenação da ITIE-M será feita pela AENA e 

AAAJC que renovam por mais um mandato e pelo CIP e AMA como novos integrantes na condição 

de principais. A SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE, o CDD, a KUBECERA e a LIVANINGO entram como 

suplentes. 

 

Sobre os temas conexos a exploração dos recursos minerais e petrolíferos em Moçambique ficou 

expressa no seio dos participantes a total insatisfação decorrente do impacto resultante da exploração 

mineira e petrolífera, sobretudo o seu poderoso contributo na deterioração substancial da qualidade de 

vida dos moçambicanos, particularmente nas comunidades afectadas pela mineração no país, bem como a 

fraca transparência no processo de exploração e gestão dos recursos.  

 

Em concreto no que tange aos Relatórios da ITIE em Moçambique ficou patente que os mesmos 

apresentam alguma melhoria mas que é necessário que se tenham atenção focada nas questões:  

 O Comité de Coordenação deve assegurar que os relatórios aprovados respondam cabalmente aos 

requisitos que constam do Padrão da ITIE, principalmente quando se tratar de requisitos já 

levantados nos relatórios de validação de forma a não pôr em causa a permanência do país na ITIE;  

 Estabelecimento de critérios técnicos para a revisão da materialidade a ser aplicada nos relatórios 

da ITIE; Definição dos mecanismos de selecção e indicação das empresas a incluir nos relatórios 

com base nos registos do INAMI e do INP e não no Classificador de Receitas da AT;  

 Providenciar a operacionalização de sistemas de dados integrados online (E-report) de modo a 

reduzir as inconsistências das fontes de informação; 

 

Com relação ao Índice da Transparência na Industria Extractiva ficou claro que se trata de uma 

ferramenta com valiosa contribuição e que as empresas deverão se engajar para assegurarem que seus 

padrões de transparência concorram para o previsto a nível nacional e internacional, assim como o governo 

gestor da ITIE em Moçambique pode encontrar nesta ferramenta uma oportunidade para cruzar informação 

que possa ser útil na elaboração dos relatórios da ITIE-M. 

 

No concernente ao Impacto da Exploração Mineira no Lago Niassa chama-se atenção ao governo para a 

observância dos seguintes aspectos:  

 Desafios concernentes a materialização do projecto da reversão do Lago Niassa como uma Reserva 

Parcial;  

 Actividades de exploração mineira, que apesar de ocorrerem fora da área tampão, tem impactos 

sobre a reserva, visto que os rios que correm nesta região de exploração mineira drenam as suas 



águas poluídas sobre o Lago Niassa, que directa e indiretamente afecta a biodiversidade aquática e 

florestal incluindo a exploração ilegal de areia grosa junto a praia de chuanga, para fins de 

construção da represa de Locúmuè na cidade de Lichinga. 

 

No domínio da definição da percentagem dos impostos de produção a serem canalizados para as 

comunidades ficou claro que o Governo dispõe de um critério político e não técnico e transparente para a 

definição da percentagem de alocação de receitas as comunidades hospedeiras dos projectos mineiros e 

petrolíferos tendo se sugerido que o Governo adopte o critério da média ponderada das taxas estabelecidas 

nos regimes de tributação mineira e petrolífera previstas nos artigos 10 e 12 da Lei 27/2014 e da Lei 

28/2014 ambas de 23 de Setembro respectivamente; 

 

No domínio da materialidade para definição criteriosa das localidades/comunidades que devem ser 

inscritas como receptoras da percentagem dos impostos de produção estipulados por lei, ficou claro 

que o processo tem sido efectuado de forma desregrada sem observância de um processo técnico e 

transparente, pelo que se sugere que o Governo opte pela materialidade do valor mínimo de imposto 

colectado. 

 
 

 
Maputo, aos 28 de Outubro de 2020 

 


