
 

 
 

 

Declaração Pública 
 

 

Governo Finta Sociedade Civil no Processo de Revisão 
da Lei de Minas (Lei n.º 28/2014, de 23 de Setembro)  

 
 
 

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, foi criada em 2009 através da assinatura de um MOU entre os seus 

membros e que conta actualmente com 26 organizações da sociedade civil baseadas em todo o território 

nacional, emite esta Declaração Pública, manifestando o seu desagrado e repúdio em torno do 

processo não inclusivo e pouco participativo da revisão de Lei de Minas (Lei n.º 28/2014, de 23 de 

Setembro). 

 

Apesar da Plataforma Nacional da Sociedade Civil da Indústria Extractiva, ser membro residente 

do Comité de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Industria Extractiva a semelhança do sector 

privado, e contar com 26 organizações da sociedade civil a nível nacional, a mesma foi excluída do 

processo de revisão da Lei de Minas, o que torna o processo de revisão obscuro na medida em que apenas 

o sector privado foi abrangido neste processo. Na verdade, parece que esta revisão visa exclusivamente 

responder e acomodar as preocupações e interesses do estado, visto que é acionista de algumas empresas 

do sector mineiro através da Empresa Moçambicana de Exploração Mineira (EMEM) que é participada a 

50% pelo Estado, 35% IGEPE e 15% pelo INAMI. A EMEM representa os interesses económicos do Estado 

no sector e, para este efeito, esta recebe uma participação mínima livre (free carry) de 5% nos projectos de 

mineração, contando actualmente com 11 participações já efectivadas. 

 

Por outro lado, tem se notado um distanciamento e fechamento por parte das entidades governamentais, 

em envolver a sociedade civil nas questões relacionadas a gestão transparente do sector extrativo em 

Moçambique, e apesar da Plataforma Nacional da Sociedade Civil da Indústria Extractiva já ter 

solicitado uma revisão pontual da Lei de Minas, e ter apresentado e fundamentado as suas preocupações 

no que tange a vários aspectos do sector, só para citar alguns:  

1. A falta de informação sobre a transferência e ou transmissão de títulos mineiros que tem dificultado 

a identificação de empresas para a sua inclusão nos relatórios da ITIE, visto algumas 

concessionam as suas licenças fora do radar do INAMI, e a Lei de Minas, no Artigo 4 sobre o 

conteúdo do Cadastro Mineiro não inclui a componente de transferência e transmissão de títulos 

mineiros; 

2.  A inexistência de um dispositivo legal que obriga as empresas do sector mineiro a fornecerem 



informações a ITIE, diferentemente da Lei do Petróleo no seu Artigo 50 ja obriga as empresas a 

reportarem os montantes pagos ao Estado bem como aos encargos de responsabilidade social; 

3.  A falta de clareza sobre a tempo médio em que as comunidades hospedeiras de projectos mineiros 

passem a beneficiar-se dos 2.75% dos royalties, logo após o início da produção, dado que desde a 

criação da circular nº 1/MPD-MF/2013, continuam a existir distritos com empresas em fase de 

produção mas que não tem se beneficiado destas alocações; 

4. A Estagnação do Processo de instalação da Alta Autoridade da Industria Extractiva (AAIE) 

conforme previsto na Lei nº20/2014 de 18 de Agosto (Lei de Minas) no seu Artigo 25 que 

estabeleceu a obrigatoriedade de criação da Alta Autoridade da Indústria Extractiva, e estipulou 

um prazo de 12 meses para a sua instalação;  

5. A Estagnação do Processo do Institucionalização da ITIE e atraso constante na elaboração, 

finalização e submissão dos Relatórios da ITIE, que tem colocado enormes desafios técnicos e 

financeiros que limitam escopo de intervenção da ITIEM, colocando riscos enormes da suspensão 

dos pais desta iniciativa global, que o país aderiu por sua livre e espontânea vontade; 

6. A Atribuição de Licenças de Prospeção e Pesquisa de Petróleo e Minérios sobre áreas de 

conservação e áreas de elevado valor de biodiversidade e consequente realização de pesquisa 

sísmica e perfuração nestas áreas, conforme se pode verificar no portal de cadastro mineiro de 

Moçambique;  

7. Inexistência de um modelo ou guia de pagamento dos impostos específicos da área mineira, visto 

que até ao momento, a tributação é feita com base no Modelo B, o que tem dificultado o controlo e 

caracterização das contribuições específicas efectuadas pelas empresas do sector; 

8. Existência de comunidades reassentadas sem memorandos de entendimentos firmados, conforme 

previsto no Artigo 30 da Lei de Minas referente a justa indeminização, que determina este factor 

como um dos requisitos para atribuição de direito de exploração; 

9.  Para minimizar a insensibilidade do sector mineiro em questões de género¸ nesta revisão, a 

introdução de elementos que favoreçam a igualdade de género na indústria extractiva, como 

forma de reverter o actual cenário que se mostra desigual com homens tendo mais oportunidades 

que as mulheres. Recomenda-se a inclusão de novos elementos nas transferências às comunidades 

como, a obrigatoriedade de se promover a igualdade de género nos projectos de desenvolvimento 

a serem definidos e uma quota mínima de mão-de-obra na contratação mineira que atende a estas 

questões salvaguardando¸ no entanto, as especificidades de cada caso; 

10. O INAMI foi criado com a expectativa de que seria o órgão regulador colmatando os 

constrangimentos enfrentados no sector mineiro. Tais expectativas ficaram goradas porque este 

centra a sua actividade no licenciamento mineiro do que propriamente no exercício de outras 

competências essenciais de um órgão regulador como sejam a fiscalização, a supervisão e o 

sancionamento das empresas operadoras, acontecendo isto no último caso quando estas violem a 

lei ou os termos contratualmente acordados. Neste sentido¸ é crucial clarificar nesta lei as funções 

do INAMI e as funções da AAIE que na opinião do Plataforma deve ser a de fiscalizador, 

controlador permanente e periódico tendo em vista prevenir, detectar e perseguir ilícitos¸ ou más 

práticas; remediar ou evitar perturbações e maximizar a valorização dos recursos minerais. Ou 

seja, uma autêntica actividade de intelligence na recolha, tratamento e validação de informação. 



 

Portanto, os aspectos acima arrolados e outros não mencionados nesta Declaração Pública, tem 

constituído atropelos constantes a legislação e a Plataforma Nacional da Sociedade Civil da 

Indústria Extractiva é a favor de uma exploração sustentável, responsável, transparente e inclusiva dos 

recursos naturais. Deste modo, A Lei de Minas não pode ser revista somente para acomodar os interesses 

empresariais, sem no entanto, incluir as preocupações das comunidades. Apelamos ao Governo, que esse 

processo seja, inclusivo, a semelhança de outras leis revistas, como a Lei de Terras que contou com a 

participação activa da sociedade civil. 

 
 

 

 


