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Cardno
A Cardno oferece serviços profissionais para conceber e oferecer programas de apoio ao crescimento
económico, criação de riqueza, desenvolvimento social e rural em países em desenvolvimento e
economias emergentes. Com escritórios corporativos na Austrália, Bélgica, Indonésia, Quénia, Papua
Nova Guiné, Filipinas, Reino Unido e Estados Unidos, a Divisão emprega mais de 900 pessoas e tem
projectos em 85 países. A Cardno tem clientes como o Departamento de Desenvolvimento
Internacional (DFID), a Comissão Européia, a Agência dos EUA para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), o Banco Mundial, o Fundo Global, a Millennium Challenge Corporation
(MCC), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e as agências das Nações Unidas, bem como
governos parceiros, clientes privados e comunidades.
A Cardno tem mais de 50 anos de experiência na África Subsaariana. A excelência profissional e as
realizações dos nossos projectos e intervenções foram reconhecidas com vários prêmios, extensões e
trabalhos contínuos para clientes existentes e novos. A Cardno desenvolveu uma vasta experiência na
África Oriental e Austral e tem um registro comprovado de apoiar os governos da região na
preparação, concepção e implementação de estratégias e reformas. Trabalhamos com centros
regionais, autoridades nacionais e agências, a fim de melhorar sua capacidade de prestar serviços; isto
muitas vezes foi alcançado através da provisão de formação, transferência de habilidades e assessoria,
bem como melhorando e desenvolvendo procedimentos e processos necessários.
OzMozis
Fundada em 2009, a OzMozis Limitada (OzMozis) é uma empresa de consultoria e serviços de
desenvolvimento e investimento registrada e com sede em Maputo, Moçambique.
A OzMozis trabalha na África Austral, mas com foco em Moçambique. A empresa é especializada em
quatro áreas:


Fornecendo suporte ao investidor e avaliação de risco, com enfoque para o sector da indústria
extractiva.



Gestão e implementação de projectos, especialmente em torno da política governamental,
desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento económico local, questões comunitárias e meio
ambiente e processos de participação.



Compreendendo políticas, prioridades e práticas dos governos, doadores e investidores.



Apoiando o desenvolvimento regional e rural, incluindo o planeamento e mecanismos financeiros
e cadeias de valor.

A OzMozis é licenciada pelo Ministério da Coordenação de Acção Ambiental (MICOA) de
Moçambique para realizar avaliações de impacto ambiental e social.
Reconhecimentos
A Cardno e a OzMozis gostariam de reconhecer o apoio e assistência recebido dos seguintes durante a
Avaliação Ambiental Estratégica e Social:







Project contacts and key staff in MIREME and MAGTAP. Contatos do projeto e pessoal chave no
MIREME e MAGTAP.
Oficias do Banco Mundial (Paulo Jorge / Augusto Ferreira Mendonca / Ekaterina Mikhaylova).
Ministérios do Governo.
Funcionários provinciais.
Participantes dos Seminários Nacionais e Provinciais realizados em Julho e Novembro 2016, e do
seminário final de validação realizado em Maputo em Agosto 2017.
A ampla gama de intervenientes e partes interessadas que foram entrevistadas ao longo do
processo SESA.
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Governo de Moçambique
Gases de Efeito Estufa
Iniciativa Mundial de Reporte
hectare
Virus da Imunodeficiência Humana
Conselho Internacional de Mineração e Metais
Investimento Directo Estrangeiro
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Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional
Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade
Instituto National de Petróleo
Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Colectivas
Taxa Interna de Retorno
Organização Internacional de Normalização
Iniciativa de Transparência da Indústria Extractiva
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Justiça Ambiental
Liga dos Direitos Humanos
Gás Natural Líquido
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Ministério da Economia e Finanças
Ministério do Género, Criança e Acção Social
Mineração em Grande Escala
Ministério para Coordenação da Acção Ambiental
Ministério da Educação de Desenvolvimento Humano
Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Instituto para a Comunicação Social da África Austral
Ministério da Saúde
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
Milhões de toneladas métricas por ano
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MOPHRH
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OHS
OMM
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PIB
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PM2.5
PMEs
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RAP
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Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Ministério dos Transportes e Comunicação
Metanol para Olefinas
Megawatt
Metical de Moçambique
Organização Não Governmental
Óxido de Nitrogênio
Saúde e Segurança Occupacional
Organização da Mulher Moçambicana
ObserIVAório do Meio Rural
Organização Nacional dos Jornalistas
Onça
Produto Interno Bruto
Partículas (<10 mícrons)
Partículas (<2.5 mícrons)
Pequenas e Médias Empresas
Parceria Público-Privada
Programa de Reabilitação Económica e Social
Acordo de Partilha de Produção
Plano de Acção de Reassentamento
Pedido de Propostas
Responsabilidade Social Empresarial
Avaliação Ambiental e Social Estratégica
Óxidos de Enxofre
Avaliação Regional Ambiental e Social Estratégica
A ser Determinado
Termos de Referência
União Nacional de Camponeses
Programa de Desenvolvimento das Naçãoes Unidas
Doláres Americanos
Componentes Ambientais e Sociais Valiosos
Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos

Glossário
Mineração Artesanal e de
Pequena Escala (MAPE)

Em termos gerais, a mineração artesanal e de pequena escala refere-se à
mineração por indivíduos, grupos, famílias ou cooperativas com
mecanização mínima ou inexistente, muitas vezes no sector informal (ilegal)
do mercado (Hentschel et al ., 2003).

Iniciativa de Transparência
da Indústria Extractiva
(ITIE)

Um padrão para incentivar a transparência e a boa governanção nas
indústrias de petróleo, gás e mineração, exigindo que as empresas publiquem
o que pagam aos governos, e que os governos divulguem o que recebem.

Sector Extractivo

No contexto desta Avaliação Ambiental e Social Estratégica, o sector
extractivo é composto por projectos de mineração e gás existentes e
potenciais; o petróleo também está incluído, embora o potencial de produção
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em Moçambique pareça ser muito limitado.
Avaliação de Impacto
Ambiental e Social (AIAS)

O processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos
biofísicos, sociais e outros relevantes das propostas de desenvolvimento
antes das principais decisões tomadas serem tomadas e compromissos
assumidos (Associação Internacional de Avaliação de Impacto).

Plano

Uma estratégia orientada para o future, muitas vezes com prioridades
coordenadas,e opções e medidas que elaboram e implementam a política
(Sadler e Verheem, 1996).

Política

Um curso de acção geral ou uma proposta de direcção geral que um governo
está ou irá implementar, e que orienta a tomada de decisões em curso
(Sadler e Verheem, 1996).

Programa

Uma agenda organizadae coerente ou cronograma de compromissos,
propostas, instrumentos e/ou actividades que elaboram e implementam a
política (Sadler e Verheem, 1996).

Avaliação Ambiental e
Social Estratégica (SESA)

No contexto deste projecto, uma ferramenta de política para apoiar a reforma
dos sectores de mineração e gás, informando o processo de actualização de
regulamentos e políticas ambientais, sociais, de saúde, segurança e protecção
(ESHSS), bem como estruturas de governação e tomada de decisão
relacionadas ao sector.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Antecedentes e Contexto
Nos últimos anos, Moçambique viveu um período de crescimento rápido do investimento no sector
extractivo ao qual se seguiu um período de quedas constantes dos preços das matérias-primas e
retracção do investimento. Ao longo deste tempo – mesmo durante períodos em que os preços das
matérias-primas e os investimentos eram elevados – a indústria tem sido lenta na transformação do
desenvolvimento local e regional ou na concretização de benefícios sustentados para a economia
nacional. Apesar de grandes indústrias extractivas terem trazido alguns benefícios na forma de
emprego local e infraestrutura para as províncias e distritos que as albergam, estas zonas também
sofreram impactos negativos significativos ao nível socioeconómico e ambiental, incluindo o
deslocamento físico e económico involuntário, a poluição do ar e de recursos hídricos adjacentes, bem
como várias preocupações no que se refere a saúde e segurança. Reconhecendo a necessidade de
apoiar o desenvolvimento de um sector extractivo sustentável durante cenários tanto de expansão
como de quebra (boom and bust), o Governo de Moçambique (GdM) tem estado a operar reformas
institucionais, legais e de política por forma a melhorar a inclusividade e a sustentabilidade do sector e
melhor alinhá-lo com as metas globais de desenvolvimento socioeconómico e ambiental do país como
um todo.
Por forma a apoiar este programa de reforma, o GdM, através do Ministério dos Recursos Minerais e
Energia (MIREME), recebeu um financiamento do Banco Mundial para o “Projecto de Assistência
Técnica para Gás e Minas (MAGTAP)". O objectivo geral do MAGTAP é reforçar a capacidade e os
sistemas de governação de instituições chaves para gerir os sectores de minas e mineração. Uma
Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE/SESA) foi adoptada como uma componente
determinante do MAGTAP de modo a ajudar a reforçar a sustentabilidade do sector e facultar
informação para apoiar o desenvolvimento de melhores quadros institucional, regulamentar e de
política para identificar e gerir impactos ambientais, socioeconómicos, de saúde e segurança nos
sectores de minas e mineração.
A SESA é uma ferramenta de política que visa apoiar a reforma dos sectores de minas e mineração
através da fundamentação do processo de actualização de regulamentos ambientais, socioeconómicos,
sanitários e de segurança (environment, socio-economic, health, safety and security - ESHSS), de
políticas, de mecanismos de governação e da tomada de decisão referentes ao sector. Facilita diálogos
estratégicos sobre a sustentabilidade ambiental e social, bem como informa processos de reforma de
políticas, servindo de guia de políticas para programas e projectos específicos no sector. A SESA tem
uma natureza multidimensional, uma vez que analisa questões sociais, ambientais e económicas,
prioriza e valida as principais questões com consultas detalhadas, participativas e responsivas com
intervenientes e recomenda opções de política.
Âmbito e Objectivos da SESA
Reconhecendo a natureza por vezes contrastante de impactos e opções de política associados a
mineração e mineração, a SESA tratou estes sectores, quando tal fosse apropriado, de forma separada,
reconhecendo igualmente que existem sobreposições significativas na forma como estes sectores
podem ser geridos e monitorizados eficazmente por departamentos e agências do estado. Além disso,
a SESA cobriu todas as questões socioeconómicas e ambientais associadas a mineração artesanal e de
pequena escala (MAPE) juntamente com a mineração de grande escala (MGE) e actividades offshore
e onshore do sector da mineração. Neste âmbito alargado, os principais objectivos da SESA foram
amplamente definidos como:
(i)

Identificar, priorizar e validar questões e impactos ESHSS positivos e negativos, directos,
indirectos e cumulativos do sector da mineração onshore e offshore e sector mineiro artesanal,
de pequena, média e grande escala ao nível nacional, regional e local.
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(ii)

Identificar lacunas e sobreposições nos actuais mecanismos institucionais, políticas e
regulamentos responsáveis pela não mitigação adequada de questões e impactos negativos de
ESHSS, ou reforçar questões e impactos ESHSS positivos associados ao sector de mineração e
minas.

(iii)

Propor medidas para simplificar e reconciliar lacunas em acordos, políticas e regulamentos
actuais de minas e mineração de modo que seja melhorada a gestão de questões e impactos
positivos e negativos de ESHSS associados ao sector de mineração e minas.

Resumo do Processo de SESA
O processo de SESA foi levado a cabo em quatro fases sequenciais, tendo resultado na construção de
uma imagem lógica da situação actual, através da realização de consultas públicas sobre as questões
ESHSS prioritárias e propondo medidas para simplificar e reconciliar lacunas em políticas e
regulamentos, mecanismos institucionais do sector de minas e mineração, de modo que seja
melhorada a gestão de questões e impactos ESHSS positivos e negativos associados ao sector
extractivo:
Fase 1 – Fase Inicial: a principal fase preparatória do projecto durante a qual o plano de trabalho,
mecanismos institucionais, cronograma e resultados práticos detalhados da SESA foram acordados
com o Cliente. Análises de situação por forma a definir o contexto da SESA também foram feitas
durante a Fase 1, abrangendo actividades da indústria de mineração e minas, as principais instituições,
regulamentos e políticas, impactos ESHSS associados com o mineração, MGE e MAPE, bem como os
principais intervenientes. As análises preliminares foram actualizadas ao longo do projecto à medida
que nova informação documental foi compilada pelos membros da equipa da SESA e foram
concluídas consultas com um universo alargado de intervenientes.
Fase 2 – Consultas públicas: determinaram as preocupações ambientais e sociais estratégicas que
devem ser consideradas durante o desenvolvimento dos sectores de minas e mineração no país através
de um exercício de consulta abrangente com diferentes actores do sector de minas e mineração
(governo central, provincial e distrital, organizações da sociedade civil e sector privado). A Fase 2
validou, utilizando como base, e priorizou, as questões e impactos ESHSS e socioeconómicos
identificados através da análise situacional.
Fase 3 – Análise institucional e regulamentar: actualizou a análise institucional, Regulamentar e de
políticas realizadas durante a Fase 1 através de consultas alargadas com actores governamentais por
forma a identificar lacunas e sobreposições que estão a limitar a gestão efectiva de questões e
impactos ESHSS no sector mineiro (tanto MAPE como MGE) e no sector da mineração (tanto
onshore como offshore).
Fase 4 – Relatório final e processo de validação: comparou as constatações das fases anteriores e
recomendou actualizações ao nível de políticas e regulamentos, bem como ajustamentos institucionais
para eliminar as lacunas e sobreposições definidas na Fase 3. Foi elaborada uma matriz institucional e
de políticas detalhada que identifica prazos, metas e indicadores de monitoria, bem como delineia
responsabilidades institucionais, necessidades de capacitação e um orçamento de implementação.
Foram igualmente elaborados Quadros de Análise Ambiental e Social (Environmental and Social
Screening Frameworks - ESSFs) para a MGE, MAPE e mineração onshore e offshore para analisar
futuros empreendimentos. Os ESSFs incluem Planos de Gestão e Monitoria Ambiental e Social
(Environmental and Social Management and Monitoring Plans - ESMMP) sectoriais e Directrizes
ESHSS de alto nível. A validação das recomendações e dos ESSFs pelas partes interessadas foi feita
em Novembro de 2016. O relatório final preliminar do SESA para o sector mineração (MGE e
MAPE) e o Draft ESSF Final foram revisados pelo governo, o MAGTAP e o Banco Mundial no
período de janeiro de 2017 a junho de 2017. Com base nos comentários, os documentos foram
revisados para produzir o relatório final para o sector Mineração (MGE e MAPE) (este documento) e
o ESSF Final (apresentado como um documento separado). A consulta de validação final está
programada para o dia 18 de Agosto de 2017.
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Questões ESHSS Prioritárias
Com base na análise situacional, foi elaborada uma lista exaustiva de potenciais questões ESHSS.
Esta lista exaustiva foi posteriormente analisada de modo a identificar uma proposta de lista de
questões prioritárias. Esta proposta, por sua vez, serviu de ponto de partida para discussões durante as
consultas subsequentes, durante as quais intervenientes em seminários nacionais e provinciais foram
convidados a melhorar e priorizar as questões ESHSS específicas às operações de MGE e MAPE. O
produto das consultas foi uma lista validada de questões de maior e menor prioridade para MGE e
MAPE:
Sector

Maior prioridade

Menor prioridade

MGE

› Falta de capacidade para definir e resolver

› Fraca capacidade para oferecer conteúdo local e competir

questões e impactos cumulativos, incluindo
a aquisição de dados de base estratégicos
e de qualidade;
› Fraca criação de emprego;
› Desfasamento entre as expectativas da
comunidade e os benefícios oferecidos pela
indústria extractiva; e
› Crescente necessidade de reassentamento
involuntário e fraca capacidade tanto de
consultores como do governo para oferecer
de forma consistente planos de
reassentamento de elevada qualidade.
MAPE

por oportunidades de emprego;

› Danos, ou eliminação, a meios de vida alternativos;
› Degradação de solos;
› Marginalização de mulheres;
› Quadro legal incompleto;
› Fraca capacidade de implementação dos quadros legais;
› Saúde e segurança de trabalhadores; e
› Saúde e segurança de comunidades.

› Elevado nível de informalidade;

› Falta de investimento em capacitação e formação;

› Trabalho infantil; e

› Uso de mercúrio na recuperação de ouro;

› Degradação dos solos.

›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Elevados custos de estudos e planos;
Falta de saneamento ambiental;
Conflictos de terras;
Acesso inseguro à terra (para responder a esta questão, o
regulamento mineiro poderia seguir a Lei de Minas e criar
um sistema jurídico que atribua direitos e obrigações ao
sector de MAPE, incluindo o regime fiscal);
Perda de vidas humanas devido a deslizamentos de terras;
Inexistência de prospecção e pesquisa de minerais;
Desmatamento e destruição da fauna;
Acesso à mercados;
Ocorrência de doenças transmissíveis (HIV, diarreia,
tuberculose, etc.);
Criminalidade e contrabando;
Conflitos sociais;
Fraca contribuição do sector para as receitas (fuga ao
fisco);
Concentração de emigrantes ilegais; e
Crianças que abandonam a escola para se dedicarem a
MAPE.

A lista validada de questões e impactos ESHSS foi o cerne de análises subsequentes de lacunas e
sobreposições institucionais, regulamentares e de políticas.
Resumo da análise de impactos cumulativos
Além das questões prioritárias identificadas na Fase 2, a equipe da SESA considerou também os
impactos cumulativos sobre a infraestrutura que poderiam surgir da expansão contínua dos projetos de
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mineração, tanto a nível geral (nacional) quanto ao nível da província com base na atividade de
mineração existente e prevista. Os projetos de mineração podem resultar em impactos numerosos e
complexos no cenário ambiental e social. Embora muitos deles sejam diretos e imediatos, os impactos
de projetos individuais podem se combinar e interagir. Com base em informações e dados recentes e
atuais sobre exploração e produção, a equipe da SESA desenvolveu previsões qualitativas de nível
provincial para o desenvolvimento do sector mineração nos próximos 20 anos
Em relação ao sectorMAPE, este pode ser dividido em dois sub-setores; Um grande número de
operações de mineração artesanal (geralmente informais), e um pequeno número de operações de
mineração em pequena escala distribuídas em diferentes regiões. Dada a natureza informal e a
instabilidade temporal de grande parte da atividade da MAPE em Moçambique, não é possível (ou
apropriado) completar uma avaliação de impacto cumulativa para o sector MAPE. No entanto, o
relatório SESA avalia em termos muito amplos as implicações de um maior número de operações
MAPE e / ou maior densidade de sites de MAPE dentro de uma região geográfica.
Resumo das questões políticas
Em geral, existem dois principais questões a nível político. A primeira refere-se às lacunas,
sobreposições e inconsistências aparentes ao considerar políticas e leis e regulamentos relevantes para
o sector mineração. O segundo refere-se às políticas, leis e regulamentos que são fortes no papel, mas
que são apenas fracamente implementados ou mal interpretados (interpretados de forma diferente) por
diferentes partes.
Lacunas, sobreposições e inconsistências

Fraquezas na implementação

› Conflito de interesse na aprovação e monitoramento de

› Aplicação das leis

›
›
›
›
›
›
›
›

>

licença
Necessidade de elaborar um Plano Diretor de Mineração
Conservação e compensações da biodiversidade (offset)
Mineração em áreas protegidas
Quadro jurídico para regulamentação da MAPE
Escopo do licenciamento MAPE
Requisitos de saúde e segurança adequados para MAPE
Regulamentação da mão-de-obra da MAPE
Restauração dos meios de subsistência e compensação
após o reassentamento
Conteúdo local

› Atenção à saúde e segurança da comunidade
› Monitoramento e avaliação de AIAs
› Salvaguardas adequadas no reassentamento

involuntário

› Padrão deficiente de construção relacionada com o

reassentamento
> Processo pouco claro de compartilhamento de receita

Resumo das questões institucionais
Foram identificadas várias questões institucionais importantes, centradas nos papéis e funções das
instituições-chave, na capacidade dessas instituições para realizar as tarefas atribuídas, interações e
coordenação institucional e questões relacionadas ao envolvimento e gestão das partes interessadas.
Funções e funções institucionais

Capacidade institucional

› Desafios enfrentados pelo MIREME em um processo de

› Recursos e capacidade dentro dos Ministérios

›

› Fraca análise do governo de impactos cumulativos
› Capacidade limitada em mudança climática
› Aspectos sociais das AIAs não abordados

›
›
›

consolidação de sua estrutura
Desafio de garantir que as atividades relacionadas ao
meio ambiente realizadas em outros ministérios se
beneficiem da coordenação e liderança técnica do
MITADER.
Desafios enfrentados pelo INAMI para desenvolver sua
função reguladora
Implementação da AAIE
Restrições de recursos no MISAU para actividades de
implementação e inspecção
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› Falta de contribuição da MGCAS em AIAs e SESAs
› Esclarecimento do papel do MINEDH no

desenvolvimento do sector mineração

Interações institucionais e coordenação

Envolvimento e gestão das partes interessadas

› Falta de mecanismo efetivo para a coordenação entre

› Falta relativa de participantes não governamentais no

agências e ministérios
› Risco de atividades de inspeção duplicadas e
redundantes
› Falta de um repositório único ou coleção acessível de
AIASs, SESAs, RAPs ou relatórios de auditoria ambiental
/ social dentro dos ministérios

processo de AIA

› Gestão das comunicações com as comunidades para

propiciar expectativas irrealistas

Resumo das ações políticas recomendadas
Uma série de recomendações sobre políticas e o quadro regulamentar são apresentadas abaixo
Abordando lacunas, sobreposições e inconsistências

Abordando Fraquezas na Implementação

› Eliminar o conflito de interesse na aprovação e

› Melhorar a aplicação das leis

›
›

›
›
›
›
›
›

›
›

monitoramento de licença
Elaboração de um Plano Diretor de Mineração
Conservação e compensações da biodiversidade
(offset). Definir limites para o que pode e não pode ser
compensado.
Mineração e áreas protegidas devem ter em conta
apenas a perspectiva de impacto cumulativa.
Melhorar o quadro legal para a regulamentação da
MAPE
Aumentar o alcance do licenciamento da MAPE para
incluir outros materiais
Desenvolver requisitos adequados de segurança e
saúde para a MAPE
Regulamentação da mão-de-obra da MAPE
Identificação da situação de linha de base e crescimento
do sectorfuturo como ferramenta para gerenciamento de
influxo
> Melhorar a restauração e a compensação dos meios
de subsistência após o reassentamento.
Certificar que a lei de conteúdo local esclarece os
mecanismos e os requisitos exatos para estabelecer o
ambiente de negócios adequado para atrair
investimentos

› Envolver empresas de mineração e sociedade civil em

›

›
›
›

consultas sobre questões de EHSS para aumentar a
conscientização e a compreensão
Revisões de terceiros da Comissão de AIAs por
auditores credíveis como parte de um melhor programa
de monitoramento e avaliação.
Melhorar o gerenciamento e a implementação do
reassentamento
Melhorar o padrão deficiente de construção relacionada
com o reassentamento
Revisão do processo de compartilhamento de receita
para tratar de fatores limitantes

Resumo das ações institucionais recomendadas
Algumas recomendações identificadas são apresentadas abaixo. Uma ação recomendada pode abordar
mais de uma questão institucional (e política).
Funções e funções institucionais

Capacidade institucional

› O potencial papel e responsabilidade do MIREME na

› Desenvolver capacidade nas instituições de

gestão das questões ESHSS (além de seu papel de
inspetoria) deve ser esclarecido
› MITADER: veja a ação recomendada sobre
coordenação e comunicação do ministério para
atividades relacionadas
› O papel ambiental do INAMI deve ser esclarecido no
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›

›

›

›

contexto de outras instituições
O papel da AAIE deve ser esclarecido, em particular
potenciales sobreposições com outros departamentos
com respeito às funções de regulamentação e de
inspeção
MISAU deve avaliar o potencial de parcerias de longo
prazo com empresas do sector mineração para
desenvolver, planejar e implementar iniciativas de
saúde pública
O MGCAS deve ser tratado como um consultor chave
em AIAs e SESAs, refletindo o impacto do
desenvolvimento da mineração em mulheres, crianças
e grupos vulneráveis.
O papel da MINEDH na capacitação e na melhoria das
oportunidades de emprego locais e nacionais deve ser
desenvolvido à medida que o sector mineração
continua a crescer

técnicos das instituições relevantes no setor de gás.
› A análise de impacto cumulativo apresentada neste
relatório da SESA é o passo preliminar em um
processo contínuo que precisará ser de propriedade,
desenvolvido em detalhes e mantido pelo governo,
com insumos abrangentes ao nível do projeto
› O MITADER deve ser encarregado de identificar
pessoal com treinamento, experiência e / ou interesse
relevantes para realizar uma mudança de escopo
inicial, para avaliar o potencial impacto a médio e a
longo prazo da previsão de mudanças climáticas em
Moçambique no sector mineração atual e futuro .
› Melhorar as habilidades de capacidade no MIREME
para abordar os aspectos sociais das AIAs.

Interações institucionais e coordenação

Engajamento e gestão das partes interessadas

› Coordenação e comunicação do ministério: no mais

› Reforço do papel dos participantes não

alto nível, é necessário um fortalecimento efetivo da
coordenação interministerial
› > Coordenação da inspecção: enquanto muitos
ministérios têm funções de inspeção sobre o sector
mineração (por exemplo, o MITESS (questões de
saúde e segurança no trabalho), MISAU (impacto na
saúde), a atenção aqui está focada em MIREME e
MITADER.
› Repositório de informações: o agrupamento de dados
em um sistema acessível de forma centralizada

governamentais no processo de AIA.

› Melhor gestão de expectativas da comunidade

Resumo da implementação e monitoramento
O ponto de partida para a implementação é a extensa lista de atividades incluídas na Matriz
Institucional e de Políticas (Seção 8 do Relatório SESA). Essas atividades de implementação
representam o guia passo a passo (na medida do possível, reconhecendo que as etapas posteriores
podem depender dos resultados das etapas anteriores). Existem três atividades de capacitação que
representam coletivamente o ponto de entrada para a fase de implementação e monitoramento:
Recrutamento: abordar deficiências na dotação de pessoal em instituições governamentais relevantes
é fundamental, particularmente no MIREME e no MITADER.
Capacitação em instituições governamentais: combinar atividades de treinamento e capacitação
para instituições governamentais em um programa integrado implementado através de uma
combinação de métodos, o que deve garantir que as pessoas envolvidas se beneficiem de interações
institucionais melhoradas, compreensão conjunta das questões e soluções, e influencia mútua de
idéias e abordagens inovadoras.
Capacitação em comunidades potencialmente afetadas: o engajamento e consulta das partes
interessadas é um elemento crítico da SESA e, mais amplamente, na governança do sector mineração
agora e no futuro. O SESA propõe uma série de áreas-chave em que o desenvolvimento de
capacidades deveria inicialmente se concentrar, incluindo o partilhamento de receitas e o processo de
reinstalação.
Uma vez que essas atividades habilitadoras estão em andamento, as outras atividades de
implementação podem ser levadas a cabo de acordo com a seqüência proposta (curto prazo, médio
prazo ou longo prazo). Os indicadores sugeridos na Matriz de políticas devem ser usados para
monitorar e avaliar especificamente o processo de implementação do SESA. Alguns dos indicadores
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também podem ser úteis na avaliação e quantificação de mudanças positivas no sector mineração
como resultado das intervenções propostas no SESA.
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EXECUTIVE SUMMARY
Background and context
Recent years in Mozambique have seen a period of rapidly rising extractive sector investment
followed by a period of sustained falls in commodity prices, shrinking investment and delayed
decisions on projects at an advanced stage of planning. Throughout this time – even during periods of
high commodity prices and investment – the industry has been slow to transform local and regional
development or deliver sustained benefits to the national economy. While major extractive industries
have brought some local employment and infrastructure benefits to host provinces and districts, these
areas have also experienced significant negative socio-economic and environmental impacts,
including involuntary physical and economic displacement, pollution of air and adjacent water
resources, and numerous health, safety and security concerns. Recognising the need to support the
development of a sustainable extractives sector during both ‘boom’ and ‘bust’ scenarios, the
Government of Mozambique (GdM) has been working on institutional, legal and policy reforms to
increase the inclusiveness and sustainability of the sector and better align it with the overall socioeconomic and environmental development targets of the country as a whole.
To support this programme of reform, the GdM, through the Ministry of Mineral Resources and
Energy (MIREME), has received World Bank financing for the "Mining and MineraçãoTechnical
Assistance Project (MAGTAP)". The overall objective of MAGTAP is to strengthen the capacity and
governance systems of key institutions to manage the mining and mineraçãosectors. A Strategic
Environmental and Social Assessment (SESA) has been completed as a key component of the
MAGTAP to help strengthen the sustainability of the sector and provide information to support the
development of improved institutional, regulatory and policy frameworks for identifying and
managing environmental, socio-economic and health and safety impacts in the mining and
mineraçãosectors. It is important to note that a significant number of the recommendations noted in
this report can be partially or wholly delivered through other existing or planned MAGTAP studies.
These are cross-referenced where appropriate.
SESA is a policy tool to support reform of the mining and mineraçãosectors by informing the
updating process of environment, socio-economic, health, safety and security (ESHSS) regulations,
policy, governance arrangements and decision-making pertaining to the sector. It facilitates strategic
environmental and social sustainability dialogues, and informs policy reform processes, serving as a
policy guide for specific programmes and projects within the sector. SESA is multi-dimensional in
nature, as it analyzes social, environmental and economic issues, prioritizes and validates the key
issues with extensive, participatory and responsive consultations with stakeholders, and recommends
policy options.
Âmbito e Objectivos da SESA
Reconhecendo a natureza por vezes contrastante dos impactos e das opções de políticas associadas
aos sectores de minas e de gaz, a SESA tratou estes sectores de forma separada nos casos em que
afigura adequado, reconhecendo, ao mesmo tempo, a existência de sobreposições significativas na
forma como estes sectores podem ser geridos com eficácia e monitorados pelos ministérios e
entidades governamentais. Ao longo deste objecto amplo, os objectivos principais da SESA em
relação ao sector de minas foram definidos como:
(i)

identificação, priorização e validação positiva e negativa, directa, indirecta e cumulativa das
questões e impactos da ESHSS dos sectores de mineração artesanal, de pequena escala, de
média escala e de grande escala a nível nacional, regional e local;

(ii)

identificação de lacunas e sobreposições nos acordos, políticas e regulamentos institucionais
existentes que são responsáveis pelos insucessos com vista a mitigar de forma apropriada as
questões e impactos negativos da ESHSS que estão associadas ao sector mineiro;
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(iii)

apresentação de medidas para racionalização e reconciliação de lacunas nos acordos, políticas e
regulamentos institucionais existentes de forma que a gestão dos impactos e questões positivas
e negativas de ESHSS associadas ao sector mineiro sejam melhoradas.

Resumo do Processo da SESA
O processo de SESA foi concluido em quatro fases, criando uma imagem lógica da situação actual, a
consultoria sobre as questões prioritárias de ESHSS e a apresentação de medidas para racionalização e
reconciliação das lacunas nos acordos, políticas e regulamentos institucioanis do sector mineiro de
forma que a gestão dos impactos e questões positivas e negativas de ESHSS associadas ao sector
extractivo possam ser melhoradas:
Primeira Fase – Fase Inicial: a fase preparatória principal do projeccto durante a qual o plano de
trabalho detalhado, os acordos institucionais, programa,cão e resultados da SESA foram acordados
com o Cliente. A análise situacional para a definição do contexto da SESA foi elaborada durante a
Primeira Fase, cobrindo as actividades da industria mineira, as principais instituições, regulamentos e
políticasPhase 1 – Inception Phase: the main preparatory phase of the project during which the
detailed SESA work plan, institutional arrangements, scheduling and deliverables were agreed with
the Client. Situational analyses to define the SESA context were drafted during Phase 1, covering
mining industry activities, the principal institutions, regulations and policies, ESHSS impacts
associated with MGE and MAPE, key stakeholders and international standards and approaches
applicable to the management of mining sector (reported in Section 5). The draft analyses were
updated throughout the project as further documentary information was collected by SESA team
members and consultations were completed with a wide range of stakeholders.
Phase 2 – Consultation: established the strategic environmental and social concerns that should be
taken into account during the development of the country’s mining sector through a comprehensive
public consultation exercise with different mining stakeholders (central, provincial and district
government, civil society organizations and priIVAe sector). Phase 2 validated, built upon, and
prioritized, the ESHSS issues and impacts identified through the situational analyses.
Phase 3 – Analysis: updated the institutional, regulatory and policy analysis drafted during Phase 1
through extensive consultations with government stakeholders to identify gaps and overlaps that are
undermining the effective management of priority ESHSS issues and impacts in the mining sector
(both MAPE and MGE).
Phase 4 – Reporting and Validation: collated the findings of the previous phases and recommended
policy and regulatory updates and institutional adjustments to address the gaps and overlaps defined
in Phase 3. A comprehensive institutional and policy matrix was developed that specifies timelines,
targets and indicators for monitoring, and outlines institutional responsibilities, capacity building
requirements and an implementation budget. An Environmental and Social Screening Framework
(ESSF) for MGE and MAPE has also been developed to screen future developments. The ESSF
includes sector-level Environmental and Social Management and Monitoring Plans (ESMMP) and
high-level ESHSS Guidelines. Stakeholder validation of the draft recommendations and ESSF was
undertaken in November 2016 prior to submission of the Draft Final SESA Report for the Mining
(MGE and MAPE) Sector and Draft Final ESSF for the Mining Sector in December 2016. The Draft
Final SESA Report for the Mining (MGE and MAPE) Sector and Draft Final ESSF were reviewed by
government stakeholders, MAGTAP and the World Bank in the period January 2017 to June 2017.
Based on feedback, the draft final documents were revised to produce the Final SESA Report for the
Mining (MGE and MAPE) Sector (this document) and the Final ESSF (presented as a separate
document). A final validation workshop is scheduled to take place in Q3 2017, with implementation
of the SESA and ESSF beginning in Q4 2017.
Priority ESHSS Issues
Based on the situational analyses, a preliminary comprehensive list of potential ESHSS issues was
first developed. This comprehensive list was then screened to identify a draft list of priority issues.
This draft list served as the starting point for discussions during subsequent consultations, during
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which stakeholders at national and provincial workshops and meetings were invited to refine and
prioritise ESHSS issues specific to MGE and MAPE operations. The output from the consultations
was a validated list of higher and lower priority issues for MGE and MAPE:
Sector

Higher priority

Lower priority

MGE

› Lack of capacity to define and address

› Limited capacity to deliver local content and compete for

cumulative issues and impacts, including
acquisition of quality strategic baseline data;
› Limited job creation;
› Mismatched community expectations and
benefits delivered by extractive industry; and
› Growing requirement for involuntary
resettlement and limited capacity of
consultants and government to deliver
consistently high quality resettlement plans.
MAPE

›
›
›
›
›
›
›

employment opportunities;
Damage to, or elimination of, alternative livelihoods;
Land degradation;
Disempowerment of women;
Incomplete legal framework;
Limited enforcement capacity;
Health and safety of workers; and
Health and safety of communities.

› High level of informality;

› Lack of investment in capacity building and training;

› Child labour; and

› Use of mercury in gold recovery;

› Land degradation.

› High costs for studies and plans;
› Poor environmental sanitation;
› Land conflicts;
› Insecure access to land (to address this the mining

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

regulation could follow the Mining Law and create a legal
system that attributes rights and obligations for the MAPE
sector, including the tax regime);
Loss of human lives due to landslides;
Non-existence of prospecting and research of minerals;
Deforestation of vegetation and destruction of fauna;
Market access;
Occurrence of communicable diseases (HIV, diarrhea,
tuberculosis, etc.);
Criminality and smuggling;
Social conflicts;
Weak revenue contribution of the sector;
Concentration of illegal emigrants; and
Children leaving school to undertake MAPE.

The validated list of ESHSS issues and impacts was the focus of subsequent analysis of institutional,
regulatory and policy gaps and overlaps.
Summary of cumulative impacts analysis
Beyond the priority issues identified in Phase 2, the SESA team also considered the cumulative
impacts on infrastructure that could arise from the continuing expansion of mining projects, both at a
general (national level) and then at province level based on existing and forecast mining activity.
Mining projects can result in numerous and complex impacts on the environmental and social setting.
While many of these are direct and immediate, the impacts of individual projects can combine and
interact. Based on recent and current exploration and production information or data, the SESA team
has developed qualitative province-level forecasts for the development of the mining sector over the
next 20 years
Mozambique’s MAPE sector can be broadly divided into two sub-sectors; a large number of (usually
informal) artisanal mining operations; and a small number of small-scale mining operations
distributed within different regions. Given the informal nature and temporal instability of much of the
MAPE activity in Mozambique, it is not possible (or appropriate) to complete a cumulative impact
assessment for the MAPE sector. However, the SESA report assesses in very broad terms the
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implications of higher numbers of MAPE operations and/or more densely packed MAPE sites within
a fixed geographic region.
Summary of policy issues
Broadly, there are two principal issues at policy level. The first relates to the gaps, overlaps and
inconsistencies apparent when considering policies and dependent laws and regulations relevant to the
mining sector. The second relates to the policies, laws and regulations that are strong on paper, but
which are only weakly implemented or misinterpreted (differently interpreted) by different parties.
Gaps, overlaps and inconsistencies

Weaknesses in implementation

› Conflict of interest in license approval and monitoring

› Application of laws

› The necessity to develop a Mining Master Plan

› Attention to community health and safety

› Biodiversity conserIVAion and offsets
› Mining in protected areas
› Legal framework for regulation of MAPE

› Monitoring and evaluation of AIAs
› Adequate safeguards in involuntary resettlement
› Poor standard of resettlement-related construction

Scope of MAPE licensing
Appropriate health and safety requirements for MAPE
Regulation of MAPE labour
Livelihoods restoration and compensation following
resettlement
› Local content

› Unclear revenue sharing process

›
›
›
›

Summary of institutional issues
A number of important institutional issues were identified, focused on roles and functions of key
institutions, the capacity of those institutions to undertake the tasks assigned, Institutional interactions
and coordination, and issues related to stakeholder engagement and management.
Institutional roles and function

Institutional capacity

› Challenges faced by MIREME in a process of

› Resources and capacity within Ministries

›

›
›
›
›
›

consolidating its structure
The challenge of ensuring that environment related
activities undertaken in other ministries benefit from
MITADER’s coordination and technical leadership.
Challenges faced by INAMI to develop its regulatory
function
Implementation of AAIE
Resource constraints in MISAU for implementation and
inspection activities
Lack of input from MGCAS into AIAs and SESAs
Clarification of the role of MINEDH in development of the
mining sector

› Poor government analysis of cumulative impacts
› Limited capacity in climate change
› Social aspects of AIAs not properly addressed

Institutional interactions and coordination

Stakeholder engagement and management

› Lack of effective mechanism for inter-agency and ministry

› Relative absence of non-government participants in the

coordination
› Risk of duplicative and redundant inspection activities
› Lack of a single repository or accessible collection of
AIASs, SESAs, RAPs or environmental / social audit
reports within ministries

AIA process
› Inadequate communication management with
communities leads to unrealistic expectations

Summary of recommended policy actions
A number of recommendations on policy and the regulatory framework are presented below
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Addressing Gaps, Overlaps and Inconsistencies

Addressing Weaknesses in Implementation

› Conflict of interest in license approval and monitoring
› Preparation of a Master Mining Plan

› Improve application of laws
› Involve mining companies, contractors and civil society in

› Biodiversity conserIVAion and offsets. Setting limits to

›
›
›
›
›
›
›
›

what can and cannot be offset, implementation of offset
road map, and offset training
Mining and protected areas should take into account only
the cumulative impact perspective.
Improve legal framework for regulation of MAPE
Increase scope of MAPE licensing to include other
materials
Develop appropriate health and safety requirements for
MAPE
Regulation of MAPE labour
Identification of baseline situation and future sector
growth as a tool for influx management
Improve livelihoods restoration and compensation
following resettlement.
Ensure that local content law clarify the exact
mechanisms and requirements to establish the business
enabling environment adequate to attract investment

›

›
›
›

workshops on EHSS issues to raise awareness and
understanding
Commission third-party reviews of AIAs by credible
auditors as part of an improved monitoring and
evaluation programme.
Improve resettlement management and implementation
Poor standard of resettlement-related construction
Review revenue sharing process to address bottlenecks
and limiting factors

Summary of recommended institutional actions
Some identified recommendations are presented below. A recommended action may address more
than one institutional (and policy) issue.
Institutional roles and function

Institutional capacity

› The potential role and responsibility of MIREME in the

› Build capacity in Mozambique’s institutions by working

›
›
›

›

›

›

management of ESHSS issues (beyond its inspectorate
role) should be clarified
MITADER: see recommended action on ministry
coordination and communication for related activities
The environmental role of INAMI should be clarified in the
context of other institutions
The role of AAIE must be clarified, in particular the
potential overlaps with other departments with respect to
regulatory and inspectorate functions
MISAU should assess the potential for long-term
partnerships with mining sector companies to develop,
plan and implement public health initiatives
MGCAS should be treated as a key consultee in AIAs
and SESAs, reflecting the impact of mining development
on women, children and vulnerable groups.
MINEDH role in capacity building and improving local and
national employment opportunities should be developed
as the mining sector continues to grow

with donors and other agencies to establish partnerships
and obtain financial support for direct near term
consultants, built around the concept of partnerships and
the transfer of knowledge and technology, as well as to
facilitate access to training and retraining of the cadres /
technicians of the relevant institutions in the mining
sector.
› The cumulative impact analysis presented in this SESA
report is the preliminary step in an ongoing process that
will need to be owned, developed in detail and
maintained by government, with comprehensive projectlevel inputs
› MITADER should be tasked with identifying staff with
relevant training, experience and/or interest to undertake
an initial scoping change to assess the potential near-,
medium- and long-term impact of forecast climate change
in Mozambique on the current and future mining sector.
› Improve capacity skills in MIREME to address social
aspects of AIAs.

Institutional interactions and coordination

Stakeholder engagement and management

› ministry coordination and communication: At the highest

› role of non-government participants in the AIA process:

level, effective strengthening of inter-ministerial
coordination is needed
› Inspectorate coordination: while many ministries have
inspection functions concerning the mining sector,
attention here is focused on those in MIREME and
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MITADER.
› information repository: The collation of data in a centrally
accessible system (standard off-the-shelf database)

Summary of implementation and monitoring - new section
The starting point for implementation is the extensive list of implementation activities included in the
Policy and Institutional Matrix (Section Error! Reference source not found. of the SESA Report).
Those implementation activities represent the step-by-step guide (to the maximum extent possible,
acknowledging that later steps may be dependent on the outcomes of the earlier steps). There are three
broad enabling activities that collectively represent the point of entry for the implementation and
monitoring phase:
Recruitment: addressing deficiencies in staffing across relevant government institutions is critical,
particularly within MIREME and MITADER.
Capacity building in government institutions: combine training and capacity building activities for
government institutions into an integrated programme delivered via a mix of delivery methods, which
should ensure that those involved benefit from enhanced institutional interactions, the joint (crossinstitution) understanding of issues and solutions and cross-fertilisation of innoIVAive ideas and
approaches.
Capacity building in potentially affected communities: stakeholder engagement and consultation is
a critical element of the SESA and more broadly governance of the mining sector now and into the
future. The SESA proposes a number of key areas where capacity building should initially focus,
including revenue sharing and resettlement process.
Once these enabling activities are underway, the other implementation activities can be rolled out
according to the proposed sequencing (near-term, medium term or long-term). The indicators
suggested in the Policy Matrix should be used to monitor and evaluate the SESA implementation
process specifically; some of the indicators may also be useful in evaluating and quantifying positive
changes in the mining sector as a result of the interventions proposed in the SESA.
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1. Introdução
1.1.

Avaliação Estratégica do Impacto Ambiental e Social (SESA) – Razões da sua
Necessidade e Definição

Nos últimos anos em Moçambique, houve um período de rápido aumento do investimento no sector
de mineração, seguido de um período de quedas sustentadas nos preços das commodities e de redução
do investimento. Ao longo deste tempo - mesmo durante períodos de preços e investimentos elevados
- o sector tem tido pouco impacto na transformação do desenvolvimento local e regional ou a oferecer
benefícios sustentados para a economia nacional. Conforme observado pelo Banco Mundial (2016b)
"entre 2003 e 2009, a taxa nacional de pobreza caiu apenas 2 pontos percentuais. Este período foi
marcado por um aumento dramático no investimento em mega-projetos intensivos em capital,
começando pela construção da fundição de alumínio da Mozal em 2001-03. Desde 2003, estes
projectos representaram uma parcela cada vez maior do crescimento geral, mas geraram
relativamente poucos empregos e têm vínculos limitados com a economia nacional em geral ".
Enquanto o mineração trouxe alguns benefícios locais de emprego e infraestrutura para as províncias
e distritos de acolhimento, estas áreas também sofreram impactos negativos e significativos
socioecocómicos e ambientais, incluindo deslocamentos físicos e económicos involuntários, poluição
do ar e recursos hídricos adjacentes, e numerosas preocupações de saúde, segurança e protecção.
Reconhecendo a necessidade de apoiar o desenvolvimento de um sector extrativo sustentável em
cenários de "alta" e de "baixa", o Governo de Moçambique (GdM) tem trabalhado em reformas
institucionais, jurídicas e políticas para aumentar a inclusão e a sustentabilidade do sector, para
melhor alinhar-se com os objectivos globais de desenvolvimento socioeconómico e ambiental do país
como um todo.
Para apoiar este programa de reforma, o GdM, através do Ministério de Recursos Minerais e Energia
(MIREME), recebeu um financiamento do Banco Mundial para o "Projecto de Assistência Técnica de
Minas e Gás (MAGTAP)". O objectivo geral do MAGTAP é de fortalecer a capacidade e os sistemas
de governanção das principais instituições para gerir os sectores de mineração e gás. Uma Avaliação
Estratégica Ambiental e Social (SESA) foi completada como uma componente chave do MAGTAP
para ajudar a fortalecer a sustentabilidade do sector, e fornecer informações para apoiar o
desenvolvimento de estruturas institucionais, regulatórias e políticas melhoradas para identificar e
gerir acções ambientais, impactos económicos e de saúde e segurança nos sectores de mineração e
gás; o foco deste relatório é a mineração, com sector do gás abordado num relatório separado.
A SESA é uma ferramenta política para apoiar a reforma do sector de mineração, informando o
processo de actualização de regulamentos, políticas, arranjos de governanção e gestão de políticas de
meio ambiente, saúde e segurança (ESHSS) e o processo de tomada de decisão sobre o sector. A
SESA facilita diálogos estratégicos de sustentabilidade ambiental e social, e informa processos de
reforma de políticas. Como a SESA abrange uma análise abrangente de questões e opções políticas
relacionadas a um sector, geralmente não trata dos impactos individuais dos projectos de mineração
(ao contrário de uma avaliação de impacto ambiental e social específica do projecto (AIAS). O
objectivo final é de servir de guia de políticas para programas e projectos específicos dentro do sector,
orientar o processo de tomada de decisão para o sector de mineração e identificar onde existem
lacunas entre a capacidade necessária e a capacidade real dos departamentos e agências
governamentais para planear efectivamente, regulamentar e monitorar o sector de mineração e propor
um plano de acção para resolver tais lacunas. A SESA é de natureza multidimensional, pois analisa
questões sociais, ambientais e económicas; prioriza e valida as questões-chave com consultas
extensivas, participativas e receptivas com as partes interessadas; e recomenda opções políticas.
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1.2.

Escopo e Objectivos da SESA

A SESA abrangeu questões socioeconómicas1 e ambientais associadas a actividades de mineração
artesanal e de pequena escala (MAPE), bem como as de mineração em grande escala (MGE). Através
deste amplo escopo, os principais objectivos da SESA no que diz respeito ao sector de mineração
foram definidos como:
(i)

Identificar, priorizar e validar problemas e impactos do ESHSS positivos, negativos, directos,
indirectos e cumulativos do sector de mineração (MAPE e MGE), a nível nacional, regional e
local.
(ii) Identificar lacunas e sobreposições nos actuais arranjos institucionais, políticas e regulamentos
que são responsáveis pela mitigação adequada dos problemas e impactos negativos do ESHSS,
ou melhoria das questões e impactos positivos do ESHSS, associados ao sector de mineração.
(iii) Propor medidas para racionalizar e conciliar as lacunas nos actuais arranjos institucionais,
políticas e regulamentos do sector de mineração para melhorar a gestão de questões e impactos
positivos e negativos do ESSH associados ao sector de mineração.

2. Resumo do Processo SESA
O processo SESA foi concluído em quatro fases sequenciais (Figura 1), construindo uma imagem
lógica da situação actual, consultando sobre as questões prioritárias do ESHSS e propondo medidas
para racionalizar e conciliar as lacunas em acordos institucionais, políticas e regulamentos do sector
de mineração para que seja melhorada a gestão de problemas e impactos positivos e negativos do
ESSH associados ao sector de mineração.
Figura 1: As Principais Fases do Projecto SESA

(1) Fase Inicial

(2) Fase de
Consulta

(3) Fase de
Análise

(4) Fase de
Reporte

A rotulagem destas fases foi feita para esclarecer o processo de planificação do projecto e, portanto,
reflecte o foco primário, e não o exclusivo, de actividades durante cada fase. Como tal, o foco
principal da Fase 2 foi a consulta das partes interessadas, embora a consulta contínua das partes
interessadas também é evidente nas Fases 3 e 4. Da mesma forma, enquanto a Fase 3 representava a
principal fase analítica do projecto, diferentes graus de análise foram apresentadas ao longo das fases
do projecto, e em particular na Fase 4, durante a qual foram definidas, consultadas e validadas as
medidas para racionalizar e conciliar as lacunas nos arranjos institucionais, políticas e regulamentos
do sector da mineração.
Cada uma das fases do projeto continha tarefas identificáveis que eram divisíveis em subtarefas. As
seguintes sub-secções deste capítulo resumem processos metodológicos no nível de cada tarefa. Em
vista da extensa linha de tempo do projecto, múltiplos variáveis e complexidade logística, foi
necessário definir as técnicas metodológicas específicas no nível das subtarefas numa base contínua,
conforme observado em secções subsequentes.
2.1.

Fase 1 - Fase inicial

A Fase Inicial representou a principal fase preparatória do projecto e teve uma dimensão de gestão e
pesquisa. O objectivo principal da dimensão de gestão era de descrever, refinar e acordar com o
Cliente; (i) o plano de trabalho da SESA, incluindo um resumo das principais tarefas e actividades do

1

Embora globamente o potencial conflicto entre as pessoas indígenas e os projectos mineiros (a todas
escladas) tem recebido atenção significativa, não existem povos indígenas reconhecidos em Moçambique e,
portanto, isto não é considerado uma questão relevante no contexto desta SESA.
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projecto para colecta e análise de dados e diferentes responsabilidades das entidades que realizam a
SESA; (ii) arranjos institucionais e calendário para a SESA; e, (iii) os produtos a serem submetidos e
o calendário para entrega ao Cliente.
A primeira actividade de projecto realizada pela equipe de gestão da SESA na Fase Inicial foi de
analisar os TdR do projeto e a proposta e extrair destes as principais tarefas que compõem o projecto.
Tendo identificado as tarefas dos componentes principais, estes foram organizados em sequência em
fases relevantes do projecto e desagregados em elementos de subcomponentes para que uma lista
completa de subtarefas pudesse ser delineada. A próxima etapa no desenvolvimento do plano de
trabalho foi atribuir responsabilidades a cada subtarefa. Desta forma, foi desenvolvido um plano de
trabalho que detalha todas as tarefas e subtarefas do projecto em relação a cada membro da equipe da
SESA.
Em Fevereiro de 2015, os principais membros da equipe da SESA realizaram uma missão de uma
semana para Maputo para participar da reunião inicial2 do projecto para discutir as tarefas propostas
do projecto e produtos, responsabilidades, e agendas, e para se encontrar com as instituições chaves
do governo e parceiros da sociedade civil e do sector privado. As reuniões das partes interessadas
tiveram os seguintes objectivos: (i) familiarizar as principais partes interessadas do projecto com a
equipe SESA, as fases do projecto e a abordagem; (ii) abordar as questões e políticas de ESHSS, bem
como verificar informações, obtidas através das análises situacionais da equipe SESA (ver abaixo); e
(iii) obter qualquer informação documental adicional identificada como relevante para o projecto
SESA para inclusão nas análises situacionais. Após a consulta com o cliente durante a reunião inicial,
o plano de trabalho do projecto SESA foi finalizado.
A dimensão da pesquisa da Fase Inicial contextualizou o projecto e familiarizou os membros da
equipe SESA com Moçambique sobre: (i) as actividades existentes e futuras da mineração e a sua
contribuição para a economia; (ii) os arranjos institucionais, regulamentos e políticas do ESHSS que
regem o sector de mineração; (iii) os problemas e impactos do ESHSS associados ao sector de
mineração, incluindo estudos de caso que ilustram estas questões; e, (iv) os intervenientes com
interesse no sector. Para este fim, durante a Fase Inicial, os membros da equipe da SESA completaram
as análises situacionais, incluindo revisões bibliográficas da documentação em todas as áreas
temáticas descritas acima e consulta preliminar, pelos principais membros da equipe do SESA, com as
partes interessadas do projecto para obter mais dados relevantes para a revisão documental. As
análises situacionais3 concluídas foram:
>
>
>
>
>
>
>

Instituições de mineração;
Políticas, legislação, estratégias e diretrizes da mineração;
Actividades da indústria da mineração (MAPE e MGE);
Macroeconomia da mineração;
Impactos socioeconómicos e de reassentamento da mineração;
Impactos ESHSS da mineração; e
Intervenientes da mineração.

Estas análises situacionais basearam-se em uma ampla gama de fontes secundárias, incluindo, mas
não se limitando a avaliações prévias nível de projeto e estratégicas de ESHSS, desenvolvidas para o
sector de mineração, bem como para outros projectos relevantes para o sector de mineração ou em
sobreposição com o sector4.

2

3

4

A reunião teve lugar na Direcção Nacional de Minas e foi liderada pela Dra Marcelina Joel (Directora
Nacional Adjunta de Minas) e pelo Dr Claudio Dimande (Coordenador do Projecto MAGTAP). Os outros
participantes foram os membros chaves da equipe da SESA, oficiais do MIREME, e outros intervenientes do
Governo.
As análises situacionais são apresentadas como parte da análise da Fase 2 porque foram a base para a consulta
extensive sobre os temas ESHSS (vide relatório da Fase 2, apresentado da Secção 3).
A Secção 10 apresenta a lista detalhada de documentos citados ou consultados.
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As sete análises situacionais foram actualizadas ao longo do projecto à medida que outras
informações documentais foram colectadas pelos membros da equipe da SESA e consultas concluídas
com uma ampla gama de partes interessadas. As versões finais de cada análise são apresentadas como
parte integrante deste Relatório Final da SESA, contextualizando e complementando os resultados da
pesquisa primária com as partes interessadas na Fase 2 do projecto (Secção 3), bem como os
resultados da política e análise institucional na Fase 3 do projecto (Secção 5).
2.2.

Fase 2 – Consulta

O objectivo da Fase 2 (Fase de Consulta) da SESA foi de estabelecer as preocupações estratégicas
ambientais e sociais que devem ser levadas em consideração durante o desenvolvimento do sector de
mineração do país e criar um espaço de aprendizagem para todos os intervenientes. Isto foi alcançado
principalmente através de um exercício abrangente de consulta pública com as diferentes partes
interessadas da mineração (governo central, provincial e distrital; organizações da sociedade civil e
sector privado) sobre:
>

O esboço das questões ESHSS prioritárias identificadas pela equipe SESA através das análises
situacionais realizadas na Fase 1 do projecto.
> Validação e/ou revisão do esboço das questões prioritárias e adição de novas questões prioritárias
com base nos comentários das partes interessadas.
> Selecção das questões de maior prioridade com base na probabilidade de ocorrência e impactos
futuros.
A capacidade dos actuais regulamentos e instituições para endereçar as questões identificadas e
recomendações sobre como as questões de maior prioridade podem ser abordadas (estas foram
posteriormente consideradas durante a Fase 3).
A Fase 2, portanto, definiu, validou, e prioriziou, os problemas e impactos do ESHSS identificados
inicialmente através da análise situacional e refinados através de uma análise mais aprofundada pela
equipe SESA. Através destas consultas, a equipe da SESA validou e priorizou as questões e impactos
essenciais do ESHSS, e ajudou a identificar propostas de políticas para abordá-las.
O processo de consulta das partes interessadas seguiu as boas práticas internacionais geralmente
aceites para garantir um envolvimento efectivo e inclusivo e exercícios participativos de construção
de confiança foram integrados desde o início. Isto implicou a consulta com grupos específicos de
partes interessadas e a divulgação apropriadas de informações para apoiar o processo de consulta.
Uma acta da reuniões foi elaborada como um registro importante de discussões anteriores em futuros
compromissos de validação com os mesmos grupos (ou seja, as consultas com as partes interessadas
relacionadas ao Esboço do Relatório Final da SESA5).
As consultas das partes interessadas incluíram intervenientes do sector privado, da sociedade civil e
do governo, e foram conduzidas a nível provincial e distrital. As consultas das partes interessadas
foram realizadas numa variedade de locais que abrangem as principais áreas onde as operações de
mineração estão ou serão provavelmente localizadas.
As partes interessadas foram convidadas a classificar os problemas e impactos do ESHSS para
chegarem colectivamente a uma lista de questões prioritárias e impactos para o sector de mineração.
Este processo de priorização ocorreu em ambiente formal (estruturado) e informal (mesas redondas)
de acordo com as condições e características de cada sessão/reunião (tempo disponível, número de
pessoas, familiaridade do público com os problemas e/ou projectos da mineração, etc. ). A experiência
mostra que os seminários em si não garantem uma participação óptima de todas as partes interessadas,
especialmente os grupos que são frequentemente marginalizados na sociedade dominante, como

5

Uma consulta adicional foi concluída em Novembro de 2016, durante a qual foram apresentados o Esboço do
Relatório Final da SESA e o ESSF associado. Esta segunda ronda de consultas constituiu um contributo
fundamental para o desenvolvimento do Relatório Final da SESA e do ESSF. Os locais de consulta
refletiram alguns dos visitados durante as consultas da Fase 2.
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mulheres, crianças, pessoas com deficiência, idosos e minorias étnicas. Para abordar isso, o processo
de consulta regional empregou discussões em grupos focais, que deram os benefícios de:
>
>
>
>
>
>

Captura de informação rápida e eficiente;
Geração de informações complexas a baixo custo;
Discussão flexível para destacar percepções e questões que um questionário de pesquisa não pode
revelar;
Recepção positiva em comunidades onde a discussão em grupo é uma forma natural de
comunicação;
Ampla aplicabilidade em relação a pessoas e configurações; e
Avaliação rápida das percepções e interpretações dos participantes.

No entanto, a equipe da SESA reconheceu que os grupos focais podem ter algumas potenciais
desvantagens:
>
>

>

Discussões e análises menos detalhadas são possíveis do que com os indivíduos.
Alguns participantes podem ser mais relutantes em contribuir em uma configuração de grupo do
que numa entrevista individual ou simplesmente seguir a liderança de participantes mais
dominantes.
Em alguns grupos focais, os participantes dominantes e agressivos podem influenciar
significativamente a discussão do grupo.

Quando estas desvantagens não puderam ser efectivamente geridas ou onde informações mais
detalhadas eram necessárias do que poderiam ser obtidas nas discussões de grupos focais, a equipe da
SESA realizava entrevistas com informantes-chave como uma abordagem alternativa, e mais focada.
Os problemas prioritários da ESHSS e os impactos derivados da abrangente consulta da Fase 2
constituíram o contexto da Fase 3, representando o foco na análise detalhada das lacunas e
sobreposições políticas e institucionais.
2.3.

Fase 3 – Análise

O trabalho da Fase 3 foi baseado na análise situacional das instituições de Moçambique realizadas na
Fase 1 e nas questões prioritárias de ESHSS decorrentes das consultas na Fase 2. Foram analisadas
múltiplas instituições governamentais, com a análise institucional, regulamentar e de situação política
realizada durante a Fase Inicial integrados e actualizados pelos resultados da pesquisa primária com
os decisores na Fase 3 para identificar e priorizar as lacunas regulamentares e de políticas e a
capacidade de governanção ou deficiências de eficácia. Há um grande número de políticas, leis e
regulamentos que lidam com a mineração, incluindo o MAPE. Necessariamente, a análise da Fase 3
teve um enfoque apenas nos temas mais relevantes (definidos como aqueless que têm, ou devem ter, a
maior influência directa sobre a forma como os desenvolvimentos da mineração são planificados,
construídos, operados e desarmados).

2.3.1.

Análise Institucional

O objectivo principal desta tarefa foi de identificar as instituições governamentais e não
governamentais relevantes com um papel de governanção, a nível nacional, provincial e local, e
avaliar a capacidades, efectividade e aptidão colectiva e individual para incorporar e gerir de forma
satisfatória questões e impactos de ESHSS no sector de mineração (tanto MAPE como MGE).
A análise foi fortalecida por entrevistas em profundidade e grupos focais com os representantes de
instituições-chave, a fim de ajudar a identificar lacunas de governanção.
A análise também utilizou as melhores práticas internacionais de governanção do sector extractivo e
referências técnicas para ajudar a destacar a capacidade da instituição e as lacunas de efetcividade e as
sobreposições; vários estudos recentes completaram análises semelhantes e, quando relevante, este
relatório da SESA inclui as referências apropriadas (baseando, em vez de repetir, os resultados de
outros projectos que permanecem relevantes para a SESA da mineração). As normas técnicas e
diretrizes internacionais são principalmente referenciadas no sub-relatório da ESSF. Finalmente, foi
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realizada a identificação e o mapeamento dos "mecanismos de transmissão" dos arranjos institucionais
sobre a questão chave de ESHSS e as prioridades de impacto identificadas pelas partes interessadas na
Fase 2, a fim de priorizar e aprimorar a segmentação recomendada da capacidade institucional e das
lacunas de efectividade e sobreposições na Fase 4 do projecto.

2.3.2.

Análise de Políticas

O escopo individual e colectivo, a qualidade e a adequação das leis, regulamentos, estratégias,
políticas e diretrizes a nível nacional, provincial e local foram avaliados, com enfoque na gestão
satisfactória dos problemas e impactos do ESHSS no sector mineração (tanto em MAPE como
MGE).
Esta tarefa envolveu a avaliação de estratégias, políticas, leis e regulamentos relevantes relacionados
aos impactos e problemas prioritários do ESHSS identificados e validados durante a Fase 2, e uma
análise sistemática em termos dos seus mandatos, arranjos institucionais, autoridades e
responsabilidades. A análise foi complementada por entrevistas profundas e grupos focais com os
formuladores de políticas e decisores do sector extractivo (conforme listado no Apêndice D) e utilizou
os padrões de referência, políticas e directrizes internacionais do sector extractivo para desenvolver
melhor a análise situacional do quadro legal Moçambicano realizado na Fase 1, e para destacar as
lacunas e as sobreposições em termos de regulamentos e políticas. Tal como com a análise
institucional, sempre que possível, a SESA usou como base, e fez referência (em vez de repetir)
estudos recentes que comparam a legislação e políticas com as melhores práticas internacionais.
Finalmente, foi realizada a identificação e o mapeamento de "mecanismos de transmissão" de
regulamentos, políticas e directrizes sobre as principais prioridades dos temas de ESHSS identificados
na Fase 2, para permitir a priorização e o aperfeiçoamento da segmentação recomendada de lacunas
regulamentares, políticas e de directrizes e sobreposições na Fase 4 .
2.4.

2.4.1.

Fase 4 – Reporte e Validação
Relatório SESA

Tendo identificado e analisado os problemas e impactos prioritários de ESHSS na Fase 2, e as lacunas
institucionais, regulamentares e de políticas na Fase 3, a Fase 4 do projecto, involveu a colecta de
todas as constatações das fases anteriores e a elaboração do relatório da SESA do sector de
mineração, incluindo as recomendações chave e resultados emergentes da Fase 3.
Este Relatório Final da SESA para o sector de mineração descreve as recomendações da Fase 4 em
duas secções principais:
>

>

Secção 6: Actualizações em termos de políticas e regulamentos, e possíveis reformas, e ajustes e
actualizações para os padrões e diretrizes de ESHSS. Este exercício introduzio propostas para
novas políticas, sistemas, e diretrizes (por exemplo, ESSF, Gestão Ambiental e Social e Planos de
Monitoria). No entanto, a nossa experiência mostra que as reformas e ajustes de políticas,
regulamentos e sistemas não funcionam, a menos que as instituições responsáveis pela sua
aplicação ou fiscalização tenham capacidade adequada.
Secção 7: Ajustes institucionais e desenvolvimento de capacidade. Os ajustes são propostos para a
estrutura e os sistemas das instituições relevantes para a governanção do sector de mineração.

Com base nas análises e recomendações acima, foi desenvolvida uma matriz institucional e de política
abrangente (ver Secção 8). Isto está integrado a um plano de acção para a implementação das
recomendações propostas, que especifica os cronogramas, alvos e indicadores de monitoria, e
descreve as responsabilidades institucionais, os requisitos de capacitação e o orçamento de
implementação.
Com base nos resultados das fases anteriores, um Quadro de Avaliação Ambiental e Social (ESSF),
para o sector de mineração (MGE e MAPE) também foi desenvolvido para projectar futuros
desenvolvimentos na mineração; este é apresentado como um sub-relatório separado. O ESSF inclui
planos de monitoria e de gestão ambiental e social a nível do sector (ESMMP) que estabelecem
medidas de mitigação e aprimoramento generavelmente aplicáveis para o sector de mineração
derivadas de padrões e directrizes internacionais de melhores práticas (como observado na Secção
Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Page 19

Relatório Final da SESA - Mineração

4.1.). Finalmente, as Directrizes de ESHSS de alto nível - integradas com o ESSF - foram
desenvolvidas e personalizadas para os sectores de MGE e MAPE de Moçambique.

2.4.2.

Apresentação e Validação das Constatações do Relatório SESA

O Esboço do Relatório Final da SESA para o Sector de Mineração e o Esboço ESSF para o Sector de
Mineração foram apresentados para consulta pública em Novembro de 2016. Isto envolveu a
apresentação e validação das conclusões das Fases 2 e 3, e a apresentação e discussão sobre as
recomendações institucionais e de políticas da SESA e o ESSF para o sector de mineração (incluindo
as diretrizes integradas do ESHSS) para o sector privado, a sociedade civil e o governo a nível
regional e nacional, incluindo alguns dos locais visitados durante as consultas da Fase 2. As
contribuições recebidas nos seminários foram registrados e incorporados no Esboço do Relatório
Final da SESA e nos esboços dos Relatórios ESSF. O resumo das conclusões dos workshops
provinciais é apresentado no Apêndice F.

2.4.3.

Finalização do Relatório SESA

O Esboços do Relatório Final da SESA para o Sector de Mineração e o Esboço ESSF para o Sector
de Mineração foram revistos pelos intervenientes do governo, do MAGTAP e do Banco Mundial no
período de Janeiro de 2017 a Junho de 2017. Com base nos comentários recebidos, os esboços dos
relatórios foram revistos para produzir o Relatório Final da SESA para o Sector de Mineração (este
documento) e o Relatório ESSF Final para o Sector de Mineração (apresentado como documento
separado). Um workshop de validação final está programado para ser realizado em Agosto de 2017,
com a implementação da SESA e do ESSF programada para ter inicio no ultimo trimestre de 2017.
Prevê-se que o MIREME divulgue o Relatório Final da SESA e o ESSF no seu website e outros
meios de comunicação nacionais, bem como no website do Banco Mundial.
2.5.

Principais Relatórios

Os principais produtos do projecto SESA para o sector de mineração estão resumidos abaixo. Com
excepção do Relatório Inicial, os relatórios de progresso mensais e o sub-relatório do ESSF, os
resultados são consolidados, actualizados, e finalizados neste relatório.
1. Relatório da Fase 1: Relatório Inicial
Inclui: descreve (i) os cronogramas acordados com as principais partes do governo para realizar a SESA; (ii) o plano de
trabalho da SESA e as principais actividades de colecta e análise de dados (iii) o cronograma dos produtos e relatórios
esperados a serem submetidos ao MIREME.
2. Relatório da Fase 2: Relatório de Problemas e Impactos Prioritários de ESHSS
Inclui: a análise situacional e revisão da literatura de ESHSS realizada durante a Fase Inicial, integradas e actualizadas
pelos resultados identificação dos temas e do impacto de ESHSS na Fase 2 pelos intervenienes. O relatório também inclui
a análise e os resultados da priorização dos temas e do impacto.
3. Relatório da Fase 3: Relatório de Lacunas Institucionais e Políticas Prioritárias
Inclui: actualiza a análise situacional institucional, regulamentar e de política realizada durante a Fase Inicial,

integrada com os resultados da pesquisa primária com os tomadores de decisão na terceira fase para
identificar e priorizar as lacunas do quadro legal e políticas, e a capacidade da governanção ou déficie de
eficácia.
4. Relatório da Fase 4: Esboço do Relatório Final da SESA e sub-relatório ESSF
Inclui:
4.1. Esboço do Relatório Final da SESA – Sector de Mineração
› Sumário executivo.
› Inclusão integrada de todos os relatórios intercalares e resultados das fases anteriores.
› Actualizações das recomendação para reformas em termos de políticas e regulamentos para as normas e directrizes
do ESHSS, incluindo propostas para novos sistemas, directrizes e quadro legal.
› Mudanças recomendadas para a estrutura e os sistemas das instituições de governanção do sector de mineração,
incluindo os sistemas de gestão ambiental e social.
› As recomendações acima resumidas e formuladas numa matriz institucional e de política, que inclui as recomendações
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políticas, institucionais e de governanção (organizado em curto, médio e longo prazo). A matriz de políticas é integrada
com o plano de acção para a implementação das recomendações propostas incluídas na matriz, que especifica o
cronograma, os objectivos e os indicadores de monitoria, e descreve as responsabilidades institucionais, os requisitos
de capacitação e o orçamento para implementação.
4.2. ESSF para o sector de mineração (MAPE e MGE) em Moçambique com diretrizes integradas de alto nível de
ESHSS
› O ESSF inclui o ESMMP a nível sectorial que estabelece medidas de mitigação e aprimoramento generalmente
aplicáveis, com as diretrizes integradas do ESHSS.
As consultas sobre o Esboço do Relatório da SESA para o Sector de Mineração e o Esboço do ESSF para o Sector de
Mineração tiveram lugar Novembro de 2016. Os Esboços do Relatório da SESA e o ESSF foram actualizados de acordo
com os comentários recebidos, e apresentados no Esboço oe Relatório Final da SESA para o Sector de Mineração e
Esboço do ESSF para a Mineração em Dezembro de 2016.
5. Relatório da Fase 4: Relatório Final da SESA e sub-relatório ESSF
O Esboço do Relatório Final da SESA para o Sector de Mineração e o Esboço Final ESSF para a Mineração foram
revistos pelas partes interessadas do governo, do MAGTAP e do Banco Mundial no período de Janeiro de 2017 a Junho
de 2017. Com base nos comentários recebidos, os esboços dos relatórios foram revistos para produzir o Relatório Final
da SESA para o Sector de Mineração (este documento) e o ESSF Final para a Mineração (apresentado como um
documento separado). Um seminário de validação final está programado para ser realizado em Agosto de 2017, com a
implementação da SESA e do ESSF a ter lugar a partir do ultimo trimestre de 2017.
6. Relatórios Mensais de Progresso
Inclui: Conteúdo definido pelo modelo do relatório mensal, que foi acordado pelo cliente e pela equipe da SESA.
Data: Envio mensal após a aprovação do Relatório Inicial.
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3. Questões e Impactos Prioritários de ESHSS
O objetivo da Fase 2 da SESA era estabelecer as preocupações estratégicas ambientais e sociais que
devem ser levadas em consideração durante o desenvolvimento do sector de mineração do país e criar
um espaço de aprendizagem para todos os intervenientes. As secções que se seguem apresentam o
processo e os resultados da Fase 2 (Fase de Consulta), que se concentrou na identificação e
priorização de problemas e impactos ambientais, socioeconómicos, sanitários e de segurança (ESHSS)
através da pesquisa documental, análise de especialistas e consulta abrangente com um amplo grupo
de intervenientes a nível nacional e provincial. A inter-relação entre as actividades da Fase Inicial e da
Segunda Fase é ilustrada na Figura 2.
Figura 2: Consulta pública e fases de implementação da SESA

3.1.

3.1.1.

Metodologia
Análise Situacional

Os principais elementos da equipa da SESA foram encarregados de realizar análises situacionais do
sector de mineração em Moçambique, e das questões ESHSS associadas e medidas de governação.
Estas análises situacionais foram baseadas em revisões de literatura, complementadas por informações
adicionais e dados adquiridos à medida que a implementação da SESA foi avançando. Foram
elaboradas pela equipe da SESA sete revisões de literatura específicas ao contexto da SESA em
Moçambique:
>
>
>

>

Instituições de mineração - os principais departamentos e agências governamentais encarregados
da regulamentação e monitoria do sector de minas em Moçambique;
Legislação, regulamentos, estratégias, políticas e directrizes - focados nos mais relevantes para
o sector de minas;
Actividades de mineração (MGE e MAPE) – os projectos de MGE desenvolvidos e
planificados, tipo de produção e volumes, número de empregos, oportunidades e desafios
comerciais, fornecedores a montante e mercados a jusante, incluindo a identificação preliminar e
descrições breves dos principais intervenientes do sector privado no sector; áreas de MAPE, tipo
de produção e volumes, emprego directo e indirecto, oportunidades e desafios comerciais,
fornecedores a montante e mercados a jusante. Esta análise informou a elaboração de cenários de
impacto cumulativo para o sector de mineração;
Macroeconomia do sector de mineração - contribuições do sector, fluxos de receita e despesa,
regimes de tributação, principais termos contratuais, fundos de riqueza soberana, transparência
fiscal e responsabilização, investimentos e despesas de receitas de recursos naturais, incluindo
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>
>
>

identificação e breve descrição dos principais beneficiários económicos do sector (por exemplo,
Ministério das Finanças, autoridades regionais);
Impactos socioeconómicos e do reassentamento do sector de mineração – os principais temas
e impactos socioeconómicos e de reassentamento no sector de mineração de Moçambique;
Impactos ESHSS do sector mineiro – as principais questões e impactos ESHSS no sector de
mineração em Moçambique;
Intervenientes do sector de minas – a identificação, o mapeamento e descrição breve dos
principais actores da sociedade civil (por exemplo, ONGs, instituições internacionais, mídia,
grupos e redes comunitárias), e as entidades governamentais (por exemplo, instituições,
autoridades reguladoras e órgãos de execução relevantes para o sector da mineração).

Sempre que relevante, estas revisões de literatura basearam-se numa ampla gama de fontes
secundárias, incluindo, entre outras: projectos anteriores e avaliações estratégicas de ESHSS
elaboradas para o sector de mineração, bem como para outros projectos sectoriais relevantes para, ou
que se sobrepõem ao, sector de mineração. Exemplos são a Avaliação Ambiental e Social Estratégica
Regional (SRESA) e Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) para o projecto CESUL, TdRs
da SESA para o Projecto de Polos de Crescimento Integrado e Vale do Zambeze, e o Projecto de
Desenvolvimento Espacial; documentos de planificação do desenvolvimento do sector de mineração
(por exemplo, Diagnóstico da Cadeia de Valor da Indústria Extractiva e Estratégia e Plano de Acção
dos Recursos Minerais); e publicações relevantes do GdM e de outras partes (por exemplo, Human
Rights Watch, o Guia do Sector de Minas do País da KPMG).
É importante notar que as análises situacionais são "retratos instantâneos" do contexto - as recentes
tendências de queda nos preços das commodities e o investimento são exemplos claros de como o
contexto empresarial e de mercado pode mudar rapidamente, com impactos materiais na estrutura e
desenvolvimento dos recursos minerais. A natureza fluida da economia global e regional, a oferta e a
procura, os preços das commodities, o foco do investidor e o apetite pelo risco são particularmente
importantes no contexto da previsão dos impactos cumulativos do desenvolvimento do sector de
mineração a médio prazo (15 a 20 anos); esta questão é analisada na Secção Error! Reference source
not found.).
As análises situacionais são apresentadas na SecçãoError! Reference source not found..

3.1.2.

Lista preliminar de questões ESHSS

A lista inicial abrangente e extensa de questões ESHSS foi derivada directamente das análises
situacionais (descritas acima). Embora estas questões estejam associadas à MGE e à MAPE em
Moçambique, nenhuma tentativa nesta fase foi feita para analisar a sua significância e classificação
relativas em termos de prioridade (no contexto da análise de intervenções estratégicas e de políticas, a
serem realizadas como parte da Fase 3 da SESA). A lista preliminar de questões ESHSS é apresentada
na Secção Error! Reference source not found..

3.1.3.

Priorização inicial das questões ESHSS

Após a elaboração da lista abrangente de questões ESHSS, a equipe da SESA realizou uma
priorização inicial usando os critérios de selecção observados abaixo. A proposta inicial das principais
questões derivadas deste processo de priorização constituiu a base para consultas públicas
subsequentes.
Os critérios de selecção elaborados pela equipe da SESA foram os seguintes:
>
>

Ocorrência: o problema é comum à maioria ou a todos os locais de exploração mineira ou
projectos de mineração;
Estratégico: a questão não pôde ser abordada no local de exploração mineira ou ao nível de
projecto (a SESA é um processo de avaliação de nível estratégico, em oposição a uma avaliação
de impacto ambiental (AIA) que avalia os impactos ambientais e sociais específicos associados a
um projecto específico e define medidas de mitigação para cada impacto);
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>

>
>
>
>

Impactos residuais: a questão tem impactos biofísicos e/ou socioeconómicos negativos
significativos que são difíceis de prevenir, evitar ou mitigar e que são de longo prazo ou
permanentes (ou seja, os impactos residuais pós-mitigação permanecem significativos) ou que
ocorrem com frequência;
Limite (footprint): o problema afecta negativamente uma ampla área fora do limite imediato do
local de exploração mineira ou do projecto;
População afectada: a questão afecta negativamente um grande número de pessoas, incluindo as
que estão além da área do projecto;
Sistémico: o problema é sistémico, com múltiplos factores interagindo para complicar e prevenir
a implementação de uma solução "simples";
Suporte comunitário: o problema corrompe ou elimina a "licença social para levar a cabo
actividades mineiras".

O resultado deste processo de triagem - uma lista provisória as questões ESHSS de maior prioridade foi posteriormente apresentado durante as consultas públicas e utilizado como ponto de partida para
discussões com o governo, bem como com os intervenientes do sector privado e da sociedade civil.

3.1.4.

Consulta pública e processo de validação das questões ESHSS prioritárias

Na planificação do processo de consulta pública, o sector de minas em Moçambique foi dividido em
MGE e MAPE, refletindo a natureza e as escalas muito diferentes destas actividades, o que, por sua
vez, significa que os diferentes problemas ESHSS exigem intervenções distintas a nível institucional e
de políticas (conforme analisado durante a Terceira Fase da SESA).
Foram selecionados locais de consulta em várias províncias, com base no nível de actividade de
mineração actual ou prevista. Era previsível que estas províncias e os locais visitados fossem
representativos das actividades de mineração que se realizam de forma mais ampla em Moçambique.
Os locais de consulta são apresentados na Figura 3. O cronograma completo de reuniões de consulta
pública é apresentado no Apêndice A, e o resumo do workshop nacional realizado em Maputo é
apresentado no Apêndice B.
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Figura 3: Localização das consultas públicas

6

MAPE: Chimoio, Manica,
Quelimane. 04-11 June
2016
MGE: Nampula, Nacala,
Tete
05-10 June 2016
National Workshop:
Maputo 02 June 2016
Os principais grupos de partes interessadas consultados foram o governo (central, provincial,
municipal e distrital), sector privado e sociedade civil. Em geral, devido a restrições de tempo e
orçamento, os representantes de cada grupo foram convidados a participar colectivamente em
reuniões de grupos focais informais, abertas e inclusivas, em cada local provincial ou distrital. A
6

Mapa de base. Fonte: www.ezilon.com.

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Page 25

Relatório Final da SESA - Mineração

presença de diferentes grupos de partes interessadas não prejudicou discussões sinceras e francas
sobre questões ESHSS da indústria extractiva (discussões individuais pessoa-a-pessoa com entidades
relevantes apoiaram os resultados das discussões colectivas).
Os seminários de consulta pública foram conduzidos pelos principais especialistas da equipa da SESA
usando uma metodologia consistente, com um especialista a liderar as consultas sobre questões
ESHSS para a MGE e a MAPE em conjunto com um facilitador (e um tradutor, conforme necessário).
O membro da equipe da SESA estava disponível durante todo o processo de validação para responder
às perguntas dos participantes, bem assim guiar e orientar as discussões.
A equipe da SESA elaborou anúncios publicitários visuais (como apresentações em PowerPoint) para
os seminários de consulta pública, para ajudar a definir o contexto para a SESA, bem como introduzir
a metodologia a ser utilizada durante o seminário.
Em geral, a fase de consulta pública foi feita de acordo com a directiva do MITADER sobre consulta
pública (Diploma Ministerial nº 130/2006 de 19 de Julho).
O seminário começou com uma sessão plenária que apresentou a SESA, o processo seguido pela
equipe SESA na definição da lista inicial de questões ESHSS prioritárias e a metodologia proposta
para o processo de validação. Os participantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas relacionadas
com o contexto, com o conteúdo ou com os aspectos processuais da SESA ou ainda com as consultas
públicas. Ao longo do processo de validação, ficou claro para os participantes que o seu papel não era
simplesmente aceitar a lista de questões ESHSS prioritárias apresentadas pela equipe da SESA, mas
sugerir alterações/revisões, alternativas, exclusões e suplementos à lista de questões (que é tomar a
lista da equipe SESA como o ponto de partida a partir do qual uma lista final poderia ser elaborada e
validada pelos participantes).
Na sequência desta sessão plenária introdutória, a abordagem subsequente adoptada para o processo
de validação dependia do número de participantes:
>

>

Para grupos pequenos, a validação foi realizada como um exercício de mesa redonda, com as
questões identificadas pela equipa da SESA discutidas e depois aceites, alteradas, rejeitadas e/ou
complementadas com questões adicionais e priorizadas por um consenso inclusivo;
Para grupos maiores, foi necessária uma abordagem mais estruturada para assegurar a
participação total de todos os presentes:
– Os participantes foram primeiro divididos em grupos de partes interessadas (governo, sector
privado e organizações da sociedade civil) e depois divididos em subgrupos de 6 a 10
pessoas. Cada grupo, a segiur, trabalhou no processo de priorização, observando onde a lista
inicial de questões da equipa da SESA precisava de ser alterada, revista ou complementada
com questões adicionais. A priorização considerou a probabilidade de cada problema ocorrer
(baixa, média ou alta probabilidade) e o potencial impacto negativo em Moçambique (baixo,
médio ou alto impacto). Cada questão foi então priorizada de acordo com a matriz
apresentada na Figura 4.
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Figura 4: Priorização de questões ESHSS baseada nas classificações do risco e do impacto
Lista de questões
• Impactos sociais e económicos decorrentes de atrasos no projecto
• Capacidade limitada de entregar conteúdo local e competir por
oportunidades de emprego
• Criação limitada de empregos (especialmente pós-construção)
• Perspectivas e benefícios incompatíveis com a comunidade e a
indústria
• Dano ou eliminação de meios de subsistência alternativos
• Desenvolvimento de uma economia dupla
• Ausência de diretrizes de AIAS específicas do sector
• Requisito crescente de reassentamento involuntário
• Degradação do solo
• Falta de capacidade para definir e abordar questões e impactos
cumulativos
• Desempoderamento de mulheres
• Dificuldade em reembolsar os empréstimos, minando a capacidade de
emprestar e investir
• Falta de investimento em capacitação e treinamento
• Trabalho infantil
• Alto nível de informalidade
• Uso de mercúrio na decomposição do ouro
• Quadro legal incompleto
• Coordenação limitada, integração e capacidade
• Capacidade de execução limitada. O investimento governamental na
indústria extractiva limita o investimento em infraestrutura

Os subgrupos voltaram a reunir-se nos respectivos grupos de partes interessadas para discutir
colectivamente as suas constatações e identificar 5 a 7 questões de alta prioridade para apresentar ao
plenário (com base nas questões mais frequentemente identificadas como prioritárias pelos
subgrupos). Um representante de cada grupo de partes interessadas apresentou as conclusões desse
grupo para uma sessão plenária de encerramento.
O resultado de ambas as abordagens (para pequenos e maiores grupos de participantes) foi uma lista
final validada de questões ESHSS prioritárias para esse local específico de consulta pública. Estas
listas validadas foram então analisadas colectivamente pela equipada SESA para gerar uma lista
integrada e validada relevante para a MGE e a MAPE.
Em termos gerais (ajustados ao contexto local e de acordo com o cronograma e restrições
orçamentárias e limitação de informações e dados disponíveis, conforme observado na SecçãoError!
Reference source not found.), a abordagem utilizada para priorizar as questões ESHSS foi alinhada
com a metodologia de classificação de prioridades ambientais e sociais proposta pelo Banco Mundial
para a SESA do sector de mineração na Serra Leoa (Banco Mundial, 2008). Na metodologia da Serra
Leoa, foram consideradas cinco "dimensões" para cada uma das questões gerar uma lista inicial de
possíveis problemas: (a) risco de saúde, ecológico e socioeconómico/cultural; (b) número de pessoas
afectadas; (c) vontade política; (d) custo de reparação, e (e) dificuldades tecnológicas (estes são o
equivalente aos critérios de triagem aplicados pela equipa da SESA conforme mencionado acima). As
questões prioritárias identificadas por diferentes grupos de partes interessadas foram então agrupadas
para compilar uma lista geral de prioridades; A SESA do sector de mineração de Moçambique seguiu
o mesmo processo, usando a frequência de selecção como um factor determinante na compilação da
lista geral de questões ESHSS prioritários levadas adiante para a Fase 3.

3.1.5.

Limitações e constrangimentos metodológicos

As metodologias apresentadas na Secção Error! Reference source not found. a Error! Reference
source not found. estavam sujeitas a uma série de limitações e restrições, resumidas na Tabela 1.
Tabela 1: Limitações e constrangimentos metodológicos
Metodologia

Limitação e/ou constrangimento

Geral

›

Consciência de que a SESA do sector de minas não foi tão ampla quanto o desejado,
e foi-lhe provavelmente concedida uma baixa prioridade (reflectindo-se, por exemplo,
no desafio que constituiu organizar algumas reuniões com o governo durante um
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Metodologia

Limitação e/ou constrangimento
período de dois meses na Fase 3, apesar de uso da credencial, tempo, pedidos
escritos e acompanhamento frequente).

Análise situacional

›

›

›

Houve longos períodos de interrupção entre a elaboração das análises situacionais
iniciais e as consultas públicas, período durante o qual o preço das commodities e o
contexto do investimento mudaram dramaticamente. Na medida do possível, as
análises situacionais aqui apresentadas (e usadas para definir a lista abrangente
preliminar de questões ESHSS), foram actualizadas para refletir a situação actual em
Moçambique;
As análises situacionais foram limitadas pela qualidade da literatura secundária
disponível no domínio público, complementada por consultas iniciais limitadas em
2015.
As análises situacionais representam uma fotografia da situação actual. No entanto, o
processo de definição das questões ESHSS prioritárias (como entrada para a Fase 3)
tentou reflectir tanto os períodos de crescimento do sector extractivo quanto o
encolhimento/estagnação (em vez de apenas o último, que actualmente está a ser
vivido em Moçambique).

Lista preliminar de
questões ESHSS

›

Como a lista preliminar das questões ESHSS dependia das análises situacionais,
elas estão sujeitas às mesmas limitações observadas acima.

Priorização inicial de
questões ESHSS

›

Não foi identificada nenhuma limitação ou constrangimento material.

Processo de consulta e
validação pública

›

A presença de uma grande variedade de partes interessadas foi limitada em algumas
reuniões.
As consultas na Fase 2 foram baseadas na identificação e priorização de questões
sociais e ambientais no sector de mineração. A equipa da SESA optou por uma
abordagem "de baixo para cima" para considerar todas as contribuições das partes
interessadas. A falta de um relatório disponível nesse estágio pode ter contribuído
para a ausência de intervenções e discussões pelos participantes.

›

De forma mais ampla, em discussão com o Banco Mundial e o MIREME em Junho de 2017, houve
reconhecimento das dificuldades que o grupo de trabalho da SESA (MIREME e a equipa SESA)
observou no acesso a informações solicitadas aos vários departamentos e agências governamentais. O
MIREME é composto por muitos departamentos e instituições diferentes, cada um dos quais detém
informações importantes, e a disponibilização de dados para apoiar o processo da SESA tem variado.
Por exemplo, enquanto o Departamento de Mineração e Geologia é responsável pela política do
sector, todas as questões de licenciamento são tratadas no INAMI, o Instituto Nacional de Minas.
3.2.

Análise Situacional

O Banco Mundial (2016) resumiu de forma eficaz o amplo contexto e os desafios enfrentados pelo
sector de mineração em Moçambique na sua análise recente, destacando a importância do MAGTAP:
"O sector de mineração e gás em Moçambique observou importantes desenvolvimentos e desafios nos
últimos dois anos. As novas Leis de Minas e Petróleos e as Leis Fiscais correspondentes foram
aprovadas em Agosto de 2014, os regulamentos foram promulgados no início de 2016. O sector de
mineração observou sérias dificuldades nos últimos anos, particularmente no sector do carvão. Com
a concessão à Vale das instalações ferroviárias e portuárias de Nacala, há uma esperança renovada
para a revitalização do sector de mineração de Tete, mas o processo ainda pode ser complicado
devido aos baixos preços do carvão combinados com o alto custo de produção e transporte. ... Notase que os altos e baixos preços das commodities são comuns e que o Governo de Moçambique
continua a melhorar os seus quadros e capacidade em preparação para a próxima fase de
actividades nos sectores de mineração e gás - que é o núcleo do MAGTAP ".
As secções a seguir exploram o contexto, os desafios e as oportunidades enfrentadas pelo sector de
mineração em maior detalhe, avaliando o desenvolvimento do sector, os aspectos económicos,
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ambientais e sociais, o status actual das leis e regulamentos e as partes interessadas que têm um
interesse directo ou indirecto.

3.2.1.

Actividades Mineiras

3.2.1.1

MGE

Antecedentes
De acordo com a Organização Mundial do Comércio (WTO, 2017), Moçambique desempenha
actualmente um papel importante no fornecimento mundial de areias minerais pesadas (HMS, Heavy
Mineral Sands), alumínio (através da fundição em vez de mineração), tântalo e rubis. A maioria dos
locais de extracção mineira e do processamento mineiro são de propriedade privada, com o Governo
mantendo diferentes interesses nesses empreendimentos. Excluindo minerais industriais e pedras
preciosas, existem cerca de oito minas modernas produtoras em Moçambique (cinco de carvão, umade
HMS, uma de tântalo e uma grafite), pelo menos 20 projectos avançados de exploração, alguns dos
quais estão perto do desenvolvimento e numerosas comunidades de mineração artesanal. Os dados de
produção da Organização Mundial de Comércio são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Dados da produção mineira, 2010-2015 (WTO, 2017)

Em 2015 e 2016, houve uma significativa actividade de licenciamento ambiental (ver Tabelas 3 e 4),
mas o número de aprovações relativas a outras actividades sectoriais foi baixo (ver Tabelas 5 e 6); isto
é um reflexo não só da complexidade dos projectos de MGE e dos desafios de licenciamento
associados, mas também da progressão difícil (e muitas vezes mal sucedida) da prospectividade, da
viabilidade e da produção que a maioria dos projectos de MGE enfrentam.
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Tabela 3: Actividade de licenciamento ambiental, 2015
Designação do Projecto

Proponente

Tipo de
Projecto

Localização

Data de
entrada

Data limite
de saída

Ponto de
situação

RAIA do Projecto de
Transformação da Mina
de Ouro – Reformulação

Clean Teach
Mining, Lda

Extracção
Mineira

Manica /
Manica e
Machipanda

12.01.15

13.03.15

Aprovado
(13.03.15)

EPDA & TdR do Projecto
Areias Pesadas de
Chibuto- Reformulado

Anhhui
Foregn
Economic &
Yunnan Xinn

Extracção
Mineira

Gaza /
Chibuto

13.02.15

27.03.15

Aprovado
(04.05.15)

EPDA & TdR do Projecto
de Extracção de Granito
e Rochas Ornamentais
pela empresa PEMAR,
Lda

Pemar, Lda

Extracção
Mineira

Manica

24.09.15

09.11.15

Aprovado
(23.11.15)

EPDA & TdR do Projecto
de Extracção de Granito
e Rochas Ornamentais
pela empresa PEMAR,
Lda

Pemar, Lda

Extracção
Mineira

Manica

24.09.15

09.11.15

Aprovado
(23.11.15)

RAIA do Projecto da
Mina de Grafite de
Balama

Twigg Mining
& Exploration

Extracção
Mineira

Cabo –
Delgado /
Balama

19.02.15

22.04.15

Aprovado
(10.04.15)

RAIA do Projecto
Exploração de Betunite Reformulado

Namaacha
Mining, Lda

Extracção
Mineira

Maputo /
Namacha

06.03.15

11.05.15

Aprovado
(17.06.15)

Extracção
Mineira

Zambézia

02.10.15

04.12.15

Em
análise

RAIA do Projecto de uma
Mina para Extracção de
Tanatalite, no Povoado
de Mutala

Tabela 4: Actividade de licenciamento ambiental, 2016
Designação do Projecto

Proponente

Tipo de
Projecto

Localização

Data de
entrada

Data limite
de saída

Ponto de
situação

EPDA & TdR do Projecto
de Mineração de Ouro da
Gold One Mozambique

Gold One
Mozambique

Extracção
Mineira

Niassa/Lago

15.03.16

27.04.16

Aprovado
(13.05.16)

EPDA& TdR do Projecto
de Extracção de Ouro

K.D Próspero

Extracção
Mineira

Manica/Manic
a

20.04.16

03.06.16

Aprovado
(09.06.16)

Extracção
Mineira

Nampula

28.09.16

11.11.16

Em análise

EPDA & TdR do Projecto
de Exploração Mineira de
Águas Moinhos, Ouro e
Turmalina MarracaReformulado
EPDA & TdR do Projecto
de Exploração de
Calcário nos Blocos
8095CM,8144CM e
8145CM localizado em
Mujovo - Reformulado

Fabrica de
Cimento de
C.D, Lda

Extracção
Mineira

C.Delgado /
Macomia

10.10.16

21.11.16

Em análise

RAIA do Projecto de
Extracção de Granito e

Pemar

Extracção
Mineira

Manica /
Sussundenga

05.05.16

06.07.16

Aprovado
(23.06.16)
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Designação do Projecto

Proponente

Tipo de
Projecto

Localização

Data de
entrada

Data limite
de saída

Ponto de
situação

RAIA do Projecto de
Extracção de Ouro

K.D,
PropcoLda

Extracção
Mineira

Manica

22.08.16

25.10.16

Foi
solicitado
DUAT

RAIA do Projecto de
Construção e Operação
da Fabrica de
Processamento de
Granito e Mármore

Helin Mining
Co.Lda

Extracção
Mineira

Manica /
Chimoio

27.10.16

29.12.16

Em análise

Rochas Ornamentais

Tabela 5: Aprovações mineiras relativas a aprovações de outros sectores, 2015
(Projectos aprovados por sector de actividade)
Sector de Actividade

2015

Industrial

17

Prestação de Serviços

13

Infraestrutura

9

Turísticos

5

Energético

5

Extracção Mineira

3

Hidrocarbonetos

1

Agrícolas

2

Florestal

2

Aquacultura

1

Total

58

Tabela 6: Aprovações mineiras em relação a aprovações noutros sectores, 2016
(Projectos aprovados por sector de actividade)
Sector de Actividade

2016

Industrial

32

Prestação de Serviços

18

Agro-Industrial

1

Infraestruturas

13

Turísticos

3

Agrícola

2

Mineração e Petróleo

3

Gás

2

Agro-pecuária

2

Energético

2

Extracção Mineira

1

Total

79
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Apesar dos níveis relativamente baixos de actividade actual, a realidade mais ampla é que
Moçambique tem uma grande diversidade de commodities minerais, incluindo metais preciosos e
básicos, minerais industriais, combustíveis e materiais de construção. Moçambique é geralmente
pouco explorado, em relação aos seus recursos e reservas potencialmente vastos e, portanto, a médio
prazo, é bem possível que se desenvolva um sector de mineração diversificado e robusto, com
importantes benefícios económicos e sociais para Moçambique.

3.2.2.

Actividades de exploração e produção recentes e actuais

A secção a seguir resume a actividade recente e actual, agrupada por commodities principais,
mostrando projectos de exploração e produção; em muitos casos, parece que a exploração não
conduziu a resultados técnicos e económicos positivos e/ou à obtenção de financiamento adequado;
mesmo os potenciais projectos com fundamentos fortes poderão mostrar-se impossíveis de progredir
como consequência da mudança dos comportamentos do mercado, do aperto dos mercados de
investimento e do colapso de muitos preços das commodities.
Metais básicos e preciosos
Ferro - O projecto de ferro fundido e ferro-vanádio de Tete da Baobab Resources (desenvolvido em
parceria com a International Finance Corporation) está actualmente a realizar um Estudo de
Viabilidade para fins de financiamento bancário com a Corporação Metalúrgica da China ('MCC'),
SRK, Hatch Goba, AOH- CES e ABB, cuja conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2016.
Foi concluído um estudo de pré-viabilidade para uma operação de ferro-gusa de 1 milhão de toneladas
por ano, com base num recurso de 759 milhões de toneladas (JORC inferido, indicado e medido)
(Baobab, 2014). A empresa tem procurado uma oportunidade única de agregar valor no país através
do desenvolvimento de uma operação de fundição verticalmente integrada baseada na "mina" que
produz produtos de ferro fundido e ferrovanádio e potencialmente de alta demanda. A Damodar Ferro,
Limitada está a planear retomar a produção na sua mina no distrito de Lalaua (Nampula), depois de
ter suspendido as operações em 2016; a capacidade de processamento é de 75 toneladas por hora
(Mozambique Mining Journal, 2017). Os recursos no depósito Tenge-Ruoni em Tete foram mais de
550 milhões de toneladas métricas (Mt) numa classificação de 36% de ferro (Bain, 2013; Mining
Journal, 2013), mas este projecto não parece ter passado além desta análise inicial.
Ouro - O Projecto Manica Gold, da Auroch Minerals (com recursos estimados em ouro de 1,082,200
oz /30.679 kg) está na fase de Avaliação Económica Preliminar (e sujeito a financiamento); o seu
Estudo de Viabilidade Bancária deveria ser concluído em 9 meses, com a produção do primeiro ouro
em 12 (Auroch, 2015). Em 2013, a KPMG prevê que, até 2017, a produção de ouro em Moçambique
aumentaria para 85 mil onças. No entanto, não está claro se este objectivo de produção ainda é válido.
O ouro também é produzido pela MGE (veja abaixo). A Republic Gold Ltd. da Austrália participou da
perfuração no seu projecto Mucurumadzi no quarto trimestre de 2013 (Pick, The, 2013, African
Mining, 2014a), mas nenhuma informação adicional para este projecto foi identificada. De acordo
com a Mining Weekly (Mining Weekly, 2017), a subsidiária da Xtract Resources, Explorator,
celebrou um contrato de contratação de mineração com a Sino Minerals Investment Company para a
exploração de depósitos de ouro aluvial na sua concessão mineira de Manica.
Metais e minerais estratégicos
Minério de tântalo e niobio - em 2012, a Noventa Ltd. produziu 24,918 kg de pentóxido de tântalo
(Ta2O5) em concentrado na mina de nióbio e tântalo Marropino (no distrito de Gilé, província de
Zambézia). O desenvolvimento de uma nova usina de processamento com uma capacidade de 270.000
kg/ano de Ta2O5 foi adiada no início de 2012 devido a constrangimentos climáticos e,
posteriormente, restringida por baixos níveis de minério, interrupções do fornecimento de energia e
problemas com o projecto da nova fábrica (USGS, 2014). A mina de Marropino encerrou em 2013.
Um recurso de menor qualidade permanece em profundidade, o que se revelou não económico para
explorar nas condições de mercado existentes, juntamente com restrições técnicas e de infraestrutura
(falta de estradas para transportar a produção da mina e instalações portuárias através das quais para
processar urânio radioativo e tório contidos em concentrado, interrupções da fonte de alimentação e o
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esgotamento de minério de alto teor de minério perto da superfície). A Pacific Wildcat Resources
Corp. possui a Mina Muiane, com potencial de produção de 16.000-34.000 kg/ano de Ta2O5 em
concentrado e indicou recursos de 1,4 milhão de toneladas em uma classificação de 250 g / tonelada
Ta2O5 (Pacific Wildcat Resources Corp, 2013). Em Fevereiro de 2011, a Pacific Wildcat
encomendou uma planta de processamento primário na mina, seguida da construção de uma usina de
processamento secundário no início de 2012 - mas não está claro se a produção já começou ou foi
suspensa após um incidente em novembro de 2015, durante o qual a morte de um mineiro ilegal no
local provocou tumultos e danos à fábrica e ao equipamento da mina7. A Highland African Mining
Company (HAMC) também está desenvolver uma mina de tântalo na província da Zambézia.
Areias minerais pesadas/titânio – A Kenmare Resources plc produz ilmenita, rutilo e zircão na Mina
de Moma, que tem reservas estimadas de 842 milhões de toneladas em gramas de ilmenite a 3%, 0,2%
de zircão e 0,061% de rutilo (USGS, 2014). De acordo com a Kenmare, a capacidade operacional
actual (na produção total) é de 1.200.000 toneladas por ano de ilmenite, mais 75.000 toneladas de
zircão de co-produto e 18.000 toneladas de rutile de co-produto. A produção de ilmenite aumentou
19% para 854.600 toneladas (em comparação com 720.100 toneladas em 2013) (Kenmare, 2015). No
entanto, a mina de Moma esteve sem rede eléctrica durante 57 dias após inundações graves no norte
de Moçambique no primeiro trimestre de 2015, reduzindo substancialmente a produção, levando o
minério extraido a cair em 19%, e a produção de concentrados minerais pesados a cair 15% no ano,
em comparação com 2014. De acordo com os dados apresentados pela Mining Weekly (Mining
Weekly, 2017a), a produção de Moma no primeiro semestre de 2017 foi forte, com métricas de
produção melhoradas em relação ao mesmo período de 2016. A produção concentrada de minerais
pesados aumentou 18% em relação ao ano anterior para 712,700 t, enquanto a produção de ilmenite
aumentou 25% em relação ao ano anterior para 504.800 t. A produção de zircões aumentou 32% no
período relativo para 37.700 t, compreendendo 25.700 t de saída primária de zircão e 12.000 t de saída
de zircão secundário. A produção de rutilas cresceu 47%, relativamente ao período homólogo, para
4.400 t.
Em Maio de 2011, a Pathfinder Minerals plc do Reino Unido divulgou os resultados de um estudo de
escopo no projecto Moebase/Naburi. A Pathfinder estava a considerar o desenvolvimento de uma
nova mina que poderia produzir 1.24 Mt/ano de ilmenite, 65.000 t/ano de concentrado de zircão e
24.000 t/ano de concentrado de rutilo. Os custos de capital do projecto foram estimados em USD 533
milhões. No final de 2013, a empresa estava envolvida em uma disputa com a JV Consultores
Internacionais sobre os direitos do projecto (Mining Journal, 2011; Pathfinder Minerals plc, 2013).
Elementos de terras raras - não há produção actual, mas existem vários depósitos prospectivos,
incluindo Malilongue (oeste de Moçambique, 300 km a oeste do centro de mineração regional de
Tete) (Anova Metals, sem data), a pedreira Xiluvo (recurso estimado de 1.1 milhões de toneladas em
2,05% de óxidos de terras raras) (USGS, 2014) e Globe Metals & Mining Ltd., o depósito de fluorita
e de terras raras do Monte Muambe, na província de Tete, a 20 km a sudeste da propriedade de carvão
de Moatize (Globe Metals & Mineração, sem data).
Grafite - a mina de grafite Ancube na província de Cabo Delgado, que operou de 1994 a 1999,
desligou-se devido aos altos custos de energia e à diminuição dos preços da grafite. A mina foi
reaberta em Junho de 2017. Este foi o resultado de um investimento do sector privado de 12 milhões
de euros no projecto. A mina agora é operada pela GK Ancuabe Graphite Mine Sociedade Anônima,
que é uma joint venture entre a Graphite Kropfmuhl da Alemanha (Kropfmuhl, também conhecida
como AMG Graphite, subsidiária do AMG Advanced Metallurgical Group, domiciliada nos Países
Baixos) e a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira (Mining Weekly, 2017bc).
O projecto emblemático Balama da Syrah hospeda as maiores reservas de minério de grafite do
mundo com uma reserva de minério de 114,5 milhões de toneladas com 16,6% de carbono grafico
total (TGC) por 18,6 milhões de toneladas de grafite contida (Mining Weekly, 2017e). A concessão
de mineração de 110 km2 está localizada na província de Cabo Delgado, no distrito de Balama, no

7

A Moçambique Pacific Wildcat é conhecida como Tântalo Mineração e Prospecção Lda.
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norte de Moçambique - cerca de 260 km por estrada a oeste de Pemba. O Porto de Nacala, o porto
mais profundo do sul da África, é de cerca de 490 km por estrada a sudeste do projecto. Um estudo de
viabilidade concluído em 2015 confirmou que o projecto de Balama será um produtor de primeiro
quartil, devido à sua operação de alta intensidade, que possui uma proporção de remoção
extremamente baixa. A usina de processamento terá uma taxa de alimentação de dois milhões de
toneladas por ano e, com base num grau de cabeça médio de cerca de 19% de TGC nos primeiros dez
anos de operações, serão produzidos 356 000 t/a de concentrado de grafite. As principais aprovações
regulatórias foram garantidas, incluindo licenças de água, ambientais e de acesso à terra. A partir de
Abril de 2017, a Syrah estava focada no progresso das actividades de desenvolvimento de projectos
para Balama, com a conclusão da fase de construção da mina prevista para o segundo trimestre deste
ano e a primeira produção e aceleração a partir do terceiro trimestre.
A Triton Minerals Ltd. da Austrália explorou os projectos de Ancuabe e Balama North em 2013. Na
Balama North, que está localizada perto do projecto de Balama da Syrah, a Triton envolveu-se na
perfuração no prospecto da Nicanda Hill e na amostragem de rochas demolidas no prospecto Cobra
Plains. A empresa também se dedicou à amostragem de pedreiras em Ancuabe, que está localizado
perto da mina Ancuabe. A Triton planeou completar uma estimativa de recursos na Cobra Plains em
2014 (Triton Minerals Ltd., 2013).
Carvão
Os estratos carboníferos em Moçambique ocorrem principalmente na Bacia do Carvão do Zambeze
(Província de Tete), na Bacia de Lunhu-Maniamba (Província de Niassa) e na Bacia de Espungabera
(Província de Manica) (Fichtner, 2014). Do ponto de vista económico, o mais importante dos recursos
de carvão conhecidos de Moçambique ocorre na Bacia do Carvão do Zambeze, localizada na
Província de Tete; a sub-bacia de Moatize tem reservas estimadas de 750 Mt, enquanto as reservas na
sub-bacia de Mucanha-Vusi são estimadas em até 3.600 Mt de carvão térmico e de coque (Fichtner,
2014). O potencial de mineração de carvão da Província de Manica deve-se à presença de pequenas
ocorrências de estractos sedimentares do Grupo Karoo nesta área, embora actualmente não haja minas
operacionais (Fichtner, 2014).
A Vale iniciou a produção na Mina de Moatize, na província de Tete, em 2011, produzindo 2,37
milhões de toneladas de carvão metalúrgico e 1,44 milhão de toneladas de carvão térmico em 2013 e
um total de 4,9 milhões de toneladas em 2015, em linha com 2014 (Vale, 2016). Melhorias na
infraestrutura (como o planeado projecto ferroviário do Corredor Nacala, que liga a mina ao porto de
Nacala, com uma capacidade de transporte de 18 milhões de toneladas por ano e a linha ferroviária de
Sena completa, que liga a mina ao porto da Beira, com uma capacidade de 6 milhões toneladas por
ano, deve permitir que a produção seja aumentada. Em Março de 2017, a Vale completou a venda de
sua participação em Moatize para a mineradora japonesa Mitsui & Co, recebendo um pagamento
inicial de USD 733 milhões, com USD 37 milhões adicionais após a conclusão do financiamento do
projecto.
A Rio Tinto Plc e o parceiro Tata Steel Ltd. iniciaram a produção na mina de Benga (adjacente à mina
de Moatize) antes de vender a mina para a International Coal Venture Private Ltd (ICVL) em 2014
(juntamente com o projecto de carvão Zambeze). Os novos proprietários devem abordar as restrições
de produção ligadas às limitações de infraestrutura e, no momento, parecem estar focados nos
mercados domésticos (e não na exportação) (Mining Weekly, 2015). A produção nesta mina parace
ter sido suspensa temporariamente.
A Minas Moatize Limitada (uma subsidiária da Beacon Hill) detinha e operava a Mina de Carvão
Minas Moatize na Província de Tete em Moçambique e iniciou a mineração e transformação de
carvão térmico em 2011. A mina havia recebido 500 mil toneladas de capacidade de transporte na
ligação ferroviária de Sena para transportar carvão para o porto da Beira para exportação. Esta mina
está actualmente fechada, e os seus proprietários estão à procura de um comprador. A Beacon Hill
Resources, entrou em administração no final de 2014 (The Economist, 2016).
A projectada mina de carvão Ncondezi produzirá 1,3 milhão de toneladas de carvão ao longo de uma
vida de 25 anos, para fornecer uma usina de energia adjacente de 600 MW (também detida pela
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Ncondezi Energy) (Ncondezi Energy, 2013). No quarto trimestre de 2013, a Ncondezi Coal Company
Ltd. concluiu o estudo de viabilidade revisto sobre uma nova central de energia mineral e o carvão
com resultados favoráveis. A Ncondezi Coal planeou iniciar a construção da mina e a estação de
energia de capacidade de 300 MW em 2015. A construção da mina e a usina foi planeada para o
segundo semestre de 2017. Esperava-se que a usina consumisse cerca de 1,5 Mt/ano de carvão
térmico. A Ncondezi Coal planeia aumentar a capacidade da usina em incrementos de 300 MW até
atingir a capacidade final de 1.800 MW. A produção de carvão térmico aumentaria para 9 Mt/ano para
consumo na usina. A vida estimada da mina foi de mais de 25 anos (Ncondezi Coal Company Ltd.,
2014, p. 2, 4). Em Junho de 2017, a Ncondezi Energy adquirio um financiamento adicional de USD
582,000 de credores existentes e gerentes superiores para financiar a busca de um novo parceiro de
investimento e fornecer capital de giro para o grupo, mas após discussões em andamento com a
Shanghai Electric Power as mesmas foram suspensas em Maio (Mining Weekly, 2017d).
A Jindal Steel & Power Ltd. da Índia começou a extrair o carvão no seu projecto de Chirodzi, na
província ocidental de Tete, em Novembro de 2012. A empresa tenciona produzir 3 Mt/ano de carvão
na primeira fase do projecto. A produção pode aumentar para 10 Mt/ano em uma fase posterior. O
carvão de coque de Chirodzi deveria ser consumido nas usinas siderúrgicas da Jindal na Índia e no
carvão térmico, em uma nova usina a carvão em Moçambique, que teria uma capacidade de 2.640
MW. A Jindal planejava exportar 1 Mt de carvão em 2013; a empresa esperava obter uma quota de
transporte na ferrovia de Sena devido à dificuldade e custo de transportar carvão para a Beira por
camião (Tex Report, The, 2013b). Os baixos preços do carvão desencadearam a suspensão da
mineração, mas a empresa reiniciou as operações em Outubro de 2016 após a recuperação dos preços.
Notícias recentes (Mining Weekly, 2017c) observaram que a empresa não cumpriu um pedido judicial
ordenando que parasse as actividades de armazenamento de carvão na mina devido aos impactos
ambientais associados à armazenagem, depois dos residentes nas proximidades se queixaram de
problemas de saúde relacionados com a poluição.
A Midwest Africa Ltd. (MAL) da Índia tenciona começar a produção de uma nova mina no distrito de
Moatize, na província de Tete por volta de 2019. Na sua capacidade máxima, a produção tinha a
probabilidade de atingir os 6 Mt/ano de carvão térmico e 1Mt/ano de carvão de coque. A MAL estima
que as resevas se situem na ordem dos 480 Mt de carvão. A estimativa de custo do capital para o
projecto foi de USD 3,3 biliões. O GdM concedeu uma licença mineira à MAL em 2013 (African
Mining, 2013).
Em Abril de 2013, a Nippon Steel % Sumitomo Metal Corp. (NSSMC) do Japão recebeu uma licença
mineira para o Projecto de Rovubué, a qual se encontra adjacente à Mina de Moatize. Por volta do ano
de 2016, a NSSMCC e o Grupo POSCO da República da Coreia tinham a intenção de iniciar as
actividades de mineração em Rovubué. A estimativa de produção era de 5 Mt/ano de carvão de coque,
o qual seria exportado, incluindo para o Japão e a República da Coreia. A Anglo American plc do
Reino Unido cancelou os seus planos de adquirir 58.9% da participação social no Projecto de
Rovubué no último mês de Março. A NSSMC e a POSCO estavam interessados em estabelecer uma
nova parceria em meados de 2013 (Tex Report, The, 2013c).
Pedras preciosas e pedras industriais
O depósito de rubi Montepuez da Gemfields, localizado na província de Cabo Delgado, foi descoberto
em Maio de 2009; a Mwiriti Lda. foi concedida a licença para operar em Montepuez logo após a
descoberta. Em 2011, a Mwiriti e a Gemfields plc, do Reino Unido formaram a joint-venture
Montepuez Ruby Mining (MRM) para extrair rubis em Montepuez. As operações de amostragem em
massa da MRM começaram em Agosto de 2012; a produção de rubi e corindo atingiu mais de 1.000
kg em 2013. A maior parte da produção foi corindo. A produção de rubi nacional reportada foi de 236
kg em 2013. A Gemfields e Mwiriti planearam 2.500 kg de rubi e corindo em Montepuez em 2014
(African Mining, 2014b; Eduardo Alexandre, Diretor Nacional de Minas, Direção Nacional de Minas
de Moçambique, comunicação escrita, Janeiro 23, 2015). A Gemfields manifestou a intenção de que a
Montepuez Ruby Mining (75% de propriedade da Gemfields) em Moçambique venha a fornecer 3040% dos rubis do mundo até 2017-18. A produção de outras pedras preciosas em Moçambique é
realizada utilizando métodos de MAPE (ver abaixo). O governo fechou as operações de mineração
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artesanal no Niassa em 2009; as minas artesanais continuaram a produzir todos os anos durante a
estação chuvosa, quando a execução era muito mais difícil (Pardieu e Chauvire, 2012).
O projecto Montepuez ruby da Mustang Resources em Moçambique também está em produção e
anunciou recentemente a descoberta de um depósito de rubi secundário pouco profundo a 3 km a
sudeste da planta de processamento do projecto (Mining Weekly, 2017f).
A empresa African Rare Gemwood minou o berilo industrial no norte de Moçambique. Em 2013, a
produção nacional de berilo reportada aumentou para 654.600 kg de uma produção de 532.000 kg em
2012. Os minérios de berilo de Moçambique podem ser exportados para os Estados Unidos para
processamento. Não está claro se a produção está em andamento. A produção de águas-marinhas
aumentou para 645 kg em 2013, de 588 kg em 2012 e 60 kg em 2011. O aumento da produção pode
ser atribuído a descobertas de águas-marinhas pela Moçambique Gems Ltd. em Mavuco, no norte de
Moçambique. Granada de Rhodolita foi extraída na província de Niassa; elbaite, na província de
Nampula; e turelina de rubellite, na província da Zambezia (Eduardo Alexandre, Diretor Nacional de
Minas, Direção Nacional de Minas de Moçambique, comunicação escrita, 23 de Janeiro de 2015).
A Figura 5 abaixo apresenta a distribuição de licenças de mineração no território moçambicano,
utilizando os dados apresentados no portal cadastral on-line (acedido em Julho de 2017) como fonte.
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Figura 5: Actividade mineira actual (em Juho de 2017) e distribuição das licenças

3.2.2.1

8

Actividades de Mineraçã - MAPE

O sector de MAPE em Moçambique pode ser dividido em dois sub-sectores: um grande número
(normalmente informal) de actividades mineiras artesanais; e um pequeno número de actividades
mineiras de pequena escala. No seio destes dois sub-sectores, os principais minérios incluem o ouro,
as pedras preciosas (por exemplo, as esmeraldas, tormalinas, morganites, dumortierite, garnet, águas
marinhas e rubis), areias, calcário e pedra para a construção. A produção de MAPE de bauxite,
carvão, cobre, diamantes, talco e de sal também existe, mas representa uma actividade menor mais
baixa quando comparada com o ouro e com as pedras preciosas. Contudo, não existem procedimentos
de licenciamento para a produção de MAPE de bauxite, carvão, cobre, diamantes, talco e sal e é por
isso, que tais actividades MAPE são consideradas ilegais. As actividades de MAPE estão distribuidas
pelas províncias de Manica, Nampula, Zambézia, Tete, Niassa, Cabo Delgado, Gaza, Inhambane e
Maputo (ver Figura 6). Em algumas províncias, tais como Nampula e Tete, as actividades de MAPE

8

Portal do cadastro de mineração de Moçambique. http://portals.flexicadastre.com/mozambique/en/
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são sazonais. Nas províncias de Manica e Niassa a MAPE é geralmente praticada ao longo de todo o
ano. Em Niassa, a MAPE representa cerca de 84% da renda dos mineiros; em Nampula, a MAPE
contribui com cerca de 69% da sua renda. Em Manica, apenas 50% da renda vem da mineração
(Dreschler, 2002).
As características da MAPE variam de acordo com a região. Em Cabo Delgado existem habilidades
técnicas mínimas, organização mínima entre mineiros, mais informalidade e trabalho infantil. A
MAPE é mais organizada em Manica, possivelmente devido à proximidade com países vizinhos,
especialmente Zimbabwe e África do Sul (e a transferência transfronteiriça de pessoas e habilidades)
e mais apoio a algumas operações da MAPE por parte do governo. Algumas das últimas influências
provêm de moçambicanos com experiência como mineiros na África do Sul que introduzem novas
tecnologias. Além disso, a MAPE é melhor organizada para produção em associações; os membros
das associações são registados em listas, criam escolas e coordenam com o governo para afectação de
professores, por exemplo.
A mineração artesanal é uma actividade tradicional em Moçambique que remonta ao Império
Monomotapa (século XIV), mas a actividade foi proibida por um longo período e foi apenas no final
da década de 1980 que as autoridades aceitaram a sua retoma.
As crises económicas e o subsequente declínio das actividades económicas, especialmente no sector
agrícola, afectaram as áreas rurais e desempenharam um papel importante no aumento da actividade
de MAPE; no final da década de 1990, aproximadamente 60 mil pessoas estavam directamente
envolvidas na MAPE (Dreschler, 2002). No entanto, tanto quanto as crises económicas e os preços
dos minerais explicam a fase de expansão da MAPE, a riqueza dos depósitos superficiais primários e
secundários também explica a longa tradição e o crescimento da actividade e o seu potencial de
crescimento contínuo no futuro.
Apenas os cidadãos moçambicanos são legalmente autorizados a envolver-se em MAPE no país. Os
desafios para este sector de pequena escala, informal e significativamente sazonal incluem riscos de
trabalho infantil e trabalho forçado, condições de trabalho inseguras, degradação ambiental, condições
geológicas precárias, mineração, transformação e conhecimento de saúde e segurança ocupacional
(OHS), subcapitalização e estruturas de mercado injustas. Pedras preciosas coloridas, pedras semipreciosas e pedreiras também são extraídas artesanalmente.
Houve pouco contacto até à data entre o sector minero formal relativamente novo de Moçambique e o
sector de MAPE de longa data; é possível que a MAPE sazonal na província de Tete possa ser
interrompida pelo extenso licenciamento de carvão na região. O número estimado actual para
mineiros da MAPE é de cerca de 100.0009, o que significa que cerca de 500.000 dependem da MAPE
para subsistência (Mondlane, 2013). O relatório de GEUS 2012 tem uma estimativa semelhante:
"Actualmente, o número exacto de MAPE em Moçambique não é conhecido, mas com base em
números reportados de todas as províncias, estima-se que entre 70.000 e 80.000 pessoas estejam
directamente envolvidas na MAPE e mais de 400.000 pessoas dependam dessas actividades". No
entanto, é importante ressaltar que esses números são estimativas. A falta de pesquisas regulares, a
natureza sazonal da actividade em algumas províncias e a informalidade desse sub-sector são os
principais obstáculos para estatísticas precisas e confiáveis.

9

O relatório da IMPACTO e da Swedish Geological AB (2003) afirma que a população total de mineiros é
calculada entre 10.600 e 28.300. É difícil acreditar que houve uma queda tão dramática de actividades, porque
o número de "60,000 mineiros" aparece em vários relatórios de 2001 e 2002. Em 2013, durante um projecto
de capacitação da AusAid, foi organizado um workshop sobre a MAPE com participação de todas as
províncias relevantes; as informações trazidas pelas províncias indicaram que a actividade estava a crescer não a diminuir. Outros relatórios (GEUS) relataram uma tendência similar.
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Figura 6: Mapa com a localização da actividade de MAPE por distrito e por produto

Semi-precious and
precious gemstones

(Fonte – GEUS, 2012)

!

As mulheres compreendem aproximadamente 30% da força de trabalho nas operações da MAPE e
estão principalmente envolvidas no transporte de minério e água, lavagem e panificação, além de
vender alimentos e outras actividades logísticas (Dreschler, 2002 e Hentschel et al., 2002). É
importante notar que estas constatações podem não capturar a situação real no terreno em termos de
envolvimento das mulheres nas actividades da MAPE, uma vez que a avaliação deste grupo é
complexa e muitas vezes subestimada (devido à falta de participação ou consideração dos papéis das
mulheres) (Eftimie et al., 2012).
A participação das mulheres como mineiras no sector de MAPE em Moçambique corresponde à
média em África, que tende a ser de 30 a 40% da força de trabalho da mineração. Em países como
Burkina Faso e Mali, a porcentagem é maior, com mulheres representando até 50% dos mineiros e
aproximadamente 90% dos processadores de minerais (Hinton et al., 2003).

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Page 39

Relatório Final da SESA - Mineração

As crianças10 estão envolvidas em actividades similares. As causas da participação das crianças nas
actividades de MAPE variam desde crianças que ajudam os pais depois da escola a fazerem o ouro
(assim como deveriam fazer em outras actividades económicas de pequena escala) até ao emprego a
tempo inteiro (particularmente para as crianças mais vulneráveis, como órfãos).

3.2.3.

Macroeconomia da Mineração

Este capítulo apresenta uma análise situacional macroeconómica de alto nível do sector de mineração
de Moçambique, com base numa revisão da literatura relevante sobre o sector de mineração, realizada
no início de 2015 e em meados de 2016, e actualizada no segundo trimestre de 2017.

3.2.3.1

Introdução

No final da década de 1980, o GdM embarcou numa série de reformas macroeconómicas destinadas a
estabilizar a economia. Estas etapas, juntamente com a assistência dos doadores e a estabilidade
política geral, pareciam levar a mudanças dramáticas na taxa de crescimento económico do país (CIA
Factbook, 2014). No entanto, em 2015, a combinação de uma desaceleração nos preços globais das
commodities, juntamente com a revelação de quase USD 1 bilhão em dívidas ocultas, empréstimos
fracassados com o Credit Suisse e a reafectação de dinheiro de uma "garantia soberana da Empresa de
Atum" ao fundo de defesa criou um nível significativo de incerteza económica (Banco Mundial,
março de 2016)(World Bank, March 2016).
A economia moçambicana baseia-se em grande parte no sector agrícola, que emprega 83% da
população e representa 80% das exportações (dados de 2013) (KPMG, 2013). Em 2015, o sector
agrícola em Moçambique cresceu 6%, aumentando a sua contribuição para a produção total. No
entanto, o início do El Nino e a seca resultante no final de 2015 traduziu-se no aumento da
insegurança alimentar entre os agregados familiares mais vulneráveis (Banco Mundial, março de
2016). Um relatório recente sobre os impactos nas mudanças climáticas sugere que ocorreram secas a
cada 3 ou 4 anos, resultando em escassez crítica de água e produtividade agrícola limitada (Referência
do Projecto CDKN TAAF-0029b, 2013); a análise da KPMG (2013) observou que sectores como
agricultura, energia, infraestrutura de transporte - particularmente estradas - e áreas costeiras são os
mais vulneráveis ao clima adverso decorrentes das mudanças climáticas. As inundações e a redução
da disponibilidade de água também podem ter impactos diretos e indiretos nas actividades de
mineração
Embora existam poucas previsões de potencial de crescimento para a agricultura em Moçambique, há
um potencial de crescimento no sector de mineração no longo prazo. No entanto, conforme observado
por Goodland (2012), o crescimento do sector de mineração não deve ser à custa da produção de
alimentos, da actividade agrícola e da segurança alimentar.
As reformas fiscais, como o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e a reforma do serviço
aduaneiro, melhoraram as capacidades de cobrança de receita do GdM (CIA, 2014). A Lei do Sector
de Minas (20/2014) e Lei dos Mega Projectos (Lei nº 15/2011, de 10 de agosto) introduziram termos
que visam tornar as actividades de mineração mais benéficas para Moçambique e para os
moçambicanos.11 Em particular, estas reformas buscam uma maior participação no sector de
mineração e impõe requisitos mais rigorosos aos operadores de mineração (Shearman & Sterling,
2015). Embora os detalhes específicos dessas reformas ainda estejam a ser desenvolvidos, o objetivo
geral é evitar a falta de diversificação da economia, muitas vezes referida como "doença holandesa".
Hoje, os recursos naturais de Moçambique ainda são relativamente "inexplorados", o que resultou na
sua baixa contribuição para a economia. A assistência externa constituiu uma grande parte dos
orçamentos recentes do GdM (40% em 2012) (Central Intelligence Agency (CIA), 2014). A
estimativa orçamentária mais recente para 2016 indica que as doações estrangeiras deverão incluir

10
11

A idade das crianças que trabalham nas minas varia entre relatórios, alguns afirmando 8-14, outros 6-10.
De acordo com a prática legislative norma em Moçambique, as novas leis tipicamente incluem disposições
destinadas a salvaguardar os direitos adquiridos sob o quadro legal em vigência em conformindade com o
princípio de segurança jurídica.
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aproximadamente 25% do orçamento (Frey, Dezembro de 2015). A dependência em declínio da
assistência deve-se em grande parte à expectativa de maior contribuição de receita da mineração e
outras actividades extrativas. As receitas governamentais colectadas das indústria extractiva em 2013
e 2014 apoiam esse conceito. No entanto, a estimativa do orçamento do governo mais recente foi
elaborada antes da forte depreciação do Metical e da revelação da dívida não declarada; portanto,
seria razoável esperar que a assistência externa permaneça uma parcela significativa do Orçamento do
Estado a curto prazo. A longo prazo, espera-se que uma forte atracção de investimentos para a
exploração de recursos minerais e que as receitas destes desenvolvimentos cresçam.
A falta de infraestrutura adequada em Moçambique para apoiar esses desenvolvimentos é um grande
desafio para o crescimento económico. Isto está a ser abordado através de investimento estrangeiro e
planos de desenvolvimento local. Especificamente, a China deverá investir mais de USD 13 bilhões
em infraestruturas (portos, estradas e energia) (Macauhub, 2016). O Brasil também está a concentrar
em infraestruturas, com investimentos recentes na agricultura, recursos minerais, infraestruturas e
saúde. Além disso, o Plano Quinquenal do GdM centra-se nos investimentos em infraestruturas
(KPMG, 2013).12 Apesar das restrições nas infraestruturas actuais, o ambiente empresarial sólido de
Moçambique foi visto como favorável ao investimento por duas décadas. No entanto, o aumento da
violência entre os partidos políticos, a redução dos preços das mercadorias e a seca, estão a criar
incerteza económica. Apesar destes recentes sinais negativos, a previsão de longo prazo ainda tem
Moçambique colocado na vanguarda de desenvolvimentos de mineração atraentes. Portanto, o
investimento em infreaestructura continua sendo relevante, e o governo precisa de atrair e/ou investor
nisto através de mecanismos eficientes e eficazes tal como parcerias público-privadas e empréstimos.

3.2.3.2

Contribuição do sector para a economia

Produto Interno Bruto
O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de forma constante de 2008 a 2014, crescendo a uma taxa
média de mais de 7% ao ano, antes de cair em 2015 (ver Figura 7).
Figura 7: PIB de Moçambique (em USD)

(Fonte – Banco Mundial, http://data.worldbank.org/indicator/NY.PIB.MKTP.CD)

Em 2006, as indústrias extractivas contribuíram apenas 1,6% do PIB (Boas & Associates, 2011). Até
2015, a indústria extractiva cresceu em percentagens de dois dígitos. Grande parte deste crescimento

12

O website do Ministério da Planificação e Desenvolvimento
http://www.mpd.gov.mz/index.php/documentos/instrumentos-de-gesto/programa-quinquenal-do-governopqg é a fonte do actual Plano Quinquenal do Governo (QGP) e tem disponível o plano até 2014 mais não
aparenta ter publicamente disponível o Plano Quinquenal para 2015-2020.
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foi devido ao investimento directo estrangeiro (IDE) nestes sectores. As projecções foram para o PIB
aumentar em 8% em 2015, com base no aumento da produção de carvão, no investimento público
contínuo em sectores estratégicos (construção e obras públicas, eletricidade, logística e outros) e o
início da construção da instalação de GNL (Gás Natural Liquifeito) em Palma, na Península de
Afungi (Intellica, 2014). No entanto, devido à desaceleração geral dos preços das commodities, bem
como à incerteza económica criada pela revelação da dívida oculta, o PIB de Moçambique caiu 13%,
como mostrado acima. Esta é a contração ano-a-ano na economia moçambicana, mas outras
estimativas do crescimento anual do PIB indicam que, ao considerar a inflação (4%) e os
arrolamentos, o crescimento real do PIB em Moçambique, em 2015, foi realmente positivo, 6,3%, o
que ainda assim representa uma contração na economia do crescimento do ano anterior (Banco
Mundial, 2016).
O IDE reduziu um quarto em relação ao período de 2013 a 2014; ainda assim, a indústria extractiva
continua sendo o maior sector de IDE, contribuindo com quase 90% do IDE total (Intellica, 2015).
As projecções a longo prazo do PIB implicam que as indústrias extractivas podem ultrapassar 10% do
PIB de Moçambique na próxima década, com os projectos actuais em linha (Banco Mundial, 2013),
embora as recentes projeções do FMI e do Banco Mundial sejam para o PIB continuar a desacelerar
em 2016, com recuperação a partir de 2017.13
Exportação e comércio
Dados de 2015 sugerem que os produtos de minérios, metais, combustíveis e minerais de
Moçambique foram responsáveis por USD 2,4 bilhões (uma queda de USD 3,2 bilhões em 2014) e
representaram 74% das exportações do país. Os produtos agrícolas (produtos alimentares)
representaram uma parcela maior das exportações, passando de USD 393 milhões em 2013 para USD
462 milhões em 2014. A queda global das exportações de 2014 (32%) ampliou o desequilíbrio
comercial em Moçambique (Central Intelligence Agency (CIA, 2014). No entanto, as projeções de
longo prazo para a demanda de carvão (especialmente da China e da Índia) poderiam posicionar
Moçambique como um dos 10 maiores exportadores de carvão globalmente até 2017 (KPMG, 2013).
De acordo com o Banco Mundial (2016c) "A crescente importância económica dos megaprojectos
contribuiu para um alto grau de concentração de exportação. A pauta de exportação de Moçambique
está altamente concentrada numa gama estreita de commodities agrícolas de baixo valor agregado e
produtos de recursos naturais. Além disso, o aumento projectado das exportações de mineração e
mineração natural sugere que a pauta de exportação se pode concentrar ainda mais no médio prazo,
devido à diversificação agrícola limitada e ao declínio de certas exportações tradicionais como os
produtos da pesca ".
Os dados recentes sobre a conta corrente14 compilada pelo Banco Mundial revelam uma percentagem
negativa do PIB, com maior alargamento ocorrido em 2015 (para 41% do PIB). Esta métrica indica
que Moçambique é um mutuário líquido do resto do mundo. Com a revelação da dívida não divulgada
em 2016, o actual endividamento como percentagem do PIB aumentou para 86%, tornando-se o país
mais endividado da África Subsariana (Fishy Finances, 2016). As projecções de longo prazo são para
que esta percentagem melhore (em sentido positivo), mas uma conta corrente negativa continuará a
curto prazo (Banco Mundial, 2016). A maioria das projecções do PIB disponíveis não consideram esta
última revelação de dívida oculta, já que ainda é relativamente recente.
Socioeconómico
A taxa de desemprego actual em Moçambique situa-se entre 17 e 27% (dependendo da fonte de
informação) (Central Intelligence Agency (CIA), 2014) (KPMG, 2013). Além disso, a taxa de pobreza
é de cerca de 55% (Banco Mundial, 2015). A "indústria", que inclui os sectores extractivos discutidos

13
14

Actualização Económica sobre Moçambique, Navegando em Preços Baixos, Banco Mundial, p. 14.
A "conta corrente" é a diferença entre a poupança e o investimento de um país; é um indicador importante
da saúde de uma economia. Pode ser pensado como uma balança de pagamentos de um país. O saldo
comercial é o maior determinante de um excedente ou déficit.

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Page 42

Relatório Final da SESA - Mineração

aqui, emprega 6% da força de trabalho actual (CIA, 2014), passando de 3,4% em 2005 (UN, 2016). O
plano quinquenal do Governo moçambicano (2010-2014) concentra-se em investimentos em
infraestrutura e serviços sociais básicos, com o objectivo de combater a pobreza e melhorar as
condições de vida por meio da geração de oportunidades de emprego, em grande parte através da
contribuição adicional da indústria extractiva (Governo de Moçambique, 2010) (KPMG, 2013).
Uma selecção dos actuais indicadores de desenvolvimento do PNUD está resumida na Tabela 7; estes
destacam os desafios que actualmente Moçambique enfrenta no sentido de retirar uma proporção
significativa da população da pobreza, desigualdade e educação inadequada.
Tabela 7: Indicadores seleccionados de desenvolvimento do PNUD para Moçambique (fonte:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MOZ#)
Esperança de vida à nascença

55.1

Taxa de mortalidade dos adultos, do sexo feminino (por 1000 pessoas)

432

Taxa de mortalidade dos adultos, do sexo masculino (por 1000 pessoas)

438

Prevalência do HIV, adultos (% idades 15-49), total

10.8

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascimentos com vida)

61.5

Taxa de mortalidade dos menores de cinco anos (por 1.000 nascimentos com vida)

87.2

Anos de escolaridade esperados (anos)

9.3

Taxa de alfabetização de adultos (% de 15 e mais)

50.6

Anos médios de escolaridade (anos)

3.2

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), feminino

0.39

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), masculino

0.443

Média de anos de escolaridade, feminino (anos)

2.4

Média de anos de escolaridade, masculino (anos)

4.3

População com pelo menos algum ensino secundário, feminino (% de 25 anos ou mais)

1.4

População com pelo menos algum ensino secundário, masculino (% de 25 anos ou mais)

6.2

População que vive abaixo da linha de pobreza de renda, PPP $ 1.25 por dia (%)

60.7

Trabalho pobre em PPP $ 2 por dia (% do emprego total)Working poor at PPP$2 a day (% of total
employment)

85.8

Trabalho infantil (% das idades 5 aos 14 anos)

22.2

Fornecimento de energia primária, combustíveis fósseis (% do total)

9.5

População, total (milhões)

26.5

De acordo com o PNUD (2017), o valor do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)15de
Moçambique para 2015 é de 0,418 - que colocou o país na baixa categoria de desenvolvimento
humano - posicionando-o em 181 de 188 países e territórios. Esse ranking é compartilhado com o
Sudão do Sul. O índice 2015 de Moçambique está abaixo da média de 0,497 para os países do grupo
de baixo desenvolvimento humano e abaixo da média de 0,523 para os países da África Subsaariana.
No entanto, também é importante notar que, entre 1990 e 2015, o valor do IDH de Moçambique
aumentou de 0,209 para 0,418 e, durante o mesmo período, a expectativa de vida no nascimento
aumentou 12,3 anos. A administração actual está a tentar reformar o sector de mineração (incluindo, a
maneira como os operadores de mineração realizam as suas actividades). Estas reformas destinam-se
tanto a exigir maior participação moçambicana no sector de mineração quanto a impor requisitos mais
rigorosos aos operadores (Shearman & Sterling, 2015). Se implementadas efectivamente, essas
15

O IDH é uma "medida resumida para avaliar o progresso em três dimensões básicas do desenvolvimento
humano: uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e um padrão de vida decente" (PNUD,
2017).
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reformas poderiam aumentar o emprego e reduzir a pobreza, e abordar de maneira positiva outros
indicadores de desenvolvimento.
Em Maio de 2014, o Ministro das Finanças, Manuel Chang, anunciou planos provisórios do GdM
para estabelecer um Fundo de Riqueza Soberana, que seria outra ferramenta para beneficiar a
economia e os cidadãos do país. Chang acrescentou, no entanto, que o país não se apressaria em
capitalizar o fundo, considerando as demandas prementes dos projectos planeados de infraestruturas
(NSNBC, 2014).

3.2.3.3

Fontes de Receita do Estado

As receitas do Estado provenientes da indústria extractiva em Moçambique expandiram-se
rapidamente desde 2008. Os dados divulgados pela indicam que as receitas do governo colectadas
neste sector em 2008 foram de MZN 204 milhões ou USD 3,9 milhões. Conforme mostra a Figura 8,
essa fonte de receita saltou para MZN 32,1 bilhões ou USD 614 milhões até 2014.
Figura 8: Receitas do Estado das Indústrias Extractivas (000s MZN) (Intellica, 2014) (Intellica,
2015)

A distribuição destas receitas colectadas foi de 8% de mineração/ 92% de hidrocarbonetos em 2008,
com o aumento das contribuições da mineração até 2014 e, em seguida, cerca de 10% de mineração
/90% de divisão de hidrocarbonetos novamente em 2014.

3.2.3.4

Regimes fiscais e termos contractuais

A lei moçambicana sustenta que o GdM detém todos os recursos minerais. O governo permite
operações de extração de mineração autónomas por empresas privadas, com direitos de exploração
mineral determinados pela escala das operações propostas. Uma empresa local deve ser incorporada
em uma operação de mineração e todas as aplicações para direitos de exploração e mineração devem
ser dirigidas ao Ministro de Recursos Minerais e Energia para processamento pela Direção Nacional
de Minas.
As fontes destas receitas governamentais, identificadas acima, incluem vários tipos diferentes de
fluxos para o GdM de impostos, contribuições para fundos, lances recebidos por direitos minerais e
dividendos. Até 1 de Janeiro de 2015, estas fontes de receita das entidades de mineração foram
amplamente definidas pela Lei nº 14, 2002 ou a "Lei de Minas de 2002" (Shearman & Sterling, 2015).
As principais componentes das receitas arrecadadas ao abrigo desta lei incluem:
>

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRPC): com base em 32% do lucro comercial,
recolhido anualmente pela Direcção Geral de Impostos (DGI);
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>
>
>
>
>

Imposto retido na fonte da empresa: 10-20% da receita de uma entidade não residente, colectada
mensalmente pela DGI.
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRPS): 10-32%, com base no salário de
funcionários individuais, colectado mensalmente pela DGI;
Imposto de superfície (Mineração: MZN 10 - MZN 3,000, com base no tipo de título e área de
actividade, colectado anualmente pela DGI.
Imposto sobre a Produção Mineira: 3 a 10% do valor dos minerais extraídos, colectado
mensalmente pela DGI (ou em outro intervalo se negociado de outra forma).
Dividendos: lucros pagos ao Estado provenientes do sector empresarial do Estado; estas receitas
são cobradas pela Direcção Nacional do Tesouro (DNT) ou pelo Instituto de Gestão de
Participações do Estado (IGEPE).

Das fontes de receita acima, o imposto de rendimento das pessoas colectivas (IRPC) representa quase
60% das receitas cobradas pelo Estado, e o imposto de rendimento das pessoas singulares (IRPS)
representa mais 25%. Todos os outros impostos listados acima representaram um peso inferior a 5%
em 2011 (Intellica - 11, 2014).
O Novo Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais da Actividade Mineira (Lei n.º
28/2014 de 28 de Setembro) entrou em vigor em 1º de Janeiro de 2015 e inclui (All Africa, 2014):
>
>
>

Taxa de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, 32%.
Taxas de imposto de produção permanecendo próximas aos níveis anteriores.
Imposto sobre a Renda dos Recursos Mineiros: projectado para colectar uma maior participação
nos impostos (20% do valor) quando os lucros da empresa são altos (mais de 18% de Taxa Interna
de Retorno (TIR).

As despesas tributárias de Moçambique são reportados anualmente pelo Ministro das Finanças. Estes
relatórios fiscais anuais consolidados incluem um resumo das perdas de receita fiscal, por tipo de
imposto. Em 2012, isso equivale a 3% do PIB. No contexto do aumento do número de projectos de
investimento e do crescimento esperado das receitas fiscais relacionadas à indústria extractiva, o valor
das despesas fiscais deverá aumentar nos próximos anos. As informações fornecidas até à data são
geralmente escassas e não incluem uma quebra por sector ou área de política, ou uma definição de
como esses valores foram determinados (Rame, 2014).

3.2.3.5

Transparência fiscal e prestação de contas

As descobertas recentes de carvão provavelmente contribuirão para a transformação de Moçambique
num país importante e rico em recursos no médio prazo. Isto é acompanhado por riscos de maior
volatilidade de receita e crescimento económico, e possíveis distorções macroeconómicas que seguem
um crescimento de recursos, se não forem bem geridos (Rame, 2014).
Moçambique tornou-se um país candidato à ITIE em 2009. Em 2011, o país sofreu a sua primeira
validação, e o Conselho da ITIE declarou que foram realizados progressos significativos, mas todos
os requisitos não foram cumpridos. Na sequência de uma revisão realizada pela Secretaria
Internacional, Moçambique foi declarado compatível com a ITIE em outubro de 2012. Existem seis
relatórios anuais disponíveis para 2008-2014 (ITIE, 2015). Estes relatórios publicam as empresas de
mineração e hidrocarbonetos activas que pagam um determinado nível de imposto. O resumo das
receitas do Estado colectadas pela indústria extrativa é apresentado na secção "Fontes de Receita do
Estado" acima.
Um relatório do FMI de 2014 indica que, enquanto Moçambique é compatível com a ITIE, a
informação pública disponível em itens como direitos públicos, obrigações e pagamentos ao longo da
vida dos contratos é limitada. Os autores do relatório do FMI recomendam a publicação de
estimativas do volume e do valor actual dos recursos naturais do país, bem como das previsões de
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receita de recursos naturais (Rame, 2014) 16. Nombora (2012) observou que o prazo para responder ao
modelo de relatório da ITIE raramente era satisfeito pelas empresas, com algumas exceções. Também
era necessário realizar um acompanhamento regular para garantir que as empresas respondessem à
pesquisa ITIE para conciliar os pagamentos e a receita.
No início de 2016, surgiram relatórios dando conta de um empréstimo do Credit Suisse a
Moçambique, bem como uma dívida pública não divulgada no montante de USD 1 bilhão, realizada
pelo Credit Suisse Group AG e pelo VTB Group of Russia (Wirz, 2016). Como resultado, o FMI
parou um desembolso de empréstimo de USD 55 milhões em Abril de 2016 e Moçambique foi
forçado a congelar os gastos (além de pensões e salários) em Junho de 2016 até à revisão do
orçamento. O FMI exigiu medidas substanciais de aperto fiscal e monetário e flexibilidade da taxa de
câmbio (juntamente com outras medidas) para reduzir a pressão sobre a inflação e a balança de
pagamentos antes da cessão de desembolsos de empréstimos (Nhamire, 2016). Em Julho de 2016, a
Moody's, uma agência de rating, baixou a classificação de Moçambique e observou que o país estava
muito perto do incumprimento das suas obrigações contractuais de reembolso (Fishy Finances, 2016).
Não está claro se a administração actual do presidente Nyusi realizará uma auditoria externa - como
está sendo solicitada pelos credores externos e pelo FMI.
De acordo com a análise do ITIE mais recente (EITI, 2017), a transparência continua fraca em certos
aspectos devido à forma como são tomadas certas decisões. Por exemplo, desde 2013, o Governo de
Moçambique canaliza as receitas para as comunidades onde os recursos minerais são explorados, mas
nenhuma explicação está disponível sobre a percentagem repassada, ou porque certos distritos não
parecem receber receita apesar de hospedarem actividades de mineração. As comunidades também
acabam não tendo um conhecimento colectivo da receita recebida e, portanto, criando-se impasses e
constrangimentos à priorização do uso dessa receita a um nível comunitário.

3.2.4.

Impactos socioeconómicos do sector de mineração e do reassentamento

3.2.4.1

Introdução

O trabalho do SPTEC Advisory (SPTEC, 2013) apresentou informações do Banco Mundial e outras
fontes que mostram o grande potencial de crescimento económico e potenciais mudanças positivas
para o PIB do país com base no desenvolvimento do sector de mineração. Embora as recentes
mudanças negativas nos preços das commodities, no investimento e em outros factores (ver Secção
3.2.3) tenham mudado as perspectivas imediatas, ainda há um forte argumento de que os royalties e a
criação de emprego do sector moçambicano poderiam desempenhar um papel importante como motor
económico para a redução da pobreza a longo prazo.
Se as receitas fiscais geradas pela mineração forem adequadamente utilizadas, a saúde
macroeconómica de Moçambique pode ser fortalecida, através do desenvolvimento e do investimento
na indústria manufatureira e na formação da sua força de trabalho.
Embora a mineração crie empregos, eles não são sempre empregos locais, e os benefícios nem sempre
permanecem no país, província, região ou comunidade local onde a mineração ocorre. A mineração
cria crescimento em termos de criação de novos empregos; No entanto, a presença de empresas de
mineração numa localidade pode causar distorções económicas e, em particular, pressões
inflacionárias e preços mais altos por serviços e itens essenciais como habitação e alimentos, o que
inevitavelmente tem o maior impacto sobre os membros mais pobres da população.
De forma crucial, no caso de Moçambique, a transparência ainda não foi optimizada (Banco Mundial,
2013 e ver Secção 3.2.3.5) e os sistemas de controlo fortes e robusta ainda estão sendo desenvolvidos.
Consequentemente, o contributo da indústria extractiva para promover a justiça, o bem-estar universal
e a igualdade em Moçambique ainda é um trabalho em andamento. Do mesmo modo, a
descentralização adequada e a desconcentração fiscal dos serviços essenciais (saúde, educação, água e

16

Os autores deste relatório referem-se a um relatório "Visão de Finanças Públicas 2011 - 2015", incluindo
projecções de receita fiscal relacionadas com carvão e mineração, embora uma cópia deste relatório ainda
não tenha sido vista pela equipe da SESA.
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saneamento, habitação social, direitos eleitorais, serviços de direitos do cidadão, serviços de
assistência à infância) aos níveis municipais e abaixo ainda não foram alcançados.
Para Moçambique, a receita fiscal existente e projectada de projectos da industria extractiva pode ser
usada para beneficiar pessoas em todos os níveis da sociedade e catalisar a diversificação dos meios
de subsistência. No entanto, para conseguir isso, as iniciativas lideradas pelo governo para melhorar e
fortalecer substancialmente as estruturas de controlo serão fundamentais para uma partilha de riqueza
mais equitativa e para o financiamento de programas sociais e educacionais para uma população ainda
em grande parte empobrecida e subestimada (Cunguara e Hanlon, 2010).
Em geral, é razoável supor que os impactos socioeconómicos da mineração são relativamente
consistentes de uma província para outra; aspectos indesejáveis de ESHSS, indiciam que não existe
uma ligação forte entre o produto específico que está sendo extraído e o impacto socioeconómico. As
excepções são o reassentamento e os fluxos migratórios (que pode tornar-se mais complexo para gerir
nas províncias que hospedam uma alta densidade ou amplas áreas de produção e exploração de
mineração). Estas duas questões específicas são consideradas a um nível genérico abaixo e depois ao
nível da província como componente na consideração de impactos cumulativos (ver Secção 3.5).

3.2.4.2

Principais factores que influenciam questões socioeconómicas e de reassentamento

As questões socioeconómicas e de reassentamento e os impactos no sector de mineração de
Moçambique são influenciados por múltiplos factores inter-relacionados, que incluem:
>

>

>

>
>

>

>

O contexto legislativo, incluindo leis que estabelecem direitos e responsabilidades para o Estado,
comunidades locais e empresas de mineração, e a facilidade com que estes podem ser entendidos
e transformados em políticas práticas e equitativas que promovam o desenvolvimento equitativo
no terreno.
O ambiente de política económica, incluindo políticas que definem se e como os benefícios do
sector da industria extractiva são distribuídos e utilizados a nível local, distrital, provincial e
nacional (por exemplo, para desenvolver e manter infraestrutura social e impulsionar o
desenvolvimento económico sustentável).
O ambiente de governação, incluindo a natureza e a extensão das negociações do governo local
e central com as comunidades locais durante o processo de encorajamento e captação de
investimentos para o desenvolvimento dos recursos minerais.
A fiscalização da legislação relacionados com empreendimentos de MGE e MAPE.
A natureza e extensão da consulta e do envolvimento com as comunidades locais pelo sector
privado e o tamanho do investimento em especialistas comunitários para trabalhar com as
comunidades locais e identificar/mitigar potenciais problemas negativos decorrentes do ciclo de
vida do projecto (desde pré-construção até pós-encerramento ). A nova Lei de Minas exige a
manutenção de um diálogo contínuo entre os titulares de licenças e as comunidades locais
(Coutou, 2014).
A situação socioeconómica das comunidades locais potencialmente afectadas por projectos de
mineração. Parâmetros relevantes podem incluir projeções populacionais e demográficas para
crescimento natural e emigração ou imigração na área do projecto, e o número de comunidades,
famílias e pessoas por idade, sexo, ocupação e nível de vulnerabilidade na área provável para ser
afectado por um projecto - incluindo infraestrutura relacionada, como estradas, linhas férreas,
energia e gasodutos.
As condições e expectativas aplicadas aos compradores de projecto de actividade mineira com
respeito aos padrões contínuos de envolvimento, consulta e desenvolvimento da comunidade.

3.2.4.3

Impactos socioeconómicos e do reassentamento

O desenvolvimento de projectos de mineração pode ter impactos sócio-económicos positivos e
negativos. Muitos impactos negativos são mediados por impactos no ambiente biofísico decorrentes
das actividades do projecto (os impactos do ESHSS são discutidos com mais detalhes na Secção
3.2.5).
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Contribuição para a receita do Estado
O aumento das receitas directas e indirectas do governo é potencialmente um grande benefício
durante as fases de construção e operação de projectos de mineração. O aumento da receita do Estado,
se for alocado de volta ao distrito ou província em que o projecto está localizado, pode levar a uma
maior infraestrutura social e serviços para as comunidades afectadas. A distribuição da receita é uma
decisão da política governamental, embora o sector privado possa desempenhar um papel ao discutir
oportunidades para aumentar o investimento local de fundos do governo para promover o
desenvolvimento local (e complementar as iniciativas do sector privado) (SIPA, 2013). De acordo
com a nova Lei de Minas, uma percentagem das receitas recebidas pelo Estado vindo das empresas de
mineração deve ser alocada para o desenvolvimento de comunidades localizadas perto de actividades
de mineração (Coutou, 2014), com a percentagem passada de volta às comunidades fixadas no
orçamento do Estado de acordo com as receitas anuais geradas pela mineração para o Estado.
O encerramento de projectos de mineração resultará numa redução na base de receita do GdM,
levando a uma redução na alocação de fundos para a provisão de infraestrutura social e serviços com
potencial deterioração correspondente na qualidade de vida; no entanto, os impactos negativos a nível
provincial ou nacional podem ser compensados pelo crescimento geral do sector de mineração (como
o encerramento é uma componente natural do ciclo de vida da mineração, dado que os recursos
minerais são, em última instância, um recurso finito). O impacto local directo do encerramento nas
comunidades locais pode ser reduzido através da diversificação dos meios de subsistência, diminuindo
a dependência de emprego e rendade um projecto, mas a perda de receita do governo após o
encerramento do projecto não pode ser mitigada (senão através de uma carteira contínua de novos
projectos de mineração).
Redução do desemprego e da pobreza
O conteúdo local e o emprego local podem contribuir para maximizar o emprego directo e indirecto
de pessoas de comunidades locais nas fases de construção e operacional de um projecto de mineração.
As empresas de mineração e o Estado podem usar programas de formação para preparar a força de
trabalho local, embora frequentemente, os empregos destinados às pessoas locais no início dos
projectos de mineração estejam restritos a posições principalmente não qualificadas e semiqualificadas. Normalmente, os projectos exigem uma ampla gama de bens e serviços, oferecendo
oportunidades para que as empresas moçambicanas existentes e recém-criadas beneficiem do
crescimento da renda como empresas que fornecem insumos para o projecto (SIPA, 2013).
O rendimento mais alto e estável de pessoas empregadas (directa e indirectamente) por um projecto de
mineração pode contribuir para reduzir a pobreza e aumentar a prosperidade dos funcionários e das
suas famílias.
Redução da segurança dos meios de subsistência para as comunidades locais
A retirada ou expropriação de terras é sempre necessária para a sua afectação a projectos de
mineração. Disto resulta uma perda directa de activos para as comunidades locais, ou uma perda ou
redução no acesso a serviços, áreas agrícolas ou propriedades comerciais. Isto pode levar a uma perda
de renda, meios de subsistência e empobrecimento involuntário. Dada a fraqueza económica de
muitas populações rurais em Moçambique e sua principal dependência da agricultura e do acesso à
terra, esse impacto pode ser significativo se não for mitigado (Lillywhite et al., 2015).
A aquisição de terras é um processo liderado pelo Estado. Os requisitos internacionais para o processo
de aquisição de terras vão além dos requisitos nacionais, particularmente em relação ao envolvimento
dos interessados e à restituição dos meios de subsistência. Como tal, as empresas de mineração podem
precisar de trabalhar com o GdM para garantir que os requisitos dos padrões internacionais (como os
Padrões de Desempenho da IFC) sejam cumpridos, além dos requisitos nacionais (sendo essa
conformidade crítica para muitos investidores internacionais, em particular aquelas instituições
financeiras que se inscreveram nos Princípios do Equador - ver Secção 4.1.1). Para que a aquisição de
terras não afecte a segurança alimentar e o padrão de vida da população local, a substituição de terra,
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acesso alternativo ou actividades alternativas de subsistência devem ser implementadas através de um
Plano de Ação de Reassentamento (RAP) ou seu equivalente.
Aumento de desemprego e pobreza com o desmantelamento e o encerramento do projecto
O encerramento de um projecto de mineração leva à perda de emprego por parte dos funcionários.
Impactos adicionais podem incluir o encerramento de algumas empresas locais, directamente ou
indirectamente associadas ao projecto (por meio da oferta de serviços, por exemplo), resultando em
perdas adicionais de empregos. Um declínio no número e na qualidade dos empregos em áreas locais
para o projecto levaria a uma perda de renda e poderia haver migração, particularmente de
trabalhadores qualificados. A diversificação dos meios de subsistência durante a fase operacional de
um projecto pode mitigar (mas não eliminar) este impacto negativo ao reduzir a dependência geral do
projecto de mineração como principal fonte de emprego nas comunidades locais.
Perda ou redução de acesso autorizado aos recursos naturais
As comunidades rurais podem utilizar os recursos naturais colhidos da terra circundante para fins de
subsistência e comerciais para complementar ou substituir a produção agrícola. O desenvolvimento da
infraestrutura do projecto de mineração pode criar barreiras físicas que reduzem o acesso aos recursos
naturais em áreas adjacentes e fazem com que as pessoas locais passem maiores quantidades de tempo
acedendo a recursos mais remotos (onde existam). O acesso reduzido aos recursos naturais pode levar
ao aumento dos preços dos alimentos e ao aumento da escassez de alimentos. O acesso reduzido a
recursos naturais também pode resultar em renda reduzida para pessoas que vendem produtos de
recursos naturais (USAID, 2010). A menor renda pode, posteriormente, contribuir para um padrão de
vida reduzido e aumento da pobreza para esses indivíduos.
Conflitos comunitários
Existe um potencial descontentamento entre o projecto de mineração e as comunidades locais
afectadas pelo desenvolvimento mineiro e entre as próprias comunidades. Fontes de
descontentamento e conflito podem ser reais ou percepcionadas e podem estar relacionadas com
questões como distribuição desigual de empregos, compensação injusta de terrenos e bens, danos aos
meios de subsistência, danos ao meio ambiente, acesso injusto aos benefícios de desenvolvimento e
acesso desigual a recursos naturais utilizados para fins de subsistência ou comerciais. Tudo isso pode
resultar em ressentimento da comunidade contra o projecto, levando a disputas entre as comunidades
e o projecto, dentro e entre as comunidades, e entre os residentes existentes e os candidatos a emprego
migrantes que se podem mudar para a área. Se não forem geridas, as tensões podem transformar-se
em conflitos, protestos e violência física, levando potencialmente à retirada do apoio da comunidade
local e danos físicos e económicos à actividade de mineração.
Os conflitos registrados entre actores, como empresas de mineração ou mineiros de MAPE de outras
áreas, que fazem incursões nas áreas da comunidade local, sempre ocorrem quando os residentes
originais de uma área que tem vínculos socioeconómicos e espirituais existentes e parentesco com a
experiência real da terra, originando mudanças negativas nas suas vidas, relações sociais e meios de
subsistência em resultado de pesquisas prospectivas/geológicas e posteriormente (potencialmente),
extração e processamento (HRW, 2013).
Fluxos migratórios
O influxo (fluxos migratórios) de candidatos a empregos especulativos (é provável que sejam
predominantemente homens solteiros ou sem sua família) é uma questão significativa para os locais
de extracção mineira, mas particularmente nas áreas onde há uma concentração de actividade de
mineração (que poderia estar produzindo sites e/ou exploração generalizada - por exemplo, província
de Tete). O influxo pode distorcer o tecido social das aldeias, vilas e cidades existentes e às vezes
resulta na nucleação e crescimento não planificado de novas cidades com pouco ou nenhum controlo e
supervisão do governo. Este fluxo pode colocar as infraestruturas físicas e socioeconómicas existentes
sob grande pressão, afectando a qualidade de vida tanto para os residentes existentes quanto para os
próprios migrantes.
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Ruptura das conexões sociais e da coesão da comunidade
A presença de trabalhadores de projectos de outras partes de Moçambique e trabalhadores expatriados
e o afluxo de empregos especulativos podem resultar num aumento de males sociais. Estes problemas
sociais e mudanças nos padrões económicos podem prejudicar os valores culturais tradicionais
existentes, em particular nas comunidades rurais. Os problemas podem começar durante a fase de
construção e continuar durante toda a vida do projecto de mineração, a menos que os mesmos sejam
geridos de forma adequada.
Mudanças demográficas
Muito antes do crescimento da indústria mineradora moçambicana, muitos moçambicanos moviamse, provavelmente seguindo oportunidades de trabalho, como mineração artesanal de carvão e ouro
(MISAU et al., 2013). O estudo do MISAU et al. de 2013 realizou inquéritos sobre a prevalência do
HIV entre os mineiros moçambicanos que trabalham na África do Sul que se deslocam entre os dois
países há vários anos. Outro estudo (Yabikua, et al., 2010) estuda as consequências da separação dos
migrantes da unidade familiar e mostra que a migração laboral pode ter profundos efeitos na
organização familiar e nas vidas dos familiares. Usando dados de uma pesquisa de 2006 de 1,680
mulheres casadas de 56 aldeias no sul de Moçambique, Yabikua, et al. (2010) examinaram a relação
entre a migração laboral dos homens e a autonomia de decisão das mulheres que ficaram para trás. Os
resultados mostram que o histórico de migração cumulativa dos homens e a situação actual da
migração estão directamente associados à autonomia das mulheres e que os efeitos sobre a autonomia
podem persistir mesmo após o regresso do homem.
Locke (2014, p. 8) mostra como o quadro jurídico também contribui directa e indirectamente para as
mudanças demográficas. A Lei de Minas estabelece a precedência das actividades de mineração em
relação a qualquer outra actividade económica "onde os benefícios económicos e sociais relacionados
a estas operações sejam mais elevados"17. Isto levantou algumas preocupações, particularmente na
província de Moçambique, dominada por minas, Tete. A Angónia, um dos distritos mais ricos do país
em termos de potencial agrícola, contém muitos depósitos de carvão potencialmente identificados,
cuja grande área já está licenciada para prospecção e que eventualmente pode levar a emissão de
licenças de mineração. O desenvolvimento do sector de mineração pode, portanto, estar relacionado a
questões de insegurança alimentar em determinados locais específicos.
As áreas em diferentes partes do país podem ser designadas como potencial para mineração, mesmo
que a terra esteja sujeita aos direitos existentes de uso e aproveitamento da terra (DUATs). Se a terra
em tal área for declarada para uma concessão de mineração, ou um Certificado Mineiro for emitido
nesse terreno, a concessão de mineração será dada prioridade e o usuário da terra existente será
reassentado com "indenização justa e razoável"18.
Perda ou redução do acesso ao património cultural
Os impactos sobre o património cultural tangível e intangível podem ocorrer durante a fase de
desenvolvimento (construção) dos projectos de mineração, particularmente durante as actividades de
remoção e limpeza de terras (IFC, 2014).
Redução do bem-estar e da saúde
As oportunidades económicas criadas por projectos de mineração muitas vezes resultam em um
afluxo de trabalhadores e candidatos a emprego na área. A migração pode reduzir o bem-estar público
(Divall e Winkler, 2013):
>
>

17
18

Acrescentando a pressão sobre a infraestrutura social limitada na área;
Resultando na deterioração da saúde pública devido à introdução de novas doenças e ao aumento
da exposição a doenças que já estão presentes, incluindo o HIV e outras doenças sexualmente
transmissíveis; e

Nº 2 do artigo 43 da Lei nº. 14/2002, de 26 de Junho (Lei de Minas) (citado em Locke 2014).
Nº 2 do artigo 43 da Lei nº. 14/2002, de 26 de Junho (Lei de Minas) (citado em Locke 2014).
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>

Aumentamdo do custo de vida, afectando directamente aqueles que não beneficiaram de postos de
trabalho directos ou indirectos.

Apesar das tentativas de o gerir, o influxo ainda pode ser significativo se as pessoas acreditarem que
terão melhor acesso a oportunidades de emprego se estiverem mais perto do projecto. Daí o impacto
do desenvolvimento de uma indústria extractiva dever ser visto não apenas dentro de uma localidade
específica, mas dentro de um contexto provincial.
Entre as preocupações com a saúde estão as doenças não transmissíveis, como a silicose e as doenças
transmissíveis (DTS, TB), incluindo as causadas por saneamento deficiente e condições de vida.
Algumas clínicas intensivas para abordar tais problemas são realizadas em locais de MAPE (por
exemplo, em Cabo Delgado, com apoio a nível distrital). Os problemas de saúde ambiental estão a ser
abordados num projecto do Banco Mundial que trabalha com os Ministérios de Saúde, Trabalho e
Recursos Minerais: os desafios são multi-sectoriais e precisam ser abordados como tal. O MISAU
também está a iniciar uma colaboração com a OMS em questões de saúde e sector da indústria
extractiva. Duas opções são consideradas, cada uma das quais levará cerca de um ano e está
preocupada com a cobertura da saúde em avaliações de impacto ambiental. O projecto será
implementado com o apoio de colemineraçãoda OMS da sede, o Escritório Regional Africano e o
Escritório em Moçambique da OMS localizado em Maputo. As duas opções são:
>
>

Capacitação para aumentar a cobertura da saúde em avaliações de impacto ambiental realizadas
para projectos de desenvolvimento, inclusive no sector da mineração, ou
Formação sobre instrumentos e métodos de avaliação de impacto na saúde, com aplicação
específica para projectos de mineração.

Em geral, os cuidados de saúde dos funcionários não são muito valorizados em Moçambique. A
expectativa é que isso melhore com o desenvolvimento do sector de mineração, assim como a
segurança e saúde ambiental em geral, no sector formal e em grande escala. Os problemas continuarão
com a mineração em pequena escala e informal.
O desempoderamento das mulheres é um factor causal para questões de saúde
A interacção do público com minas, estradas e outras infraestruturas relacionadas com os projectos
aumentam o risco de acidentes e lesões. O tráfego e a segurança dos pedestres são frequentemente os
riscos mais significativos, porém a exposição da comunidade a áreas ou substâncias perigosas também
pode surgir.
O tráfego relacionado com o projecto na rede rodoviária local geralmente atinge o pico durante as
fases de construção e encerramento, com um grande número de veículos pesados a aumentarem os
riscos de colisões entre veículos e entre veículos e pedestres. As actualizações rodoviárias para
facilitar o movimento do tráfego do projecto podem desencadear maior uso por veículos que não
sejam do projecto e aumentar a velocidade média do veículo que continuará além da vida do projecto
(Stephens, 2001). O aumento do volume de tráfego e as velocidades na rede rodoviária local
aumentarão o risco de acidentes e lesões.
Redução da qualidade da água utilizada pelas comunidades
Muitas comunidades rurais dependem de fontes locais de água superficial e águas subterrâneas para
beber e outros usos domésticos. O desenvolvimento da mineração pode afectar a qualidade da água
através de contaminação directa e indirecta com compostos inorgânicos e orgânicos, sedimentos e
resíduos biológicos. Onde as comunidades existentes possuem apenas instalações sanitárias básicas, é
razoável assumir que qualquer população de influxo terá instalações básicas semelhantes. Muitas
vezes, nas áreas rurais, as fontes de água potável das águas superficiais têm altos níveis de
contaminação fecal; isto pode ser exacerbado pelo influxo da população. A água destinada ao
consumo humano não deve conter organismos fecais, uma vez que a ingestão de água contaminada
com fezes é responsável por uma variedade de doenças (Kirshner e Power, 2015).
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Redução da quantidade de água disponível para as comunidades
Os projectos de mineração podem afectar a disponibilidade de água doce para as comunidades através
do uso concorrente (em actividades de extracção e processos), desidratação e diminuição do lençol
freático (para ter acesso seguro e eficiente aos recursos minerais) e por impactos directos e indirectos
no volume e nos cursos de água de superfície (HRW, 2013). Devido às restrições de acessibilidade e
transporte, as comunidades podem utilizar águas superficiais proximais (e muitas vezes pequenas),
que são mais susceptíveis do que os maiores rios às mudanças nos regimes dos caudais. Mudanças
directas ou indirectas no regime dos caudais em cursos de água tão pequenos terão um impacto
directo sobre as populações locais que as usam. A desidratação pode baixar o lençol freático além do
limite do projecto, potencialmente causando impactos generalizados nas comunidades locais que
dependem de poços escavados e nas fontes naturais.
Redução da qualidade do ar
Os projectos de mineração e o tráfego de veículos associados podem aumentar os níveis de partículas
e gases no ar (estas podem ser emissões directas ou produtos de combustão). Embora partículas
maiores sejam principalmente um incómodo, partículas respiráveis (PM10 e PM2.5, por exemplo) e
gases (como óxidos de enxofre e óxidos de nitrogénio) podem ter impactos diretos sobre a saúde nas
populações locais (Long, 2012).
Aumento de ruído e das vibrações
Os projectos de mineração e infraestrutura associada podem ser fontes importantes e persistentes de
ruído e vibração, com impactos que ocorrem ao longo do ciclo de vida do projecto, especialmente
durante as fases de construção e operação. A exposição da comunidade ao ruído e às vibrações pode
ter impactos directos e indirectos sobre a saúde e pode interferir nos padrões de sono, se for excessivo
durante períodos noturnos (Chadderton et al., 2011).
Impacto visual para comunidades locais
O distúrbio visual e a perda de sentido do local podem ocorrer directamente como resultado da
construção de um projeto de mineração e infraestrutura associada e, indirectamente, através de
mudanças na paisagem (por exemplo) das emissões para o ar e o uso de iluminação artificial, ambas
as quais podem ser visíveis a partir de uma distância considerável.
Disputa de terra
A aquisição de terrenos aumenta a concorrência pela terra. Em 2008, houve 76 conflitos de terra
identificados em Moçambique (DNTF, 2008). As causas por trás destes conflitos incluem alta
demanda por terrenos para investimentos turísticos na costa; má divulgação dos direitos e
responsabilidades da legislação moçambicana às comunidades locais; processos deficientes de
consulta comunitária; e, no caso de disputas de fronteiras da comunidade/investidor, delimitação
insuficientemente rigorosa dos limites (dando mais terra do que o autorizado).
Em Moçambique, a terra e os meios de subsistência estão interligados. Sem terra, água e florestas, os
moçambicanos não podem sobreviver, especialmente as famílias de agricultores de subsistência. O
acesso à terra e à água é necessário para o cultivo de alimentos; são necessárias florestas para caçar
animais, construir casas e cercas de fazendas, materiais para telhados, lenha e produção de carvão (na
ausência de electricidade ou outras fontes de combustível) para cozinhar nas zonas rurais (USAID,
2010).
Às vezes, as áreas de terra com recursos minerais podem parecer às autoridades do GdM ou a uma
empresa de mineração como estando longe e, portanto, não estariam relacionadas com uma
comunidade local, mas as pessoas locais podem ter sistemas tradicionais de propriedade da terra e têm
usufruto de direitos e uma tradição de usar estas áreas que não são formalmente reconhecidas ou para
as quais não pode haver registo escrito, mas que podem ser gravadas oralmente e transmitidas por
detentores de conhecimento, como chefes, líderes de clãs ou idosos.
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Desalojamento físico e económico
A pobreza e os meios de subsistência19, e a capacidade de sair da pobreza em Moçambique, estão
ligados à terra, à sua qualidade e aos sistemas agrícolas. Factores adicionais, como o nível de
escolaridade, disponibilidade de crédito e segurança de posse, também desempenham papéis
fundamentais para saber se uma família pode sair da pobreza ou, pelo menos, conseguir comer bem e
enviar crianças para a escola, pagar pelos serviços de saúde e transporte, bem assim ter um
amortecedor para choques domésticos e emergências. Actualmente, apenas cerca de cinco milhões de
hectares de terras aráveis de Moçambique são cultivados, principalmente por pequenos produtores de
agricultura alimentada por chuva, de acordo com sistemas tradicionais, com uma ocupação média para
os pequenos proprietários de 1,8 hectares de terra. Apenas cerca de 3 a 5% dessas propriedades são
formalmente registradas (Rose e Carrilho, 2012).
Cerca de 95% das pequenas e médias explorações agrículas (machambas) em Moçambique não
utilizam fertilizantes ou pesticidas; 90% não são irrigadas e 97% não têm acesso a crédito. O uso de
fertilizantes por hectare é um terço da média para todos os países da África Subsaariana, que em si é
muito menor que outras regiões (Banco Mundial, 2011). Como resultado, os rendimentos agrícolas
médios são muito baixos e os rendimentos de cereais por habitante rural permaneceram
essencialmente estáveis nos últimos 10 anos (Columbia University, 2011). Apenas 12% dos
produtores utilizam a tracção animal. Existem muito poucas explorações de tamanho médio, com
propriedades que tendem a ser pequenas ou muito grandes.
A terra que está a ser utilizada pelos pequenos proprietários moçambicanos é pobre e produz baixos
rendimentos. Quando as pessoas são deslocadas por uma mina e se mudam para uma área com terras
ainda menos produtivas, ou para uma terra onde não há suporte de infraestrutura para auxiliá-las na
agricultura, então, provavelmente surgirão conflitos. O deslocamento de pessoas que viviam e
praticavam os seus meios de subsistência, quando um recurso mineral é descoberto, não apenas
perturba os meios de subsistência, mas também o capital social e estrutural e o tecido comunitário
(IRIN, data desconhecida).
Depois de uma operação de mineração ter começado, as comunidades locais podem continuar a viver
na mesma área, ou perto, talvez numa nova localidade ou aldeamento construído por eles próprios ou
pelo Estado ou pela empresa privada que explora o recurso mineral. O relatório HRW (2013) observa
que, na província de Tete, rica em carvão, as comunidades locais que foram deslocadas e reassentadas
a partir de 2009-2011 (devido às operações de carvão das empresas mineradoras Vale e Rio Tinto)
enfrentaram perturbações significativas e prolongadas no acesso a alimentação, água e trabalho.
Muitas famílias de agricultores viviam anteriormente ao longo de um rio, podiam deslocar-se até
mercados da capital do distrito, Moatize, e eram auto-suficientes. Actualmente, eles vivem em locais a
cerca de 40 km, com terras agrícolas de qualidade profundamente desigual, acesso não confiável à
água e acesso diminuído às principais fontes de rendimento não agrícola (HRW, 2013). Isto poderia
reflectir a falta de planeamento futuro pela empresa de mineração, uma lacuna potencial no
licenciamento em relação à definição e entrega de um pacote de transferência das populações
realisticamente aceitável ou uma combinação desses, o que tem levado as comunidades locais a ser
severamente desfavorecidas.
Impactos específicos da MAPE
A MAPE pode ter impactos sócio-económicos positivos e negativos. Como actividade de
subsistência, ela pode oferecer renda quase imediata (embora essa renda possa ser imprevisível e
pouco frequente), com custos para o início de actividade e requisitos limitados para a formação formal
e ganhos geralmente mais elevados quando, por exemplo, comparado com o emprego agrícola. Pode
ser, e muitas vezes é, realizado em paralelo com outras actividades, com a actividade da MAPE
adaptando-se de forma flexível aos picos sazonais e às escavações na agricultura de subsistência e
outros meios de subsistência de baixa renda. Como a MAPE é um trabalho intensivo, proporciona
emprego para um número significativo de pessoas, incluindo pessoas vulneráveis em áreas rurais

19

Esta secção baseia-se em Locke, 2014
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remotas, onde outros meios de subsistência podem não ser viáveis ou para jazigos onde a mineração
industrial não é economicamente viável.
Quando a receita da MAPE é reinvestida numa área, pode trazer benefícios para a economia local (por
exemplo, aumentando o poder de compra local e criando demanda por serviços e bens de origem
local, como alimentos, ferramentas/instrumentos, equipamentos, habitação e vários tipos de
infraestrutura), contribuindo, deste modo, para alguns aspectos do desenvolvimento económico e
social local e tendo um efeito multiplicador positivo na economia local.
A MAPE pode, também, criar oportunidades de emprego a montante e a jusante. Por exemplo, os
mineiros não podem, por si sós, efectuar o processo de processamento, mas, em vez disso, vendem o
minério aos intermediários que o concentram e transportam para o mercado, criando novos empregos.
No entanto, além dos benefícios económicos imediatos, a MAPE também pode ser responsável por
impactos socioeconómicos negativos significativos, incluindo:
>

>

>
>
>

>

>

Afluxo de (principalmente) trabalhadores sazonais do sexo masculino de outros distritos e
províncias de Moçambique e de países vizinhos. Isto pode ser exacerbado pela notícia de uma
descoberta significativa, que pode desencadear uma situação de precipitação descontrolada.
Aumento da violência baseada em género, prostituição, alcoolismo, abuso de substâncias
proibidas, jogos de azar e aumento da criminalidade em áreas onde a capacidade de aplicação da
lei é limitada; isto pode levar a uma perturbação social generalizada, particularmente em situações
de tensão.
Aumento da pressão sobre os centros de saúde e hospitais existentes e aumento do risco de
contágio de doenças transmissíveis.
Redução da segurança alimentar e aumento das actividades de caça, pressionando os recursos
naturais utilizados pelas comunidades locais.
O uso do trabalho infantil em actividades perigosas e árduas. Crianças de cerca de 10 a 16 anos de
idade estão a ajudar os seus pais em Tete, são deixados sozinhos em Manica ou contratados para
transportar minério em Manica e Niassa. Em Manica, Zambézia e Tete, a maioria das crianças vão
à escola de manhã, enquanto à tarde se juntam aos pais no local da mina. Em Manica, há relatos
de crianças que faltam às aulas ou deixam a escola para trabalhar na mina (Inquérito de base de
referência, 2000).
Desigualdade de género, com os chefes de família do sexo masculino, geralmente, a controlar o
rendimento da mineração, e as mulheres, que podem ter um estatuto social menor, nem sempre
recebendo uma parcela justa. Algumas mulheres participam do transporte e lavagem do minério,
mas os seus outros papéis (por exemplo, mãe, dona de casa e cuidador) ainda predominam. As
barreiras culturais impedem o envolvimento das mulheres na mineração artesanal. Em algumas
partes (por exemplo, N'tulo) as mulheres do Niassa não têm permissão para trabalhar no local da
mina porque "atraem maus espíritos". Em N’tulo, as mulheres só podem vender comida e cerveja.
Em Manica, as mulheres não têm permissão para cavar trincheiras, mas podem transportar o
minério para os locais de processamento e lavá-lo (Dreschler, 2001).
Perpetuação de uma cultura de ilegalidade e enraizada e de exploração, com os actores e
funcionários da cadeia de valor cúmplices em alguns casos, com autoridades locais ignorando o
facto de que alguns mineiros não possuirem licenças em troca do pagamento de impostos e taxas
informais.

3.2.5.
3.2.5.1

Impactos de ESHSS da Mineração
Introdução

As actividades mineiras podem ter uma vasta gama de impactos ESHSS. O enfoque primário aqui
centra-se nos aspectos biofísicos (os aspectos sociais e comunitários são abordados na SecçãoError!
Reference source not found.). Os impactos tendem a ser negativos (mas não são exclusivamente) e
requrem uma gestão cuidadosa durante todo o ciclo de vida do projecto desde a fase anterior a
construção até a fase posterior ao encerramento. Os impactos debatidos aqui não são únicos para
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Moçambique – eles são típicos das actividades mineiras em outros contextos de países em vias de
desenvolvimento/países desenvolvidos.
Os impactos ESHSS da mineração são, por vezes, específicos a certos minérios. Por isso, é também
possível definir quais as questões de ESHSS podem ser mais importantes em cada província
específica tendo por base o perfil dos minérios da província em questão (por exemplo, os minérios
que estão actualmente a ser ou tem a probabilidade de ser produzidos). A secção que segue descreve
os impactos gerais de ESHSS e depois avalia a dimensão desses impactos em diferentes províncias.
Os impactos cumulativos de ESHSS para as actividades mineiras são analisados com mais pormenor
na Secção Error! Reference source not found..

3.2.5.2

Principais factores que influenciam as questões de ESHSS

As questões e os impactos ESHSS do sector de minas em Moçambique são influenciadas por
múltiplos factores inter-relacionados, os quais incluem:
>

>
>
>
>

>

>

O contexto legislativo, que inclui as leis que definem os direitos e as obrigações do Estado, das
comunidades locais e das empresas mineiras e a facilidade com que estas leis podem ser
percebidas e transformadas em políticas práticas, justa que promovem a protecção do meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável.
A aplicacão de leis e regulamentos relacionados com empreendimentos de MGE e da MAPE.
As condições de base e a dimensão dos disturbios existentes decorrentes de actividades humanas.
A dimensão da actividade e os disturbios do ambiente biofísico.
A natureza e a dimensão do processo de consulta e envolvimento com as comunidades locais por
parte do sector privado e o tamanho do investimento em especialistas comunitários com vista a
trabalharem com as comunidades locais para identificação/mitigação das potenciais questões
negativas que possam eventualmente surgir ao longo de todo o ciclo de vida do projecto.
A situação sócioeconómica das comunidades locais potencialmente afectadas pelos projectos
mineiros. Os parâmetros relevantes podem incluir a fiabilidade nos recursos naturais, o acesso a
terra, a utilização da terra e a adequação da terra para a actividade mineira.
As condições e as expectativas aplicadas aos compradores das licenças de pesquisa ou
actividades mineiras em relação a protecção ambiental em curso e ao desenvolvimento
sustentável.

3.2.5.3

Impactos de ESHSS

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial bem como dos impactos sobre as áreas protegidas
Os projectos mineiros podem não ser a primeira entrada industrial para uma área – nestes casos, a
situação da biodiversidade pode ser elevada (sujeita a outras pressões antropogénicas existentes,
incluindo a agricultura e a exploração dos recursos naturais de subsistência/comercial). As actividades
mineiras que se encontram dentro ou próximas de áreas protegidas constituem um risco elevado para a
biodiversidade terrestre e fluvial (por exemplo, o projecto da mina de Moatize, que se localiza na
junção de duas áreas prioritárias de conservação – as florestas de Miombo e a Costa Oriental de
África) (USAID, 2008).
>
>
>
>
>
>
>

Moçambique possui um número de diferentes tipos de áreas protegidas (Impacto e a Swedish
Geological AB, 2003):
Parques Nacionais;
Reservas Especiais;
Reservas Parciais;
Regimes de Vigilância;
Coutadas; e
Reservas Florestais.
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A distribuição destas áreas (datada de Junho de 2014) à excepção das reservas especiais é apresentada
na Figura 9; a Figura 10 apresenta a clara sobreposição entre as áreas potenciais de mineração e as
áreas protegidas existentes (ou a proximidade extrema das potenciais áreas de mineração em relação
às áreas protegidas).
Figura 9: Áreas protegidas (excepto as reservas especiais em Junho de 2014)

Parques Nacionais
Reservas Nacionais
Zonas Proibidas
Reservas Florestais
Reservas Comunitárias

A actividade de mineração não pode ter lugar dentro das zonas protegidas sem uma autorização
especial para o efeito concedida pelo Governo de Moçambique. Em 2003, de acordo com a Impacto e
com a Swedish Geological Survey “De momento, existem apenas poucas concessões mineiras válidas
que se encontram no interior das zonas protegidas. Contudo, na província da Zambézia existe um
número de pequenas concessões que se encontram dentro da zona de fronteira da Reserva de Gilé.
Por outro lado, dentro da província de Inhambane, uma grande concessão se sobrepõe com cerca de
metade da área da Reserva de Pomene. Nestas concessões no seio de zonas protegidas, não existe
actualmente nenhuma exploração mineira em curso.”

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Page 56

Relatório Final da SESA - Mineração

A preparação para actividades de contrução normalmente requer uma limpeza significativa da terra
(normalmente relativamente menor para as actividades de mineração subterrânea) e pode, também,
esterilizar grandes áreas necessárias para o armazenamento seguro dos resíduos. A MAPE pode
causar impactos similares, mas estão normalmente num nível mais localizado (embora uma densidade
elevada das actividades de MAPE possam resultar em impactos maiores e mais significativos sobre a
biodiversidade terrestre e fluvial através dos efeitos cumulativos).
A redução da biodiversidade terrestre e fluvial pode ocorrer dentro e fora do limite imediato do
projecto e vai requerer a implementação de medidas específicas de gestão com vista a garantir a
minimização dos impactos residuais.
A construção e a gestão de um projecto pode resultar numa perda temporária ou de longo prazo ou a
fragmentação de habitat terrestre e fluvial reduzindo a ligação do habitat que pode ser importante para
a fauna terrestre.
As actividades do projecto podem aumentar matérias suspensas na superficie das águas, as quais
podem ter impactos químicos e/ou físicos sobre a fauna e a flora, particularmente em ambientes onde
as comunidades de peixes, plantas e de macroinvertebrados não se adaptam naturalmente a níveis
elevados de sedimentos.
As descargas acidentais de resíduos não tratados para a superficie das águas e sobre a terra pode ter
um impacto tóxico e sub-tóxico para a fauna e a flora. Exemplos de excelência incluem o mercúrio
(utilizado para o ouro na MAPE), o cianeto (inicialmente utilizado para o ouro na MGE). As emissões
atmosféricas (e a subsequente contaminação dos solos pelo mercúrio é comum nas províncias de
Manica e Niassa e na parte noroeste da província de Tete, onde a amalgama de ouro é aquecida a céu
aberto com vista a retirar o mercúrio (Impacto e Swedish Geological AB, 2003). O mercúrio é
amplamente mais utilizado na decomposição do ouro que não pode ser decomposto facilmente através
de simples métodos de gravidade tais como a lavagem. As replicas que podem de forma simples
recuperar e reciclar o mercúrio durante o processo de aquecimento não são muito comumente
utilizadas.
O impacto da qualidade da água sobre a biodiversidade fluvial pode também surgir da descarga de
resíduos sanitários não tratados sobre a superfície das águas por parte da população local, que pode
aumentar devido ao afluxo de imigrantes de pessoas em busca de postos de trabalho. A decomposição
da matéria fecal também liberta nutrientes resultando numa eutrofização (excesso de enriquecimento
em nutrientes). Este facto pode aumentar o crescimento de vegetação aquática (por exemplo, algas),
prejudicando as funções normais do ecossistema alterando assim a abudância relativa das espécies. A
descarga de outros químicos orgânicos na superfície das águas (sob a forma de desperdício de água
apartir das actividades de extracção ou de processamento) pode, igualmente, conduzir a situações de
baixo oxigénio.
A introdução deliberada ou acidental de espécies exóticas invasivas pode, também, ter impactos
significativos e duradouros sobre a biodiversidade.
Afigura-se, também, importante reconhecer que mais impactos indirectos sobre a biodiversidade
terrestre e fluvial pode resultar de:
>
>
>
>
>

Maior pressão sobre os recursos naturais (que podem, por sua vez, estar ligados ao afluxo de
população, vide Secção 3.2.4);
Redução da qualidade da água necessária para os ecossistemas;
Alteração do regime do caudal da água dos rios que apoia os ecossistemas;
Maior erosão terrestre; e
Redução da qualidade dos solos e da adequação da terra.

Alguns, mas nem todos, destes impactos podem ser evitados, minimizados ou mitigados através da
concepção, regulamentação, gestão e monitoria do projecto. Os impactos residuais remanescentes
podem precisar de reposição da biodiversidade com vista a não atingir nenhuma perda líquida da
biodiversidade a nível do projecto, ao longo do ciclo de vida do projecto mineiro.
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Redução do acesso não autorizado aos recursos naturais
Isto reflecte os impactos constatados na Secção 3.2.4 (a perda ou a redução do acesso autorizado aos
recursos naturais). Para além do acesso autorizado aos recursos naturais, as comunidades rurais
podem, também, explorar recursos naturais para a subsistência bem como para fins comerciais apartir
das zonas onde eles não possuem direitos ou das quais estão especificamente excluídos por lei. A
construção de uma infraestrutura de um projecto mineiro pode criar barreiras físicas que reduzam tal
acesso não autorizado aos recursos naturais que pode ter um impacto positivo sobre a biodiversidade
terrestre (mas pode, potencialmente, ter um impacto negativo do ponto de vista da comunidade). Em
termos mais amplos e sob as circunstâncias ideais, é possível as actvidades mineiras tornarem-se
zonas protegidas de facto, na medida em que o acesso é normalmente restringido por motivos de
saúde, segurança e protecção. O impacto positivo de tais zonas protegidas de facto pode ser
particularmente visível onde existem níveis elevados de exploração de recursos naturais de forma não
sustentável, incluindo o abate de árvores e a caça não autorizadas numa escala comercial. Este facto,
contudo, potencialmente gera um conflito com certos segmentos das comunidades locais.
Maior pressão sobre os recursos naturais
Os projectos de mineração industrial normalmente envolvem o melhoramento das infraestruturas
existentes ou a construção de novas infraestruturas. Tal necessidade pode envolver o melhoramento
ou a construção de:
>

>
>
>
>

Estradas, acessos ferroviários (por exemplo, a reabilitação da linha férrea Tete-Beira para o
escoamento do carvão de Tete) e o acesso fluvial (para o transporte de minérios, que tem sido
proposto em Moçambique);
Instalações portuárias;
Redes de energia eléctrica subterrânea e suspensas e cabos de telecomunicações;
Gasodutos, condutas de água ou mineradutos subterrâneos e na superficie da terra;
Esteira transportadora de produtos.

Todas estas infraestruturas podem aumentar a pressão sobre os recursos naturais, tanto pela redução
do acesso às zonas actualmente exploradas para a extracção de recursos naturais (aumentando, deste
modo, a pressão sobre as remanescentes áreas acessíveis) e aumentando o acesso a áreas que
anteriormente eram isoladas e inacessíveis (um impacto que pode ser mais agravado ainda pelo afluxo
de população, colocando mais pressão sobre os recursos naturais).
O aumento da utilização por parte das comunidades locais ou a intensificação da utilização em zonas
específicas pode resultar na redução da abudância em zonas com espécies de plantas ou de animais
visados para a alimentação, medicina ou construção de materiais e pode contribuir para uma redução
localizada ou líquida da biodiversidade terrestre e consequentemente da segurança dos meios de
subsistência. Caso os recursos naturais estejam a ser explorados para fornecer a um projecto (por
exemplo, a alimentação para os trabalhadores e a construção de materiais para acomodação dos
trabalhadores) este facto pode agravar este impacto.
Redução da qualidade das águas fluviais necessárias para os ecossistemas
Um impacto directo significativo sobre a qualidade das águas superficiais pode resultar da
mobilização dos solos apartir das superficies expostas (a seguir a limpeza dos terrenos, conforme
acima referenciado), a lixiviação nos reservatórios de minérios e locais de disposição de resíduos
(aterros sanitários), o escoamento apartir de plataformas de edifícios e de outras infraestruturas
lineares, a drenagem descontrolada ou pontos de cruzamento mal concebidos que conduzem a erosão
e o desabamento de terras (Kirshner e Power, 2015). Embora a gestão proaciva possa reduzir
significativamente a quantidade de carga de sedimentos nas águas superficiais, e geralmente não é
possível gerir todas as fontes difusas.
Os impactos indirectos sobre a qualidade das águas superficiais resultantes do afluxo da população
numa determinada zona podem, também, ser significativos. Afigura-se sensato assumir que qualquer
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afluxo populacional vai normalmente utilizar infraestruturas de saneamento básico e que a
contaminação fecal vai, por conseguinte, aumentar.
Conforme anteriormente constatado, quando ocorrem descargas acidentais de águas não tratadas nas
águas superficiais, a qualidade das águas superficiais pode ser afectada o que pode causar impactos
subsequentes à fauna e flora e ao ecossistema geral de saúde (vide, também, a Secção 3.2.4.3 sobre a
redução da qualidade da água utilizada pelas comunidades).
A drenagem de rochas ácidas pode representar uma questão particular para produtos minerais
específicos, especialmente depósitos de carvão sulfeto, jazigos de minérios sulfúreos e outros recursos
minerais associados com concentrações elevadas de minérios sulfúreos. Uma vez a geração da
drenagem de rochas ácidas inicia, ela pode ter impacto significativos e a longo prazo sobre a
qualidade da água fluvial e dos ecossistemas e habitat a jusante.
Alteração dos regimes dos caudais das águas fluviais que apoiam os ecossistemas
As águas superficiais e as águas subterrâneas normalmente suportam os habitats terrestres e aquáticos.
Os projectos de minas podem afectar a disponibilidade de água para as comunidades através da
utilização concorrencial (nas actividades de extracção bem como nos processos a ela associados)
desidratação e a diminuição dos lençois freáticos (com vista a ter acesso de forma segura e explorar de
forma eficiente os recursos minerais) e pelos impactos directos e indirectos sobre a rota e o volume
dos cursos das águas superficiais. A reducão dos níveis das águas subterrâneas pode reduzir a
contribuição da base de escoamento para as fontes das águas superficiais com impactos mais
significativos esperados para os habitats que dependem das águas subterrâneas (tais como os
pântanos) ou durante a época seca quando a contribuição da queda das chuvas é reduzida. Em termos
gerais, os impactos do ecossistema podem ocorrer a nível local até ao nível regional.
A redução da disponibilidade de água em geral (através da captação relacionada com a mineração)
pode forçar as comunidades que estavam historicamente separadas a estarem mais próximas, muitas
vezes resultando no aumento da tensão e do possibilidade de conflito.
Maior erosão terrestre
A erosão dos solos normalmente aumenta com as actividades de limpeza da terra, devido a remoção
da cobertura da vegetação e as raízes/camadas protectoras que prendem o solo e reduzem o fluxo da
água, a compactação do solo nas zonas circunvizinhas, que podem reduzir a infiltração e aumentar o
escoamento. O risco de erosão é maior nas zonas com declives muito acentuados. A erosão pode levar
a alterações na topografia, perda da camada superior do solo, menor recarga do lençol de água (devido
ao aumento da superfície de escoamento e a redução da entrada da água), aumento do volume de
sedimentos nas massas de água a jusante e alterações na morfologia do leito aquático. A erosão é
potencialmente uma questão para a MGE e para a MAPE, mas para a última, ela tem a probabilidade
de ocorrer em níveis mais localizados (excepto nos casos em que existe uma densidade elevada da
actividade de MAPE).
Redução da qualidade do ar
A mineração (incluindo as instalações de fundição e refinação) bem como o tráfego de veículos a ela
associado pode aumentar os níveis de partículas, fumos e gases no ar (estes podem ser emissões
directas ou produtos de combustão).
Redução da qualidade dos solos e perda da capacidade da terra
Nos casos em que a terra está limpa, existe uma perda directa da capacidade da terra. Para além do
impacto directo de um projecto e das suas infraestruturas associadas, a capacidade da terra e a
qualidade dos solos pode ser reduzida mais ainda pela erosão dos solos, pela compactação dos solos, a
deposição aérea de poeiras e a deposição de sedimentos perigosos e contaminação (tanto directa
apartir de derramamentos para o solo, ou indirectamente através do contacto com água contaminada).
Resíduos radioactivos
Os depósitos de minerais das areias pesadas apresentam uma elevada radiação gama, originada
principalmente apartir do tório e do urânio na monisite de minerais (que deve ser recuperada como
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sendo uma impureza não desejada no concentrado) (Coastal & Environmental Services, 2002). O tório
pode, igualmente, estar também presente como um nutriente de um mineral raro. Os resíduos
radioactivos mais limitados podem estar associados a produção do carvão e do tântalo. De acordo com
o trabalho levado a cabo no âmbito do projecto NORM, a radioactividade nas zonas de exploração de
areias pesadas é relativamente baixa quando comparada aos níveis de exposição estabelecidos pela
IAEA.
Redução da biodiversidade marinha e costeira
A biodiversidade marinha e costeira pode ser afectada pelas actividades costeiras e do alto-mar ao
longo de todo o ciclo de vida do projecto. Os impactos podem surgir da limpeza da terra nas zonas
costeiras, ruídos do alto-mar, vibrações das actividades e levantamentos sísmicos, a instalação de
gasodutos no fundo do mar, alterações na água do mar e na qualidade dos sedimentos e o tráfego no
alto-mar. A introdução de espécies exóticas invasivas (sendo os lastros e cascos dos navios
particularmente importantes rotas no meio ambiente marinho) e podem ter um impacto significativo e
duradouro sobre a fauna e flora marinha.
Redução das águas do mar e da qualidade dos sedimentos marinhos
As descargas de resíduos sólidos e líquidos e o escoamento das águas pluviais apartir de áreas
operacionais para o ambiente marinho podem alterar a salinidade, os nutrientes químicos, volume de
sedimentos e introduzir contaminantes (tais como hidrocarbonetos) que normalmente não estão
presentes. Estes podem ter impactos físicos e químicos sobre a fauna bêntonica e flora, peixes e
mamíferos marinhos (Earthmind, 2016).
Emissão de gases com efeito de estufa
Os gases com efeito de estufa (dióxido de carbon, metano e oxido nitroso) emitidos directamente ou
indirectamente pelos projectos mineiros vão contribuir para as emissões líquidas de Moçambique. As
principais fontes de gases com efeitos de estufa estão associadas à emissões da combustão da gasolina
em equipamentos fixos e móveis, veículos e a produção de energia eléctrica (tanto a energia
produzida no local bem como a electricidade comprada).
Análise dos impactos específicos a certos minérios
Os impactos ESHSS associados a minérios específicos encontram-se resumidos na Tabela 8. A
análise é sistematizada de acordo com a relevância do impacto e da dimensão na qual o impacto
ocorre (tomando em consideração projectos individuais; impactos cumulativos resultantes de
múltiplos projectos mineiros são analisados na Secção 3.5).
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Tabela 8: Impactos ESHSS específicos a certos minérios
Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias em
suspensão (sem químicos)

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Resíduos radioactivos

Não relevante

-

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho

Mineral: Ferro

Mineral: Ouro - MGE
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias
suspensas; cianeto residual caso usado
para processamento; drenagem do ácido
da mina caso existam quantidades
significativas de sulfetos

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Resíduos radioactivos

Não relevante

-

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada – particularmente para as
actividades ilegais dentro das zonas
protegidas; caça de animais selvagens
pode aumentar o impacto; a utilização do
mercúrio pode ter impactos directos e
indirectos para a saúde dos ecossistemas

Local para a área abrangida pela mineração artisanal

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Não relevante

-

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades de mineiração artesanal)

Redução da qualidade da água necessária para os

Elevada – matérias em suspensão; a

Local para a área abrangida pela mineração artisanal e ajusante; podem ocorrer

Mineral: Ouro – MAPE
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

ecossistemas

utilização do mercúrio pode ter impactos
directos e indirectos para a saúde dos
ecossistemas; drenagem do ácido das
rochas pode ocorrer caso estejam
presentes sulfetos

impactos do mercúrio sobre a área coberta e com tendência de se acumular no
meio ambiente

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Baixa

Alterações locais dos fluxos das águas superficiais

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida pela mineração artisanal

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida pela mineração artisanal e na direcção do vento;
impactos significativos associados à presença do vapor de mercúrio no ar

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida pela mineração artisanal

Resíduos radioactivos

Não relevante

-

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Não relevante

-

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Não relevante

-

Emissão de gases com efeito de estufa

Baixa

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias em
suspensão

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Mineral: Titâneo e Nióbio
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Resíduos radioactivos

Baixa

Áreas de gestão de resíduos

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias em
suspensão

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas e invasão salina para os locais próximos da costa

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Resíduos radioactivos

Elevada

Armazenamento áreas de disposição para monazite por produto

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina e infraestruturas portuárias do projecto

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina e infraestruturas portuárias do projecto

Mineral: Areias Pesadas – Titâneo
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Mineral: Terras Raras

Elevada

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias em
suspensão; presença potencial de
químicos residuais utilizados no
processamento

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida

Resíduos radioactivos

Baixa – mas pode existir o tório em
quantidades residuais

Áreas de gestão de resíduos

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa)

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa)

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Mineral: Grafite

Elevada

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias em
suspensão

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida

Resíduos radioactivos

Não relevante

-

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa)

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa)

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Mineral: Carvão

Elevada

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – especialmente matérias em
suspensão; drenagem do ácido das minas
pode ocorrer caso exista pirite

Local para a área abrangida e ajusante, provavelmente atingindo distâncias
significativas

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

Redução da qualidade do ar

Elevada

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida e corredores das infraestruturas associadas (energia,
estradas, linhas férreas)

Resíduos radioactivos

Elevada

Área de gestão de resíduos para o processamento de resíduos

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Elevada

Área abrangida pela mina (caso seja próxima à costa) e infraestruturas portuárias
do projecto

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada – impacto sobre a zona protegida
é pouco provável excepto se a actividades
estiver licenciada

Local para a área abrangida

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Elevada

Área da concessão ou áreas das actividades mineiras dependendo da natureza das
restrições de acesso

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades mineiras)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – matérias em suspensão (sem
químicos)

Local para a área abrangida e ajusante

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Elevada

Alterações dos níveis de captação para fluxos de águas superficiais; a bombagem
para o depósito de acesso pode resultar na diminuição generalizada das águas
subterrâneas

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida

Redução da qualidade do ar

Baixa

Local para a área abrangida e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida

Resíduos radioactivos

Não relevante

-

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Não relevante

-

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Não relevante

-

Minerais: Pedras Preciosas – MGE
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Impacto

Relevância do Impacto

Dimensão do Impacto

Emissão de gases com efeito de estufa

Elevada

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Redução da biodiversidade terrestre e fluvial e
impactos sobre as zonas protegidas

Elevada – especialmente para a
mineração ilegal dentro das zonas
protegidas; a caça de animais selvagens
pode agravar o impacto

Local para a área abrangida pela mineração artisanal

Redução do acesso não autorizado aos recursos
naturais

Não relevante

-

Maior pressão sobre os recursos naturais

Elevada

De local a regional (dependendo da dimensão do afluxo populacional e do tamanho
das actividades de mineiração artesanal)

Redução da qualidade da água necessária para os
ecossistemas

Elevada – matérias em suspensão (sem
químicos)

Local para a área abrangida pela mineração artisanal e para a área imediatamente
a jusante

Alteração dos regimes dos caudais de água que
sustentam os ecossistemas

Baixa

Alterações locais dos fluxos das águas superficiais

Maior erosão terrestre

Elevada

Local para a área abrangida pela mineração artisanal

Redução da qualidade do ar

Baixa

Local para a área abrangida pela mineração artesanal e na direcção do vento

Redução da qualidade dos solos e perda da
capacidade da terra

Elevada

Local para a área abrangida pela mineração artisanal

Resíduos radioactivos

Não relevante

-

Redução da biodiversidade marinha e costeira

Não relevante

-

Redução da qualidade da água do mar e dos
sedimentos marinhos

Não relevante

-

Emissão de gases com efeito de estufa

Baixa

Nacional – contribui para as emissões líquidas de Moçambique

Pedras Preciosas – MAPE
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Análise dos impactos específicos a certas províncias
Os impactos ESHSS associados a certas províncias (tendo por base as maiores actividades mineiras actuais) acham resumidos na Tabela 9. A análise é
sistematizada de acordo com os riscos mais significativos; na verdade, todas as províncias irão sofrer uma variedade completa de impactos ESHSS associados
às actividades mineiras, mas os que têm a probabilidade de colocar desafios específicos na gestão e na monitoria acham-se aqui destacados. Os impactos
cumulativos resultantes de projectos múltiplos de mineração são analisados na Secção 3.5.
Tabela 9: Análise de nível provincial dos impactos ESHSS mais significativos resultantes da actividade mineira
Província

Minério significativo
produzido

Impactos ESHSS mais significativos (e respective minério)

Cabo Delgado

Grafite
Pedras preciosas
(incluindo MAPE)

Afluxo de pessoas em busca de postos de trabalho formais (grafite); afluxo garimpeiros ilegais (pedras preciosas MAPE)

Manica

Ouro (incluindo MAPE)

Gestão e disposição do cianeto (ouro MGE); contaminação do meio ambiente com o mercúrio (ouro MAPE); prevenção e tratamento da
drenagem do ácido da mina (ouro MGE/MAPE)

Nampula

Ouro (incluindo MAPE)
Ferro
Areias Pesadas

Gestão e disposição do cianeto (ouro MGE); contaminação do meio ambiente com o mercúrio (ouro MAPE); prevenção e tratamento da
drenagem do ácido da mina (ouro MGE/MAPE); gestão de resíduos radioacivos (areias pesadas); redução da biodiversidade marinha e
costeira (areias pesadas); redução da qualidade da água do mar e dos sedimentos marinhos (areias pesadas).

Niassa

Ouro (incluindo MAPE)

Gestão e disposição do cianeto (ouro MGE); contaminação do meio ambiente pelo mercúrio (ouro MAPE); Prevenção e tratamento da
drenagem do ácido da mina (ouro MGE/MAPE)

Tete

Ferro
Carvão (térmico e de
coque)

Prevenção e tratamento da drenagem do ácido da mina (carvão); impactos sobre as zonas protegidas (carvão)

Zambezia

Areias Pesadas
Nóbio e tântalo

Redução da biodiversidade marinha e costeira (areias pesadas); redução da qualidade da água do mar e dos sedimentos marinhos (areias
pesadas)
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3.2.6.

Intervenientes

3.2.6.1

Introdução

Esta secção descreve os diferentes tipos de intervenientes relevantes para o sector de mineração em
Moçambique. Estes intervenientes incluem actores governamentais e não-governamentais. Os
intervenientes governamentais são apresentados na Secção Error! Reference source not found.). A
sociedade civil, o sector privado e outros tipos de intervenientes estão abrangidos no sector não
governamental.

3.2.6.1 Intervenientes da Sociedade Civil
A ascensão da sociedade civil
Fazem parte dos actores da sociedade civil os pequenos grupos informais, e as grandes instituições
formais. Altair Asesores e Agriconsulting S.L (2015) afirmam que não existe nenhuma definição
consensual de sociedade civil moçambicana, mas é possível usar-se a definição da CIVICUS
amplamente aceite: "sociedade civil é uma arena fora da família, Estado e mercado que é criada pelas
acções individuais ou colectivas, organizações e instituições, para desenvolver os seus interesses
comuns"(www.civicus.org). Francisco (2010) afirma que esta definição é compatível com a definição
acadêmica e ela não exclui as organizações informais. Esta é a definição da sociedade civil que será
considerada nesta identificação e exercício de mapeamento.
O período após a independência, em 1975, foi caracterizado por "organizações democráticas de
massas criadas e controladas pelo Estado" tais como a Organização da Mulher Moçambicana (OMM)
e associações profissionais como a Organização Nacional dos Jornalistas (ONJ). A liberdade de
associação não era permitida, com excepção de poucas organizações (internacionais) prestando
assistência humanitária. A aquisição por Moçambique do seu primeiro empréstimo no FMI nos finais
dos anos 80 foi acompanhada por reformas estruturais significativas que trouxeram o sistema
democrático multi-partidáriocom a introdução da Constituição da República de 1990.
A Constituição de 1990 introduziu o Estado de Direito democrático baseado na separação e
interdependência de poderes, e no pluralismo.20 Este processo exigiu a formação de organizações
sociais como instrumentos para a promoção da participação popular e da política do desenvolvimento
económico (República de Moçambique,1990). Isto foi crucial para aprovação da Lei de Direito a
Associação (Lei 8/1991 de 18 de Julho), a qual regula a liberdade de associação e foi na base da
mesma em que as organizações da sociedade civil (OSC) começaram a operar em Moçambique. E foi
estabelecido o processo de reconhecimento e registo,e os princípios, direitos e deveres que orientam
tais associações. De acordo com a lei 8/1991 as OSCs foram reconhecidas como entidades legais e
registadas no Ministério de Justiça ou na representação provincial de modo a ter o estatuto de
associação publicado no Boletim da República. De acordo com esta lei, as OSC registadas devem ter
três órgãos sociais: a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. A Lei 8/91
aplica-se às associações locais e internacionais, e as suas organizações sem descriminação do tipo ou
forma de OSCs.
A grande maioria das OSCs actuais foi criada nos anos 90. 40% das OSCs foram criadas entre 1994 e
2003, enquanto que 25% foram criadas entre 1984 e 1993 (Instituto Nacional de Estatisticas, 2006).
De acordo com Bellucci (2002), havia dois principais factores impulsionadores por detrás da ascensão
das ONGs nos anos 90: a redução do financiamento do governo para os serviços sociais,
especialmente na educação e na saúde, como consequência do Programa de Reabilitaçao Económica e
Social (PRES) imposto pelo FMI; e o aumento do desemprego devido ao colapso da economia e a
desmobilização dos soldados. O papel das OSCs nos anos 90 esteve muito associado a assistência
humanitária e a prestação de serviços, especialmente nas áreas em que o governo não podia prestar o
20

A Constituição da República foi revista em 2004 com vista a garantir maior protecção dos direitos
fundamentais dos cidadãos, bem como maior pluralismo através da criação das Assembleias Provinciais
eleitas. Existem opiniões que consideram que a mesma necessita de uma revisão mais profunda com vista
a melhorar a protecção dos direitos.
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serviço público. As actividades eram concebidas e financiadas pelo governo ou pelos parceiros de
desenvolvimento e implementadas através das ONGs locais ou internacionais. O objectivo era atingir
directamente os cidadãos sem usar os Estado, que naquele tempo era caracterizado pela fraca
capacidade financeira e técnica e organizacional (Ilal et al., 2014).
Em 2004, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) realizou o primeiro e exaustivo censo de
instituições sem fins lucrativos em Moçambique. Este censo identificou 4,853 organizações formais
das quais 13% estão baseadas em Maputo, 92% são associações (das quais 53% das associações
estavam na categoria das religiosas), 3% de ONGs locais e 4% de ONGs internacionais (Instituto
Nacional de Estatisticas, 2006). As províncias de Nampula, Gaza e Inhambane têm os números mais
elevados de OSCs. A maioria estão registadas no Ministerio da Justiça, que é um pré-requisito para a
abertura de uma conta bancária e receber financiamento de fontes externas. Muitas OSCs são
financiadas por embaixadas ou agências de desenvolvimento e trabalham no que os doadores
considerarem áreas estratégicas para Moçambique. O INE (2006) reportou que o financiamento
externo ronda os 70% da assistência financeira, enquanto 25% provêm de fontes locais, e menos de
5% tém origem no Estado.
O censo do INE identificou doze tipos de OSCs pela área temática de actividades, com 37
subcategorias. As principais categorias incluem as associações religiosas, associações juvenis,
políticas, advocacia, jurídicas e de ensino. Usando uma abordagem alternativa, ITAD e Cowi (2012)
dividem as OSCs em três categorias, que descrevem melhor a realidade no terreno: (a) uma pequena
elite de instituições acadêmicas urbanas que funcionam bem, recebem apoio de parceiros de
desenvolvimento, e levam a cabo pesquisas; (b) instituições de média dimensão que têm pouco
potêncial para o diálogo de políticas e trabalham nas áreas prioritárias dos parceiros de
desenvolvimento como fornecedores de serviços quando surgem as oportunidades; e (c) organizações
baseadas na comunidade (OBCs) com fraca capacidade, recursos e visibilidade.
A questão da capacidade das OSCs é ainda relevante hoje assim como foi há 20 anos atrás. A
capacidade da sociedade civil é ainda fraca, com a coordenação e colaboração limitadas (FDC, 2007;
Forquilha, 2010; KEPA 2011). As primeiras redes de OSCs foram vítimas da partilha insuficiente de
informação, o domínio das OSCs fortes e, eventualmente, a falta de distinção entre o trabalho da OSC
líder e o trabalho da rede. Os parceiros de desenvolvimento e as ONGs internacionais têm o seu
enfoque em programas para o fortalecimento da capacidade da sociedade civil para um melhor
envolvimento na monitoria das políticas públicas e na responsabilização.
Apesar das questões da capacidade, tem havido progressos no desempenho e impacto das OSCs. Os
principais sucessos da participação da sociedade civil no processo do desenvolvimento incluem:
>
>
>
>
>
>
>

A campanha sobre a terra nos anos 90s para a consciencialização sobre o direito à terra;
A criação do Observatório da Pobreza para monitorar a implementação do Plano da Acção para a
Redução da Pobreza Absoluta (PARPA);
A participação da sociedade civil no processo eleitoral (1994);
A Lei da Família, aprovada em 2004 (Lei no. 10/2004 de 25 de Agosto);
Lei do Direito à Informação, aprovada em 2014 (Lei 34/2014 de 31 de Dezembro)21;
Lei da Violência Doméstica, aprovada em 2009 (Lei 26/2009 de 29 Setembro)22; e
A monitoria do Orçamento Participativo que está em curso.

A Participação da Sociedade Civil na Governação dos Recursos Naturais
A sociedade civil desempenha um papel importante no processo da ITIE em Moçambique. Ela exigiu
políticas públicas adequadas para a regulamentação da exploração dos recursos não-renovavéis; o uso

21

22

O Projecto de Lei do Direito à Informação foi depositado na Assembleia da República em 2005 e o seu
debate foi constantemente adiado devido a falta de interesse por parte dos Deputados. A sociedade civil
intensificou a sua pressão para o agendamento desta matéria.
O debate sobre a violência doméstica iniciou em 2000.
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da riqueza gerada por tais recursos para contribuírem para o desenvolvimento económico, social e
ambiental; a divulgação pública dos contratos; e a revisão de contratos para salvaguardar o interesse
nacional (Nhancale, 2014). A decisão do Governo de aderir à ITIE foi parcialmente influenciada pela
sociedade civil, que iniciou o debate sobre a transparência da indústria extractiva através da iniciativa
Publish What You Pay (Publica o que Você Paga) (Nhancale, 2014). A sociedade sivil participa no
Conselho Coordenador da ITIE com vários intervenientes juntamente com representantes23 do
Governo e do sector privado.
Moçambique tornou-se um país candidato em 2009, e em 2012 cumpriu integralmente com os
requisitos de adesão. Com a publicação do primeiro relatório da ITIE em 2011, a sociedade civil fez
pressão para a verificação de mudanças nos futuros relatórios da ITIE de modo a incluir as empresas
que levam a cabo a exploração, o pagamento de fundos sociais por parte das empresas petrolíferas
multinacionais, investimentos na responsabilidade social empresarial, e a redução do limite de
materialidade de MZN 1,5 milhões para MZN 0,5 milhões (Nhacale, 2014). Isto resultou na avaliação
de 23 empresas (comparado com o número inicial de 6). Por outro lado, a maioria das exigências que
a sociedade civil em Moçambique e em todo mundo tinha na altura, são neste momento parte da nova
norma ITIE (publicada em Fevereiro de 2016). Contudo, Moçambique deve fazer um relatório
reflectindo esta norma (sendo o prazo do próximo relatório o ano de 2017), o qual servirá como um
teste sobre a forma quão eficaz as mudanças foram implementadas.
De acordo com Nhancale (2014), as exigências feitas pela sociedade civil influenciaram a opinião
pública no que concerne ao controlo do sector extractivo em relação a renegociação dos contratos
devido ao facto de o antigo Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano; a Ministra
dos Recursos Minerais, Esperança Bias; e o Governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove
também terem apelado à renegociação dos contratos nos meios de comunicação social. Mais ainda, A
Ministra dos Recursos Minerais/O Governo de Moçambique começou a publicar os contractos na sua
própria página da Internet em 2014 .
Com o rápido desenvolvimento do sector de recursos naturais, o interesse da sociedade civil na boa
governação do sector extractivo e dos recursos naturais, em geral, aumentou. A necessidade de um
diálogo colectivo enformado e organizado nesta esfera levou a criação da Plataforma da Sociedade
Civil para os Recursos Naturais e Indústria Extractiva em 2009. O seu objetivo principal é de
promover a participação com transparência e sustentabilidade na exploração e no uso dos recursos
naturais. A plataforma é o principal interlocutor para questões relacionadas com a indústria extractiva,
pescas, florestas e agricultura. A Plataforma tem cerca de 47 membros, é dirigida por um Secretariado
que é acolhido pelas organizações-membro por um período renovável de dois anos, com um corpo
directivo composto por 10 organizações membros para a planificação estratégica e decisões
operacionais. Todos os membros participam no processo estratégico de tomada de decisão na
Assembleia Geral Anual.
Os principais intervinientes da sociedade Civil relevantes para o sector de mineração
Os principais actores da sociedade civil activos no sector do gás fazem parte da Plataforma da
Sociedade Civil para os Recursos Naturais e Indústria Extractiva. Outras OSC, incluindo as
organizações baseadas na comunidade que são membros importantes da Plataforma que monitoram as
actividades de desenvolvimento no terreno em conjunção com as Principais OSC baseadas em
Maputo, que não serão mencionadas aqui.
Os membros mais proeminentes da Plataforma da Sociedade Civil para Recursos Naturais e Indústria
Extractiva estão baseados em Maputo e estão listados abaixo:

23

Os quarto representantes da sociedade civil compreendem dois representantes da actualmente extinta
plataforma da sociedade civil G20, um representante dos meios de comunicação social, e um em
representação da academia. A selecção dos últimos dois foi um pouco problemática pelo facto de eles
nunca terem sido parte de um diálogo amplo da sociedade civil, mas a sua inclusão pode ter sido um sinal
de maturidade no relacionamento entre o Governo e a sociedade civil.
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>

>
>

>

>
>

>
>
>
>
>
>

>
>
>

O Centro de Integridade Pública (CIP) é o actual responsável da Plataforma. O CIP realiza
pesquisas e advocacia para promover a boa governação, a transparência e os direitos humanos. É
o líder na luta das OSC contra a corrupção.
O Centro Terra Viva (CTV) actua na pesquisa e intervenção ambiental desde 2004.
O Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), é um centro de pesquisa independente que
realiza pesquisas no desenvolvimento social e económico, com foco no alívio da pobreza,
políticas públicas e governação.
A KUWUKA JDA Desenvolvimento Juvenil promove o desenvolvimento sustentável e
integrado e a governação participativa dos recursos naturais, através da capacitação para
participação activa no processo de tomada de decisão.
A WWF Moçambique actua na conservação e consciencialização ambiental e capacitação. O
programa de Moçambique centra-se em parques nacionais no centro e norte do país.
O IUCN actua na conservação do meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável.
O seu programa de Moçambique centra-se na governação da água, na agricultura e nas
comunidades costeiras.
O Observatório do Meio Rural (OMR) é uma organização de pesquisa que actua na promoção
do desenvolvimento rural.
A União Nacional de Camponeses (UNAC) promove o activismo.
A ORAM actua na defesa dos direitos dos agricultores e camponeses.
A Justiça Ambiental (JA) actua na conservação para aumentar a consciencialização sobre a
destruição do meio ambiente, direitos da terra comunitária e pesquisa de conduta.
A Liga dos Direitos Humanos (LDH) centra-se na defesa dos direitos humanos, na prestação de
assistência judiciária e na educação cívica.
A Sekelekani é uma ONG que trabalha na área de comunicação para facilitar o acesso à
informação através do desenvolvimento do diálogo e criou uma plataforma on-line para
compartilhar o trabalho desenvolvido pelas OSC que permite aos cidadãos informar sobre uma
ampla gama de questões de preocupações ambientais, saúde, educação e conflito de terra entre
outros.
A Livaningo concentra-se na advocacia ambiental, justiça social e desenvolvimento sustentável.
A IBIS atua no acesso à informação e apoia organizações parceiras como o IESE.
A Oxfam trabalha para promover o desenvolvimento sustentável, melhorar os meios de
subsistência e apoiar outras OSC.

3.2.6.2

Intervenientes do Sector Privado

Os intervenientes do sector privado incluem os titulares de títulos ASM, empresas do sector privado
no sector extrativo e associações do sector privado. As empresas do sector de mineração estão
explorando carvão, areias pesadas, grafite, pedras preciosas e ouro. Os detentores de Certificados
Mineiros podem ser indivíduos, associações, cooperativas e empresas são numerosos e não estão
listados abaixo. As associações do sector privado que representam empresas locais e empresas
multinacionais promovem a participação activa do sector privado no desenvolvimento de
Moçambique. Estas associações estão activas no diálogo com a GoM sobre questões relativas ao
conteúdo local, desenvolvimento de habilidades, logística, corrupção e emprego de trabalhadores
estrangeiros, entre outros.
Empresas do sector de mineração
> A Kenmare faz a mineração de areias pesadas na província de Nampula desde 2007.
> A Haiyu é um novo actor na indústria das areias pesadas em Nampula.
> A Vale opera a mina de carvão em Tete, e desenvolveu a linha ferroviária para Nacala através do
Malawi.
> A International Coal Ventures Private Limited (ICVL) comprou a mina de carvão de Benga da
Rio Tinto em Tete.
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>
>
>
>
>
>
>
>

A Jindal é detentora de uma mina de carvão em Tete.
A Minas de Revobue pretende construir uma mina de carvão em Tete.
A Ncondezi pretender desenvolver uma mina de carvão para energia e anunciou recentemente
uma parceria com um investidor chinês para desenvolver uma usina de energia.
A Grafite Kropfmuehl de Moçambique é detentora de uma mina de grafite em Cabo Delgado.
A Triton Minerals pretende iniciar a mineração de grafite a partir de 2016 em Cabo Delgado.
A Syrah Resources pretende iniciar a mineração de grafite a partir de 2016 em Cabo Delgado.
A Gemfields é detentora de uma mina de rubis em Cabo Delgado.
A Baobab Resources está presente em Tete e pretende explorer uma mina de minério de ferro
para fabricar aço usando carvão disponível localmente.

Associações do sector privado
> A Confederação de Associações Económicas (CTA) foi criada em 1996. É representada a nível
provincial por meio de Conselhos Empresariais Provinciais (CEP), que foram criados em 2013
devido a empresas locais nas províncias sentindo que foram deixadas de fora do diálogo com o
sector privado.
> A Associação Comercial e Industrial de Moçambique (ACIS) foi criada no ano 2000 para
representar o interesse comercial do sector privado de Sofala e se tornou uma das maiores
associações empresariais, com mais de 400 membros, abrangendo todas as províncias de
Moçambique.
> A Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Carvão Mineral (AMDCM) foi
criada em 2010 para atender a uma solução logística para a exportação do carvão e outras
questões; é actualmente presidida pela Vale.
> A Câmara de Minas de Moçambique (CMM) foi criada em 2011 após a AMDCM para incluir
todos os outros participantes do sector de mineração, com os quais pode estar se fundindo. Está
hospedado nos escritórios de advogados SAL & Caldeira.
> A Associação das Pequenas e Médias Empresas (APME) foi recentemente criada, devido à
falta de inclusão do sector das PMEs nas discussões do CTA.

3.2.6.3

Outros Intervenientes Relevantes

Outros intervenientes incluem organizações da comunicação social, parceiros de cooperação e outras
não abrangidas pelas outras categorias. Uma selecção é apresentada abaixo.
Organizações da comunicação social
> Insituto de Comunicação Social da África Austral (MISA) trabalha para desenvolver um
ambiente de pluralismo de media, liberdade de imprensa e acesso à informação.para melhorar o
acesso a informação, e liberdade de expressão.
> Noticias é o jornal diário do governo.
> O Pais é o primeiro jornal independente do dia.
> Savana é um um jornal semanal que é considerado um dos mais independentes da imprensa local.
Parceiros de cooperação
> Canadá/CIDA apoia o sector de mineração através do apoio técnico e vocacional ao Instituto de
Nível Médio de Geologia e Mineração na Província de Tete. Também financiou o estudo de
responsabilidade social corporativa em 2011.
> Dinamarca/Danida apoia o sector ambiental para uma melhor integração das preocupações
ambientais nas políticas sectoriais.
> A GIZ prestou assistência técnica ao departamento de planeamento da MIREME e ao programa
de reforma técnica e profissional do governo.
> Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). O Instituto Federal de
Geociências e Recursos Naturais é uma autoridade geocientífica central que presta assessoria ao
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>

Governo Federal Alemão em questões geo-relevantes, actualmente trabalhando em Moçambique,
nos termos dos acordos de cooperação assinados entre os governos moçambicano e alemão. O
BGR implementa o projecto "Melhoria da Gestão Governamental do Sector Minero", em parceria
com a Direção Nacional de Geologia e Minas. O objectivo do projecto é de fortalecer o sector de
mineração treinando técnicos em diversas áreas.
Banco Mundial apoia o sector extractivo através do projecto MAGTAP; antes deste, o Banco
apoiou o desenvolvimento do cadastro de mineração da MIREME.

3.3

Definição das Prioridades e Validação das Questões de ESHSS

3.3.1

Lista preliminar e abrangente de questões de ESHSS

Com base nas análises situacionais apresentadas na Secção 3.2, foi desenvolvida uma lista abrangente
e preliminar das questões de ESHSS. Tais questões foram consideradas possíveis, mas a probabilidade
e a consequência não foram avaliadas nesta fase. Portanto, as questões são apresentadas em ordem
lógica e agrupada em questões (a) ambientais, de saúde e segurança; e (b) socioeconómicas e
comunitárias. A ordem na qual as questões são apresentadas não reflecte se são mais prioritárias ou
não. É importante notar que tais questões de nível de projecto (que sustentam a definição de respostas
de nível estratégico) são complementadas por questões de nível macro que resultam dos impactos
cumulativos associados às operações múltiplas de mineração e outras indústrias/desenvolvimentos na
mesma área; estas são abordadas separadamente na Secção 3.5).
Impacto e Swedish Geological Survey (2003a) notou que a literatura publicada sobre as questões
ambientais relacionadas às actividades extractivas em Moçambique é muito limitada e dispersa entre
vários departamentos, bibliotecas e instituições. A equipe da SESA nota que após 14 anos desde o
relatório anterior, pouca coisa mudou e, embora haja informações genéricas de ESHSS, a capacidade
de distinguir os impactos a nível provincial derivados de estudos de linha de base detalhados (contra a
análise de alto nível apresentada na Secção 3.2.5.3) é limitada; muitas das informações mais valiosas
são apresentadas na forma de estudos de linha de base associados aos projectos específicos, mas
muitas vezes estes têm um foco reduzido no rastro imediato do projecto e infraestrutura associada, em
vez de impactos provinciais mais amplos (além de um nível mais qualitativo). Portanto, o pressuposto
para a definição de prioridades e validação das questões de ESHSS foi de que estes eram
relativamente consistentes nas diferentes províncias. No entanto, a análise de alto nível das diferenças
de nível provincial nos riscos mais significativos está refletida nas recomendações para o
aprimoramento das políticas e regulamentos (Secção 6) e melhoria dos arranjos institucionais (Secção
7).
Impacto e Swedish Geological Survey (2003a) subdividiram a sua análise dos impactos do ESHSS em
13 diferentes questões gerais, com base em experiências internacionais com projetos MGE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Actividades de rospecção e exploração
Uso não eficiente de recursos naturais
Efeitos sobre a paisagem e a morfologia
Acumulação e disseminação de resíduos sólidos
Uso da água /ou poluição - drenagem de mina ácida
Poluição do ar
Poluição do solo
Efeitos sobre a flora e a fauna
Ruído e vibração
Radioactividade e urânio
Emergências ambientais
Questões comuns aos estabelecimentos industriais em geral
Saúde e segurança no trabalho
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Não surpreendentemente, esta lista de 2003 tem sobreposições significativas com a análise realizada
pela equipe SESA em 2015-2017, reflectindo a natureza comum dos impactos em vários tipos de
operação e diferentes contextos. Isto argumenta em parte que as diferenças de nível provincial são
menos materiais do que se poderia esperar.
A equipe da SESA desagregou os impactos potenciais (em relação ao estudo da Impacto and Swedish
Geological Survey em 2003), gerando uma lista mais detalhada que de seguida aplicar um processo de
triagem.

3.3.1.1

Mineração de Grande Escala

Questões ambientais, de saúde e de segurança
> Criação de vazio.
> Subsidência.
> Desmatamento de terras e perturbação, fragmentação e destruição de habitat e biodiversidade.
> Exploração em áreas protegidas.
> Espécies invasoras estrangeiras.
> Armazenamento e eliminação de rejeitos.
> Gestão de resíduos radioativos (areias pesadas).
> Mina ácida/drenagem de rocha.
> Qualidade das águas subterrâneas (contaminantes químicos e biológicos) e disponibilidade.
> Qualidade da água de superfície (contaminantes químicos, biológicos e físicos) e disponibilidade.
> Qualidade do ar e emissões para o ar (por exemplo, poeira (grosseira, PM 10, PM2.5), CO2, CO,
NOx, SOx, fumos de metal).
> Impactos associados à infraestrutura de suporte (por exemplo, estradas, trilhos e instalações
portuárias).
> Degradação da saúde do ecossistema e dos serviços ecossistêmicos.
> Gestão de resíduos não-rejeitos.
> Contaminação de recursos terrestres e do solo.
> Mudanças de paisagem, incluindo hidrologia.
> Preparação para emergências (falha da barragem de rejeitos, mineração explosão, colapso do
funcionamento).
> Financiamento e planeamento para o encerramento e a recuperação de minas.
> Saúde e segurança no trabalho - exposição dos trabalhadores a produtos químicos, pó, água
contaminada, silicosis, calor, ruído, vibração, ferimentos físicos, radiações, condições de trabalho
perigosas, condições insalubres.
Questões sócioeconómicas e comunitárias
> Criação de emprego directo e indirecto para pessoas locais, regionais e nacionais.
> Emprego de ex-patriados sobre cidadãos moçambicanos.
> Distribuição desigual de benefícios (dentro e entre comunidades).
> Geração de receita do governo (royalties, impostos).
> Desenvolvimento local e diversificação dos meios de subsistência.
> Acesso comunitário aos recursos naturais.
> Conflitos de uso da terra (disponibilidade decrescente para usos não minerais, acesso reduzido a
terras), incluindo "zonas de exclusão" em torno de minas e infraestrutura associada.
> Impactos na saúde da comunidade (por exemplo, ruído, vibração, iluminação, exposição a
contaminantes).
> Afluxo de população local/regional (buscando emprego directo/indirecto ou outros benefícios
financeiros) e crescimento.
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>
>
>
>
>
>
>
>
>

Planeamento e execução inadequados do reassentamento (involuntário), incluindo a restauração
dos meios de subsistência.
Impactos nas áreas que hospedam comunidades reassentadas.
Impacto negativo nos meios de subsistência.
Aumento das doenças sociais/sexuais.
Participação e consulta das partes interessadas/comunidade.
Uso de segurança e uso inapropriado de armas de fogo.
Desenvolvimento e implementação de mecanismos de queixa.
Conflitos inter- e intra-comunitários.
Exploração de gênero, abuso sexual e violência.

3.3.1.2

Mineração de Pequena Escala

Questões ambientais, de saúde e de segurança
> Desmatamento de terras e perturbação, fragmentação e destruição de habitat e biodiversidade.
> Contaminação e águas superficiais.
> Criação de vazio.
> Exploração em áreas protegidas.
> Gestão de resíduos minerais.
> Contaminação de recursos terrestres e do solo.
> Qualidade das águas subterrâneas (contaminantes químicos e biológicos) e disponibilidade.
> Qualidade da água de superfície (contaminantes químicos, biológicos e físicos) e disponibilidade.
> Planeamento e implementação de encerramento e recuperação de minas.
> Saúde e segurança - exposição dos trabalhadores a produtos químicos, pó, água contaminada,
silicose, calor, ruído, vibração, ferimentos físicos, condições de trabalho perigosas, condições
insalubres, trabalhando em profundidade.
> Falta de instalações médicas.
> Falta de equipamento de proteção pessoal apropriado.
> Impactos físicos nas águas superficiais - perturbação do canal do rio, erosão bancária.
> Degradação da saúde do ecossistema e dos serviços ecossistêmicos.
> Espécies invasoras estrangeiras.
> Mina ácida/drenagem de rocha.
> Subsidência.
> Qualidade do ar e emissões para o ar (por exemplo, poeira (grosseira, PM 10, PM2.5), CO2, CO,
NOx, SOx, fumos de metal).
> Mudanças de paisagem, incluindo hidrologia.
Questões sócioeconómicas e comunitárias
> Criação de emprego directo e indirecto para pessoas locais, regionais e nacionais.
> Geração de renda local.
> Conflitos com proprietários de terras e conflitos inter- e intra-comunitários.
> Trabalho envolvendo crianças.
> Trabalho envolvendo mulheres.
> Trabalho envolvendo pessoas vulneráveis.
> Acesso comunitário aos recursos naturais.
> Impactos na saúde da comunidade (ruído, vibração, iluminação, exposição a contaminantes).
> Fluxo (buscando emprego directo/indirecto ou outros benefícios financeiros).
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>
>

Aumento das doenças sociais/sexuais.
Actividades ilegais/sem licença.

3.3.1.3
>
>
>
>
>
>

Leis e Regulamentos

Leis e regulamentos contraditórios relativos a MGE e a MAPE.
Sobreposição de leis e regulamentos relativos a MGE e a MAPE (DNGM e INAMI).
Papéis e responsabilidades pouco claros entre ministérios e agências responsáveis pela MGE e
MAPE.
Capacidade de fiscalização e monitoria relacionadas às actividades de MGE e da MAPE.
Capacidade de leis e regulamentos existentes para abordar questões ambientais, sociais, de saúde,
segurança e protecção prioritárias em relação às actividades de MGE e da MAPE.
Quadro para a promoção da formalização da MAPE e dos direitos e obrigações associados.

3.3.2.

Priorização Inicial

Usando a metodologia descrita na Seção 3.1.3, a lista abrangente preliminar de questões ESHSS
(Secção 3.3.1) foi rastreada para identificar os problemas de maior prioridade (para apresentação
como ponto de partida para discussões durante as consultas públicas).
A Tabela 10 apresenta os problemas do ESHSS identificados como a maior prioridade após a triagem
(os problemas são exibidos na coluna da esquerda, outras colunas mostram a relevância da questão e a
base para a seleção, de acordo com os critérios de selecção).
Tabela 10: Questões de ESHSS de alta prioridade de acordo com a triagem inicial (pela equipa
SESA)

Apoio comunitário

Ocorrência

MAPE

MGE

Questões de alta prioridade

Estratégico
Impactos
residuais
Rastro
População
afectada
Sistémico

Critérios de selecção

Aplicabilida
de

Socioeconómicas e comunitárias
Impactos sociais e económicos decorrentes de atrasos nos projectos
(por exemplo, decisões finais de investimento)



Capacidade limitada de entregar conteúdo local e competir por
oportunidades de emprego



Criação limitada de empregos (particularmente pós-construção)



Expectativas e benefícios incompatíveis da comunidade com a
indústria extractiva



Dano ou eliminação de meios de subsistência alternativos





Desenvolvimento de uma economia dupla - aqueles que se beneficiam
e aqueles que não são de operações da indústria extractiva



























Ambientais e sociais
Ausência de directrizes de avaliação de impacto ambiental e social
específicas do sector, incluindo planos de gestão e encerramento



Necessidade crescente de reassentamento involuntário e capacidade
limitada de consultores e governos para oferecer planos consistentes
de reassentamento de alta qualidade



Degradação do solo



Falta de capacidade para definir e abordar problemas e impactos
cumulativos, incluindo a aquisição de dados de base estratégicos de
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Desempoderamento das mulheres





Apoio comunitário

Ocorrência

MAPE

MGE

Questões de alta prioridade
qualidade

Estratégico
Impactos
residuais
Rastro
População
afectada
Sistémico

Critérios de selecção

Aplicabilida
de



MAPE
Dificuldade em reembolsar os empréstimos prejudicando a
capacidade de emprestar e investir









Falta de investimento em capacitação e treinamento









Trabalho infantil



Alto nível de informalidade





Uso de mercúrio na recuperação de ouro












Legal e Institucionais
Quadro jurídico incompleto













Coordenação limitada, integração e capacidade













Capacidade limitada de execução



















Infraestrutura
O investimento governamental na indústria extractiva limita o
investimento em projectos de infraestrutura

3.3.3.



Feedback do seminário e de reuniões com intervenientes, e validação das questões
presentadas

Após apresentações sobre a SESA e as questões prioritárias iniciais identificadas pela equipe do
SESA, as partes interessadas em seminários e reuniões nacionais e provinciais foram convidadas a
comentar e ajustar a lista de questões relevantes para a MGE e a MAPE.
Além de um feedback abrangente sobre questões, vários temas recorrentes mais amplos foram
criados por uma variedade de partes interessadas:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Falta de coordenação entre ministérios e capacidade governamental.
Falta de visão de longo prazo para o país/ministérios, estratégias de desenvolvimento limitadas.
Análise estratégica de custo benefício do investimento em mineração em relação a outros setores
(agricultura, turismo).
Necessidade de capacitação local, redução do uso de expatriados/especialistas internacionais.
Legislação e regulamentos inadequados/incompletos.
Preocupações com o reassentamento, foco na restauração completa dos meios de subsistência, e
não na sobrevivência.
Falta de benefícios reais para as comunidades a partir do desenvolvimento do sector extractivo precisa avançar em direção a cenários de win-win.
Problemas de gênero.
Preocupação de que a SESA seja arquivado e não efectivamente implementado.

As questões identificadas e validadas pelas partes interessadas compreenderam os impactos e a falta
de capacidade para enfrentar estes impactos (ou seja, as questões não incluem apenas impactos).
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3.3.3.1

Mineração de Grande Escala

Os seminários e as reuniões sobre a MGE apresentaram as seguintes constatações:
>

>

>

As questões de maior prioridade foram definidas como:
– Falta de capacidade para definir e abordar as questões e os impactos cumulativos, incluindo a
aquisição de dados de base estratégicos de qualidade;
– Criação de emprego limitada;
– Desfasamento nas expectativas e benefícios comunitários previstos pela indústria extractiva; e
– Requisito crescente para o reassentamento involuntário e a capacidade limitada dos
consultores e do governo para fornecer planos de reassentamento consistentementes e de alta
qualidade.
Foram sugeridas duas novas questões prioritárias:
– Saúde e segurança dos trabalhadores; e
– Saúde e segurança das comunidades.
As partes intervenientes sugeriram a exclusão de uma série da lista inicial de questões
prioritárias desenvolvidas pela equipe da SESA:
– Impactos sociais e económicos decorrentes de atrasos no projecto;
– Desenvolvimento de uma economia dupla - aqueles que se beneficiam e os que não o fazem
(das operações da indústria extrativa);
– Ausência de directrizes de avaliação de impacto ambiental e social específicas do sector,
incluindo planos de gestão e encerramento;
– Limitada coordenação, integração e capacidade; e
– Investimentos governamentais na indústria extractiva limitam o investimento em projectos de
infraestrutura.

Em termos gerais, para a MGE, aproximadamente 60% das questões preliminares definidas pela
equipe da SESA foram validadas, com um pequeno número de questões adicionais propostas pelas
partes interessadas. Houve um forte foco nas quatro questões definidas como as de maior prioridade.

3.3.3.2

MAPE

Os seminários e as reuniões sobre a MAPE apresentaram as seguintes constatações:
>

>

As questões de maior prioridade foram definidas como:
– Alto nível de informalidade;
– Trabalho infantil; e
– Degradação do solo.
Um grande número de novas questões prioritárias foram sugeridas:
– Custo elevado para estudos e planos;
– Saneamento ambiental pobre;
– Conflitos de terra;
– Acesso inseguro à terra;
– Perda de vidas humanas devido a deslizamentos de terra;
– Falta de existência de prospecção e pesquisa de minerais;
– Desmatamento da vegetação e destruição da fauna;
– Acesso ao mercado;
– Ocorrência de doenças transmissíveis (HIV, diarréia, tuberculose, etc.);
– Criminalidade e contrabando;
– Conflitos sociais;
– Fraca contribuição de receita do setor;
– Concentração de emigrantes ilegais; e
– Crianças que abandonam da escola para realizar a MAPE.
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>

As partes interessadas sugeriram a exclusão de duas questões das listas iniciais de questões de
alta prioridade definidas pela equipe da SESA:
– Falta de capacidade para definir e abordar questões e impactos cumulativos, incluindo a
aquisição de dados de base estratégicos de qualidade; e
– Dificuldade em reembolsar empréstimos reduzindo a capacidade de emprestar e investir.

No geral, para a MAPE, houve participação activa e diversificada das partes interessadas durante os
seminários e outras reuniões, e o interesse substancial foi evidente em relação às questões. A maioria
da lista inicial de questões de alta prioridade definida pela equipe SESA foi validada, mas um número
limitado de questões não foram consideradas prioritárias pelas partes interessadas. Ao contrário da
MGE, um número significativo de questões adicionais foram propostas pelas partes interessadas.
3.4.

Questões Prioritárias Transferidas para a Fase 3

Foi preparada uma lista validada e consolidada de questões de maior e menor prioridade para a MGE
e a MAPE, com base em consultas com uma ampla gama de partes interessadas, conforme observado
abaixo.

3.4.1.
>

>

Maior prioridade:
– Falta de capacidade para definir e abordar questões e impactos cumulativos, incluindo a
aquisição de dados de base estratégicos de qualidade;
– Criação de emprego limitada;
– Desfasamento nas expectativas e benefícios comunitários previstos pela indústria extractiva; e
– Necessidade crescente de reassentamento involuntária e capacidade limitada de consultores e
governos para fornecer planos de reassentamento consistentemente de alta qualidade.
Menor Prioridade:
– Capacidade limitada de entregar conteúdo local e competir por oportunidades de emprego;
– Dano ou eliminação de meios de subsistência alternativos;
– Degradação do solo;
– Desempoderemento das mulheres;
– Quadro jurídico incompleto;
– Capacidade limitada de execução;
– Saúde e segurança dos trabalhadores; e
– Saúde e segurança das comunidades.

3.4.2.
>

>

Mineração de Grande Escala

MAPE

Maior prioridade:
– Alto nível de informalidade;
– Trabalho infantil; e
– Degradação do solo.
Menor prioridade:
– Falta de investimento em capacitação e treinamento;
– Uso de mercúrio na recuperação de ouro;
– Custo elevado para estudos e planos;
– Saneamento ambiental pobre;
– Conflitos de terra;
– Acesso inseguro à terra (para abordar isso, o regulamento de mineração poderia seguir a Lei
de Mineração e criar um sistema legal que atribua direitos e obrigações para o sector de
MAPE, incluindo o regime tributário);
– Perda de vidas humanas devido a deslizamentos de terra;
– Falta de existência de prospecção e pesquisa de minerais;
– Desmatamento da vegetação e destruição da fauna;
– Acesso ao mercado;
– Ocorrência de doenças transmissíveis (HIV, diarréia, tuberculose, etc.);
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–
–
–
–
–

Criminalidade e contrabando;
Conflitos sociais;
Fraca contribuição de receita do sector;
Concentração de emigrantes ilegais; e
Crianças que abandonam a escola para participar da MAPE.

Embora as recentes tendências dos preços das commodities e as oportunidades de investimento
tenham tido um impacto negativo sobre os desenvolvimentos mineiros em Moçambique, este forte
lembrete da natureza cíclica do sector extractivo serve para destacar a importância de identificar
questões prioritárias relevantes para os períodos de alta e baixa (períodos de crescimento e retração
sectorial, respectivamente), cada um dos quais apresenta diferentes desafios que devem ser abordados
se a mineração se tornar uma indústria sustentável do futuro.
Os problemas de prioridade superior e inferior identificados e validados durante a Fase 2 constituíram
a base para a análise na Fase 3, cujo objectivo principal era de identificar as leis, regulamentos,
estratégias, políticas e directrizes relevantes a nível nacional, subnacional e local, e para avaliar o seu
alcance, qualidade e adequação individual e colectiva para apoiar a identificação e a gestão
satisfactória de questões e impactos prioritários do ESHSS no sector de mineração (tanto MAPE
como MGE).
3.5.

3.5.1.

Impactos Cumulativos
Introdução

Além de formar a base para a Terceira Fase, as questões prioritárias identificadas para a mineração
foram analisadas ainda mais no contexto de prováveis impactos cumulativos decorrentes do
desenvolvimento de múltiplos projectos. Para além das questões prioritárias identificadas na Segunda
Fase, a equipa da SESA também considerou os impactos cumulativos sobre a infraestrutura que
poderiam surgir da expansão contínua dos projectos de mineração, tanto a nível geral (nível nacional)
quanto ao nível da província com base na actividade de mineração existente e prevista. (ver Secção
3.5.3.2).
Os projectos de mineração podem resultar em impactos numerosos e complexos no contexto
ambiental e social. Embora muitos deles sejam directos e imediatos, os impactos de projectos
individuais podem se combinar e interagir. Os impactos cumulativos resultantes podem não ser
aparentes ao avaliar os projectos individuais um de cada vez. A MAPE não está a ser desenvolvida de
forma sistemática ou formalizada, mas a equipe da SESA também considerou os impactos
cumulativos associados à disseminação de locais informais da MAPE e/ou aumento da densidade de
sites da MAPE numa região geográfica.
Para efeito deste relatório, os impactos cumulativos são definidos como a combinação de impactos de
potenciais projectos futuros que podem resultar em impactos adversos ou benéficos significativos que
não seriam esperados no caso de um projecto autónomo (IFC, 2012). O foco aqui é sobre os impactos
aditivos e sinérgicos associados a múltiplos projectos de mineração, mas também é importante notar
que os impactos cumulativos ocorrerão através do efeito agregado de projectos de mineração e outros
desenvolvimentos industriais ou de infraestrutura. Para fortalecer a análise, deve ser realizada a
análise integrada dos impactos cumulativos do desenvolvimento do sector de mineração, juntamente
com o desenvolvimento de outros sectores do país (por exemplo, agricultura, pesca, turismo e gás),
especialmente nas principal áreas onde o desenvolvimento de projetos de mineração é esperado nos
próximos 20 anos. No entanto, essa análise dependeria da modelagem/previsão do status desses outros
sectores dentro desse prazo. Esta informação não foi disponibilizada até à data.

3.5.2.

Metodologia

Esta secção apresenta uma análise dos prováveis impactos cumulativos associados ao crescimento das
actividades de mineração, com base na análise situacional apresentada na Secção 3.2 e considerando
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(a) as questões e impactos prioritários observados na Secção 3.4, (b) mais amplamente, a
infraestrutura que é necessária para apoiar o desenvolvimento da mineração em Moçambique24, (c)
diferenças de nível provincial nos principais impactos associados às actuais actividades de mineração
e (d) diferenças de nível provincial nos principais impactos associados às actividades de mineração
previstas.
Dentro das restrições de dados e informações disponíveis, a consideração dos impactos cumulativos
seguiu a abordagem adoptada na Avaliação Estratégica do sector de mineração da África Ocidental
(WAMSSA), que utilizou uma abordagem de "cluster de infraestrutura de mineração" para avaliar o
comportamento comum, sobreposto de questões ambientais, sociais, questões de governação
económica e sectorial, usando as seguintes etapas:
>
>
>

Construção de um mapa de base (camada 1), utilizando informações sobre províncias geológicas,
minas em operação, grandes ocorrências minerais e potenciais novos projectos de mineração.
Mapeamento de recursos geopolíticos, de infraestrutura, ambientais e de comunidade (camada 2).
Identificação de projectos propostos de estradas, caminhos-de-ferro e electricidade sob
investigação ou implementação pela União Africana e outras agências multilaterais (camada 3).

Onde a informação foi adquirida pela equipe da SESA ou disponibilizada pelo GdM, a análise tem
referenciado o " agrupamento " da actividade de mineração e infraestrutura associada com o contexto
biofísico e socioeconómico. Em sua maior parte, os efeitos cumulativos ou aspectos dele são muito
incertos para serem quantificáveis, devido à disponibilidade e precisão de dados limitados e à
incerteza quanto à situação, descrição, detalhes técnicos e medidas de gestão implementadas ou
planeadas para outros projectos. Isto é particularmente verdadeiro nos efeitos cumulativos decorrentes
de potenciais projectos que estão em uma fase conceitual, o desenho ou detalhes de projecto que ainda
não foram finalizados e que os impactos directos e indirectos, ainda não foram avaliados.
Contra este pano de fundo de incerteza e os desafios associados à quantificação de impactos
cumulativos, a metodologia desenvolvida foi definida abaixo:
>

>
>
>
>

Consideração do contexto amplo em que as operações de mineração estão actualmente sendo
planificadas e desenvolvidas, e em que elas provavelmente serão desenvolvidas no futuro. Isto
incluiu a consideração do status actual do licenciamento (embora este não seja necessariamente
um proxy preciso para uma transição bem sucedida para a produção de longo prazo).
Análise qualitativa dos links entre as questões prioritárias (ver Seção 3.4) e potenciais impactos
cumulativos.
Avaliação das causas de impactos acumulativos e sinérgicos.
Atribuição da probabilidade, consequência e significado dos impactos cumulativos.
Definição de potenciais medidas de gestão de alto nível.

Muitos dos problemas e impactos negativos identificados na Secção 3.4 podem ser exacerbados
através de desenvolvimento ou actividade industrial e comercial adicional, uma vez que muitas das
causas de impacto relacionadas ao projecto provavelmente serão semelhantes, independentemente do
tipo de desenvolvimento ou actividade que ocorra. Da mesma forma, benefícios positivos podem ser
aprimorados. Os impactos cumulativos mais significativos são discutidos nas Tabelas 11 a 13.
Em termos gerais, os impactos mais significativos de uma perspectiva cumulativa são considerados
aqueles que ainda são classificados como médios ou altos seguindo medidas de gestão e/ou têm
potencial para um impacto em escala maior. Pelas razões acima mencionadas, esta secção apresenta
uma avaliação qualitativa dos impactos acumulados (considerando a probabilidade de ocorrência,
consequência da ocorrência e significância), com ênfase nos impactos mais significativos aditivos ou
sinérgicos. Medidas de gestão de alto nível também são apresentadas. Os efeitos aditivos são onde o
efeito combinado das actividades identificadas (do projecto e outras fontes) é igual à soma dos efeitos

24

Conforme observado pelo Banco Mundial, a falta de infraestrutura é o principal risco para o
desenvolvimento do sector mineiro (Banco Muncial, 2015b).
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individuais (por exemplo, aumentos no tráfego). Os efeitos sinérgicos são aqueles em que a
magnitude dos efeitos combinados é maior do que a soma dos efeitos individuais (por exemplo, a
crescimento económico).
Conforme observado por Vale Columbi (2011), a mineração representa uma variedade de riscos
directos e indirectos para o meio ambiente, o que pode ser prevenido, minimizado e ministrado pelo
estrito cumprimento da legislação ambiental, requisitos legais e melhores práticas nacionais ou
internacionais. No entanto, mesmo a implementação das melhores práticas no nível do projeto não
abordará necessariamente os impactos cumulativos de projectos relacionados ou não relacionados à
medida que a mineração cresce em Moçambique. Um exemplo simples é a poluição do ar com poeira
e gases. Os projetos de mineração individuais podem ser compatíveis com os requisitos legais, mas
várias operações podem ser colectivamente responsáveis pela superação dos padrões de qualidade do
ar para as comunidades a favor do vento. Da mesma forma, a captação de água em qualquer local
pode ser relativamente pequena e insuficiente para impactar a disponibilidade de água, mas vários
locais na mesma área de captação de água podem afectar a água disponível para ecossistemas e
comunidades locais.

3.5.3.
3.5.3.1

Os impactos cumulativos dos projectos de MGE
MGE e as necessidades de infraestruturas

Hatton et al, (2002) observam que os recursos naturais sustentam a economia e os meios de
subsistência em Moçambique. Florestas, pastagens, manguezais, lagos e rios de água doce, a zona
intermareal e as águas litorais, bem como a vida em que estes habitats oferecem apoio, fornecem
muitos bens e serviços. A maioria destes activos naturais está em uma condição saudável, em parte
como resultado de baixas densidades populacionais e baixos níveis de desenvolvimento económico, a
maioria concentrada em alguns centros urbanos (embora, como observado por Almeida et al. (2015), a
densidade populacional tende a aumentar ao longo dos corredores de transporte). Embora os
problemas ambientais, portanto, actualizados localmente para a pegada de projectos de mineração
(industrial), a infraestrutura associada ao desenvolvimento da mineração têm o potencial de
"deslocalizar" impactos ambientais e sociais e ampliar os impactos globais de projectos individuais e
grupos de duas ou mais projectos de mineração
Almeida et al. (2015) observaram que a actividade económica é agrupada em torno da rede de
transporte que ainda segue o padrão colonial oeste-leste dos corredores que ligam as minas terrestres
(centro e sul) e as áreas agrícolas (predominantemente norte) aos países vizinhos e portos costeiros.
Os portos marítimos de Moçambique representam possíveis saídas de exportação para os vizinhos
sem litoral do Zimbabwe, Zâmbia e Malawi e também podem potencialmente servir o Botsuana, a
Suazilândia e as regiões do norte da África do Sul. No entanto, as conexões internas de corredores
cruzados são fracas como as conexões de transporte norte-sul. Na ausência de um plano centralizado
para desenvolver infraestrutura para apoiar o desenvolvimento da mineração (ou, ainda mais
importante, os recursos para efectivamente implementar o plano em tempo hábil), existe o risco de a
tarefa de desenvolvimento de infraestrutura cair em projectos de mineração individuais. Há uma falta
de vontade por parte de muitas empresas de mineração de confiar em outras empresas de mineração
como parceiros no desenvolvimento de infraestrutura compartilhada. Isto nasce do facto de que as
empresas operam a diferentes velocidades, enfrentam diferentes restrições ou muitas vezes não
conseguem transição de pré-viabilidade para viabilidade e, em seguida, construção/operação.
Inevitavelmente, isto leva à duplicação de infraestrutura em vários projectos, aumentando a pegada
afectada e os impactos ambientais e sociais associados. KPMG (2013) observa que Moçambique deve
investir substancialmente em suprimentos de electricidade, infraestruturas de exportação e rotas de
transporte, a fim de abordar as restrições de infraestrutura no sector de mineração que actualmente
existem e que se tornará mais grave à medida que o sector tentar crescer.
Como seria de esperar, projectos individuais estão a tomar medidas para abordar a infraestrutura
existente. Por exemplo, foi anunciado em Junho de 2017 (Mining Weekly, 2017h) que um consórcio
Sino-Português assinou um contrato com a empresa local Thai Moçambique Logística para construir
uma linha ferroviária de 500 km do distrito Moatize, rico em carvão, na costa de Macuse, na província
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da Zambézia, com a construção prevista para começar em 2018 e ter uma duração de 44 meses no
valor de USD 2,389 bilhões. Relacionado a este projecto de infraestrutura é a construção de um porto
de águas profundas de Macuse capaz de atracar navios de até 80 mil toneladas; a ligação ferroportuária, quando completado, complementará a linha ferroviária de Sena (para o porto de Beira) e a
linha ferroviária Nacala recentemente aberta (para o porto de Nacala). No entanto, este projecto está
significativamente atrasado, tendo sido anunciado pela primeira vez em 2014 (ver, por exemplo,
Coutou, 2014, que relata um anúncio da Thai Moçambique Logística do corredor ferroviário e da
porta associada como uma "solução de logística de baixo custo"). Pode acumular-se não apenas no
local da mina, mas com a infraestrutura necessária para apoiar o sector de mineração, como trilhos,
estradas e transmissão de energia.
KPMG (2013) observa que projectos de geração de energia em Moçambique foram adiados por
muitos anos. No entanto, a mineração (o carvão em particular) provavelmente catalisará os
investimentos em projectos de energia - isso pode ser gerar energia para atender o projecto de
mineração ou usar carvão térmico para gerar energia para a rede nacional.
Deloitte (2016) notou recentemente que o GdM estima que a diferença de investimento para os
projectos de água e saneamento necessários para atingir os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODMs) na próxima década se duplicarão apesar de um projecto de USD 500 milhões pela
Millennium Challenge Corporation entre 2007 e 2013, para reabilitar as principais estradas, uma
barragem e infraestrutura de abastecimento de água. Isto demonstra que não é apenas o dinheiro
necessário para resolver os problemas de infraestrutura, mas também a capacidade do país para
implementar e gerir o desenvolvimento da infraestrutura. Isto se tornará cada vez mais importante à
medida que o modelo muda da actual abordagem liderada pelos doadores para a expansão da
infraestrutura impulsionada pelo governo financiada pelo aumento das receitas tributárias das
actividades de mineração.

3.5.3.2

Previsão de desenvolvimento do sector de mineração por um período de 20 anos

A Figura 10 mostra as concessões actuais e solicitadas, usando os dados recebidos do INAMI em
Julho de 2017. Enquanto as licenças para exploração que eventualmente resultam em uma mina
produtora são a excepção e não a norma, é claro a partir dos dados cadastrais que existe um enorme
potencial de mineração em Moçambique e que os impactos cumulativos relacionados são igualmente
significativos e exigirão esforços de gestão estratégicos e sustentados para proteger a base de recursos
naturais que sustentam a economia e os meios de subsistência.
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Figura 10: Concessões mineiras actuais e solicitadas em Moçambique
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Introdução
Como observaram as secções anteriores, a progressão da exploração para a produção é extremamente
incerta e a maioria das perspectivas não leva a projetos operacionais de mineração lucrative. Este é
um risco globalmente reconhecido associado ao investimento na mineração e, de modo algum,
exclusivo de Moçambique. No entanto, a previsão do desenvolvimento de médio prazo do sector de
mineração, enquanto desafiadora, é fundamental para a consideração dos impactos cumulativos (a
escala provincial) que surgirão durante o crescimento projectado do sector de mineração nos próximos
20 anos. Por sua vez, os impactos cumulativos ao longo deste período são um aspecto fundamental
dos desafios que os departamentos e agências governamentais enfrentarão. Embora seja importante
analisar políticas, regulamentos e capacidade institucional em relação ao sector de mineração, tal
como actualmente existe, a análise também deve se estender a como o sector de mineração pode
razoavelmente olhar para o futuro.
Desafios
Conforme mencionado acima, a previsão é um processo fundamentalmente incerto. O status e a
propriedade do projecto de mineração estão em constante mudança com implicações positivas e
negativas para a progressão para a produção, com diferentes commodities enfrentando diferentes
desafios técnicos, económicos, ambientais, sociais e de mercado em qualquer momento específico.
Não é provável que a tentativa de gerar previsões precisas com base em dados específicos do nível de
projecto seja bem sucedida. As Tabelas 11 e 12 mostram a produção de minas/empresas em
Moçambique para 2013 com base na análise da KPMG (KPMG, 2013) e no US Geological Survey
(USGS, 2016), respectivamente. Projectar para frente de qualquer conjunto de dados ao longo de um
período de 20 anos provavelmente produziria modelos bastante diferentes de como o sector de
mineração seria exibido. Da mesma forma, projectar para frente a partir das informações recentes e
actuais resumidas na secção anterior pintaria uma imagem bastante diferente.25
Tabela 11: Empresas/actividades mineiras produtoras em Moçambique em 2013 (KPMG, 2013)
Detalhes do local
Mina

Local

Província

Proprietários / Empresas
(participação percentual)

Produtos
Mineradas

Mina de Benga

Tete

Tete

Rio Tinto Ltd. (65%)
Tata Steel Ltd. (35%)

Carvão térmico
Carvão de coque

Mina de Tântalode
Marropino

Quelimane

Zambezia

Noventa Ltd. (100%)

Tântalo

Minas de Moatize

Tete

Tete

Beacon Hill Resources Plc (95%),
Government of Mozambique (5%)

Carvão térmico
Carvão de coque

Mina de Moatize

Tete

Tete

Vale S.A. (95%),
Empresa Moçambicana de
Exploração Mineira, S.A. (5%)

Carvão térmico
Carvão de coque

Areias minerais pesadas
de Moma

Angoche

Nampula

Kenmare ResourcesPlc (100%)

Zircon, Rutilo,
Ilmenita, Areias
minerais pesadas,
Monatize

Mina de Rubi de
Montepuez

Marrupa

Cabo
Delgado

Mqiriti Limitada (25%)
Gemfields Plc (75%)

Rubi

25

É interessante notar que (comparando os dados de 2017 da Organização Mundial do Comércio (Tabela 2)
e os dados de 2013 nas Tabelas 7 e 8), não só o número e a localização das minas operacionais mudaram
desde 2013, também a propriedade de projetos de MGE também mudou; esta transferência de propriedade
tem implicações na forma como os impactos sociais da mineração em particular são geridos e o papel que
o governo deve desempenhar para garantir a continuidade da gestão e monitoramento social apropriados.
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Tabela 12: Dados da Produção em 2013 (USGS, 2016) , toneladas métricas, salvo indicação em contrário
Commodity

Principais empresas operadoras e principais proprietários de
acções

Local das principais instalações

Capacidade Anual

Alumínio

Mozambique Aluminum SARL (BHP Billiton Ltd., 47.1%; Mitsubishi
Corp., 25%; Industrial Development Corp. of South Africa Ltd., 24%)

Mozal smelter em Beluluane

563,000

Bauxite

Mina Alumina Lda.

Vila de Manica

12,000

Bentonite

Minerais Industriais de Moçambique Lda.

Mina em Mufiane

30,000

Berilo

African Rare Gemwood

Mina na Provincia daZambézia

NA

Cimento

Cimentos de Moçambique SARL [Cimentos de Portugal, SGPS, SA
(Cimpor), 82.46%]

Fábrica em Matola

1,520,000

Fábrica em Dondo

740,000

Fábrica em Nacala

200,000

Fábrica em Maputo

100,000

Cimento

Cimentos de Nacala S.A. [Cimentos de Portugal, SGPS, SA (Cimpor),
100%]

Fábrica em Nacala

350,000

Carvão, betuminoso

Vale S.A.

Mina de Moatize perto de Tete

11,000,000

Carvão, betuminoso

Jindal Steel & Power Ltd.

Mina de Chirodzi na província deTete

3,000,000

Carvão, betuminoso

Rio Tinto plc, 65%, and Tata Steel Ltd., 35%

Mina de Benga perto de Tete

2,400,000

Carvão, betuminoso

Beacon Hill Resources plc (BHR)

Mina de Moatize perto de Tete Tete2

880,000

Diatomite

Diatomites de Moçambique Lda

Pedreira de Diana perto de Manica

4,800

Água-marinha (kg)

Mozambique Gems Ltd.

Mina perto de Mavuco

3,600

Granada (kg)

Sociedade Vision 2000 Lda

Mina em Cuamba

8,000

Morganite (kg)

Noventa Ltd.

Mina em Marropino2

5,000

Rubi (kg)

Montepuez Ruby Mining (MRM) (Gemfields plc, 75%, and Mwiriti Lda.,
25%)

Mina de Montepuez na província de Cabo
Delgado

1,000

Rubi (kg)

Mineiros artesanais

Mina de Nacaca naprovíncia de Cabo
Delgado

NA

Rubi (kg)

Mineiros artesanais

Mina de M’sawize na província de Niassa

NA

Gemas

Turmalina (kg)

Mineiros artesanais
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Commodity

Principais empresas operadoras e principais proprietários de
acções

Local das principais instalações

Capacidade Anual

Turmalina (kg)

Mineiros artesanais

3 quilômetros a nordeste de Mavuco2

NA

Turmalina (kg)

Mozambique Gems Ltd.

Mine near Mavuco

1,200

Turmalina (kg)

Miranda Gems Hong Kong Ltd.

Do.

NA

Ouro (kg)

Mineiros artesanais

Distrito de Manica

600

Chumbo, refinado

Gravita Moçambique Lda. (Gravita Índia Ltd., 100%)

Fábrica em Maputo

3,800

Mármore, bloco (metros cúbicos)

Marmonte Mozambique

Pedreira em Pemba

1,500

Nióbio (colômbio) e tântalo
(columbite-tântalo, o minério e
concentrado)

Noventa Ltd.

Mina em Marropino

270 Ta2O5

Nióbio (colômbio) e tântalo
(columbite-tântalo, o minério e
concentrado))

Pacific Wildcat Resources Ltd.

Mina em Muiane

34 Ta2O5

Aço, semi-fabricado

ArcelorMittal South Africa Ltd.

Trem de Varão fábricaem Maputo

35,000

Titânio

Kenmare Resources plc

Mina de Moma na Provincia de Nampula

1,200,000 ilmenite;
21,000 de
concentredo de
rutilo

Zircônio
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Além da dificuldade em prever projectos específicos que possam existir no futuro, a previsão de nível
mais alto do contexto do mercado é problemática. As previsões para o sector de mineração variam do
pessimista ao optimista, com diferentes analistas que oferecem uma ampla gama de cenários, desde a
mineração como líder no PIB de Moçambique até a mineração como apenas um contribuidor menor.
Por exemplo, The Economist (2016) observou que o GdM continua confiante de que o crescimento da
mineração está programado para acelerar nos próximos anos, apesar do fraco sentimento no sector de
global de mineração. O Economist (2016) observou que o aumento da produção de carvão e uma
eventual recuperação dos preços globais estimularia algum crescimento no sector de mineração de
Moçambique em 2016-20, mas prevê que déficits de infraestrutura e políticas não competitivas
significariam que a mineração continuaria sendo um contribuidor relativamente pequeno ao
crescimento do PIB; o crescimento bem sucedido dos projectos também seria influenciado
negativamente pela falta de infraestrutura de apoio e particularmente de estrangulamentos de
transporte.
O governo reconhece que o crescimento em Moçambique foi corroído em 2016, com a última
previsão de crescimento do PIB real rebaixada para 3,7% (República de Moçambique, 2016). Alguns
dos impulsionadores desta erosão está relacionado a mudanças no sector de mineração de
Moçambique:
>
>

A redução das receitas de exportação devido a baixos preços globais das commodities,
especialmente o alumínio e o carvão, o principal produto de exportação do país.
A redução do investimento estrangeiro directo (IDE) devido ao atraso nos investimentos em
megaprojetos em meio a baixos preços das commodities.

No entanto, de acordo com o Plano Económico e Social 2016 do GoM (publicado em 2015), o
crescimento previsto da indústria extractiva (mineração e gás) é de 10,0%, em comparação com as
previsões para 2015. Também foram previstos aumentos substanciais na produção de minerais de
areias pesadas na província de Nampula e na província da Zambézia, juntamente com pequenos
aumentos na produção de ouro na província de Manica. A produção de cimento, agregados e outros
materiais de construção também deverá crescer no futuro, impulsionada em parte pelos requisitos de
infraestrutura para apoiar os sectores de mineração e gás. No entanto, o principal motor do
crescimento prevê ser o aumento significativo da produção de carvão, com a produção de carvão
atingindo 7,1 milhões de toneladas em 2016 (4,5 milhões de toneladas de carvão de coque e 2,6
milhões de toneladas de carvão térmico).
Embora outras commodities como o rubi tenham uma importância cada vez maior, o sector de
mineração em Moçambique continua dominado pelo sector de carvão. Durante o primeiro trimestre de
2017, o carvão tornou-se a exportação número um de Moçambique (Mining Weekly, 2017g),
deslocando o alumínio. Durante o primeiro trimestre, o carvão (proveniente da província de Tete)
contribuio com receitas de exportação do país de USD 326,1 milhões, representando 33,4% de todas
as exportações (em termos de valor). Este foi um salto de 200,5%, em comparação com o valor do
primeiro trimestre do ano passado.
Não surpreendentemente, o carvão - como o principal produto extraído em Moçambique - beneficiou
do desenvolvimento de um “Plano Director Preliminar”26, a outras commodities ainda não receberam
um nível de atenção semelhante em relação às recomendações e previsões de planificação.

26

O Plano Director Preliminar observa que o seu objectivo é de “examinar o potencial caminho de
crescimento para a indústria de carvão de Moçambique nos próximos 20 anos e detalhar os requisitos de
infraestrutura, desenvolvimento de competências, investimentos e regulamentos para: (a) apoiar a
indústria em crescimento; e (b) alavancar o investimento do sector privado para catalisar a actividade
económica periférica para o desenvolvimento e diversificação da economia moçambicana. O Plano
Director também recomenda as áreas prioritárias para a mineração de carvão e define critérios de tomada
de decisão para maximizar os benefícios económicos, e sociais para o país”.
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Previsão de nível provincial
Com base nas informações e dados de exploração e produção recentes e actuais, e dentro das
restrições dos desafios observados na secção anterior, a equipe SESA desenvolveu previsões
qualitativas de nível provincial para o desenvolvimento do sector de mineração nos próximos 20 anos,
resumidas na Tabela 13. O objectivo deste processo de previsão não é quantificar prováveis produção,
receita, renda tributária ou a contribuição da mineração para o PIB; em vez disso, é de estimar
qualitativamente os impactos ambientais, sociais e económicos (positivos e negativos), incluindo,
sempre que possível, referência ao nível de projeto ou estrutura estratégica relacionada que pode ser
necessária. Isto então alimenta a consideração dos impactos do ESHSS (ver Secção 3.2.5), impactos
sociais e de reassentamento (ver Sceção 3.2.4) e impactos cumulativos (ver Secção 3.5). Concentra-se
particularmente em commodities que têm o potencial de impactos ambientais ou sociais cumulativos
ou não locais, como o carvão, minério de ferro, ouro, areias minerais pesadas, pedras preciosas, e
minerais e metais estratégicos. A previsão pressupõe que o sub-sector da MAPE é melhor organizado,
mas continua sendo uma importante actividade permanente ou sazonal para muitas pessoas. Também
é razoável supor que as operações formalizadas que tendem a mineração em pequena escala (e longe
da escala artesanal) tornaram-se a norma, mas os desafios ambientais, sociais e de governação
permanecem e as habilidades técnicas, a capacidade e o investimento de capital permanecem
limitados.
A profundidade da análise varia consideravelmente com base na disponibilidade de informações e nas
pesquisas existentes (ou encomendadas) ao GdM. Em particular, as informações apresentadas no
Plano Director Preliminar do Carvão permitem uma análise mais aprofundada da forma potencial da
produção de carvão em 20 anos, com base nos quatro cenários apresentados (cada um dos quais
considera uma produção substancial em apenas província de Tete). A previsão do carvão assume que,
embora a demanda por carvão térmico esteja em declínio (particularmente nos mercados dos países
desenvolvidos), haverá crescimento na demanda de carvão de coque e que este será o foco principal
da produção de carvão nos próximos 20 anos. O consumo doméstico de carvão térmico em plantas de
energia a carvão está previsto para compensar o declínio das oportunidades de exportação.
Tabela 13: Previsão a nível províncial do perfil do sector de mineração em 20 anos
Província

Cabo
Delgado

Manica

Nampula

Commodity
significativa
produzida

Apoio à infra-estrutura
Nível estratégico

Nível de projecto

Grafite

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Gemas (incluindo
MAPE)

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Ouro (incluindo MAPE)

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Carvão (térmico)

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Ouro (incluindo MAPE)

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Minério de ferro

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
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Província

Commodity
significativa
produzida

Apoio à infra-estrutura
Nível estratégico

Nível de projecto
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Niassa

Tete

Zambezia

Areias minerais
pesadas

Sim - infra-estrutura rodoviária e
ferroviária será desenvolvida para
transportar grandes volumes de minério
de múltiplas operações de grande porte

Sim - será necessária uma infraestrutura rodoviária e ferroviária para
conectar os projetos à infra-estrutura
de transporte principal

Ouro (incluindo MAPE)

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Carvão (térmico)

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Minério de ferro

Sim - infra-estrutura rodoviária e
ferroviária será desenvolvida para
transportar grandes volumes de minério
de múltiplas operações de grande porte

Sim - será necessária uma infraestrutura rodoviária e ferroviária para
conectar os projetos à infra-estrutura
de transporte principal

Terras raras

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura de nível de projeto para
garantir o acesso ao mercado para
vários produtores menores

Carvão (térmico e
coque)

Sim - infra-estrutura rodoviária e
ferroviária será desenvolvida para
abordar as restrições de transporte e
exportação existentes e complementar
o projeto ferroviário do Corredor de
Nacala e o link ferroviário Sena
Serão desenvolvidas várias centrais
eléctricas a carvão como parte do
programa de eletrificação de
Moçambique e as opções de
exportação de carvão térmico
continuam a diminuir.

Sim - será necessária uma infraestrutura rodoviária e ferroviária para
conectar os projetos à infra-estrutura
de transporte principal

reias minerais pesadas

Sim - infra-estrutura rodoviária e
ferroviária será desenvolvida para
transportar grandes volumes de minério
de múltiplas operações de grande porte

Sim - será necessária uma infraestrutura rodoviária e ferroviária para
conectar os projetos à infra-estrutura
de transporte principal

Nióbio e tântalo

Não

Sim - será necessária uma infraestrutura rodoviária e ferroviária para
conectar os projetos à infra-estrutura
de transporte principal

Melhorar a definição do potencial de mineração (como base para refinar e agilizar as previsões para o
crescimento da mineração nos próximos 20 anos) depende de muitos insumos diferentes. Um dos
principais insumos é o mapeamento geológico detalhado (por exemplo, como realizado durante o
Projeto de Construção de Capacidade de Gestão de Recursos Minerais no início dos anos 2000). O
mapeamento detalhado será fundamental para melhorar a definição de potencial de mineração e apoiar
o crescimento do investimento no sector. Embora seja possível extrapolar e prever o crescimento
regional do sector de mineração a partir de dados existentes de exploração e produção, em última
análise, isto deve ser apoiado por mapeamento detalhado do potencial geológico.

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Page 92

Relatório Final da SESA - Mineração

3.5.3.3

Impactos Cumulativos das Actividades Actuais e Previstas de MGE

Com base na análise dos projetos actuais de MGE (ver Secção 3.2.1.1) e questões de ESSHs
priorizadas validadas (ver Secção 3.4.1), a Tabela 14 apresenta os impactos cumulativos estimados da
actividade de mineração actual, e a Tabela 15 resume o impacto cumulativo dos actuais projcetos de
mineração em a infraestrutura.
Com base nas previsões do nível de província do desenvolvimento do sector de mineração e dos
requisitos de infraestrutura, a Tabela 16 resume os impactos cumulativos dos projetos de mineração
em um período de 20 anos.
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Tabela 14: Avaliação de alto nível dos impactos cumulativos relacionados a questões prioritárias mais altas identificadas para projetos
MGE
Questões de alta
prioridade
Falta de capacidade para
definir e abordar problemas e
impactos cumulativos,
incluindo a aquisição de
dados de base estratégicos
de qualidade

Factores causais

Criação limitada de emprego

Maior afluxo de pessoas.
Desigualdade de
oportunidades (também
relacionada ao género)
Falta de divulgação e
implementação de legislação
em matéria de emprego na
área de mineração.

Expectativas e benefícios
incompatíveis da
comunidade pela indústria
extractiva

Aumento da lacuna devido ao
aumento das expectativas da
comunidade e benefícios
estáticos que podem ser

A lacuna entre a capacidade
de definir e abordar questões
e impactos cumulativos e o
nível de esforço necessário
se ampliam à medida que a
actividade do sector de
mineração cresce
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Factores aditivos e
sinérgicos
Impactos aditivos
decorrentes da crescente
complexidade de abordar
questões cumulativas em
toda a actividade do sector de
mineração

Impactos cumulativos

Probabili
dade
Alta

Consequênci
a
Alta

Impactos de aditivos que
surgem oportunidades de
trabalho múltiplas percebidas
com apenas cargos limitados,
qualificados e não
qualificados disponíveis na
realidade
Impactos sinérgicos
decorrentes do elevado
afluxo de população em
resposta a múltiplas
oportunidades de emprego na
região e melhor acesso,
levando a uma maior pressão
sobre os recursos naturais e
aumento do desmatamento
(para habitação e agricultura)
à medida que as
comunidades aumentam de
tamanho
Impactos sinérgicos
decorrentes do aumento das
expectativas da comunidade
à medida que a indústria de

Distorção das
comunidades locais;
erosão das normas
sociais; mudanças
culturais; degradação da
qualidade das infraestruturas sociais;
aumento da pressão
sobre os recursos
naturais

Alta

Alta

Comunidade local e
regional conflitua com
empresas de mineração,
governo e outras

Médio

Médio

Impactos ambientais e
sociais de maior
magnitude em uma área
de cultivo

Importância e Medidas de
Gestão de Alto Nível
O sector de alto setor privado
deve trabalhar com o governo
para realizar avaliações de
impacto cumulativas (CIA),
enquanto o governo constrói
capacidade; o governo deve
investir em capacitação e
peritos nacionais em parceria
com especialistas
internacionais e prestadores
de serviços
A alta gestão do influxo a
nível provincial/em vários
projetos exigirá uma
colaboração altamente
coordenada entre o sector
privado e as agências
governamentais nacionais,
provinciais e nacionais

O sector médiogovernamental e privado
deve colaborar na
disseminação contínua de
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efectivamente entregues por
projectos de mineração

mineração cresce e a
importância geral (colectiva)
para a economia
moçambicana aumenta,
enquanto os benefícios
entregues por projectos
individuais permanecem em
um nível constante

comunidades

Necessidade crescente de
reassentamento involuntário
e capacidade limitada de
consultores e governo para
fornecer planos de
reassentamento
consistentemente de alta
qualidade

Tendência decrescente na
qualidade dos planos de
reassentamento

Impactos sinérgicos
decorrentes do alongamento
de recursos limitados de
consultoria e governo em
projetos de reassentamento
sobrepostos paraprojectos
múltiplos

Comunidade local e
regional conflitua com
empresas de mineração,
governo e outras
comunidades;
mobilização de pessoas/
comunidades
reassentadas; crescente
resistência regional ao
reassentamento de
projetos de mineração;
erosão da confiança em
especialistas em
reassentamento

Alto

Alto

Capacidade limitada de
entregar conteúdo local e
competir por oportunidades
de emprego
Dano ou eliminação de
meios de subsistência
alternativos

Nenhum - problema
relacionado ao nível do
projecto

Nenhum - problema
relacionado ao nível do
projecto

Nenhum - problema
relacionado ao nível do
projecto

Não
aplicável

Não aplicável

Maior perturbação em uma
área mais ampla que pode
hospedar meios de
subsistência alternativos

Impactos sinérgicos
decorrentes da perturbação
mais ampla e / ou de longo
prazo de áreas que podem
hospedar meios de
subsistência alternativos; as
pessoas podem ser

Comunidade local e
regional conflitua com
empresas de mineração,
governo e outras
comunidades; aumento
da pobreza local ou
regional; mudanças

Alto

Alto
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informações sobre os
benefícios dos projectos de
mineração para as
comunidades afectadas; com
base nisso, sector privado
para desenvolver acordos
com comunidades afectadas
em benefícios que busquem
equilibrar interesses
estratégicos das
comunidades e da empresa
dentro de limites económicos
viáveis
Alto-governo e sector privado
para colaborar em estratégia
de mestre de reassentamento
e planear reduzir a demanda
por recursos de consultores e
governamentais; governo
para promover uma maior
capacidade entre consultores
nacionais para empreender e
implementar planos de
reassentamento de alta
qualidade através de
iniciativas de treinamento em
parceria com especialistas
internacionais e provedores
de serviços de reinstalação
Não aplicável

O alto planeamento de áreas
para acolher pessoas
economicamente deslocadas
deve levar em consideração
a probabilidade de novos
distúrbios de projectos
subsequentes dentro da área
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Degradação do solo

Aumento da pegada de terras
degradadas

Desempoderamento das
mulheres

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
projecto
Nenhum

Quadro jurídico incompleto

economicamente deslocadas
em áreas que estão sujeitas a
novos distúrbios por projectos
adicionais
Impactos de aditivos
decorrentes da pegada de
terra degradada agregada de
múltiplos projectos de
mineração, levando a um
maior número de áreas
propensas a erosão, perda de
recursos do solo e
capacidade de terra,
sedimentação de recursos
hídricos a jusante e impactos
negativos para usuários de
água a jusante
Impactos sinérgicos
decorrentes de áreas
contíguas de remoção de
terras e perturbações,
levando a grandes
características erosivas que
são mais difíceis de gerenciar
e controlar
Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
projecto
Nenhum

culturais; mobilização de
povos e comunidades
afectados
Erosão local e
regionalmente
significativa do solo;
degradação irreversível
dos recursos da terra;
sedimentação a jusante e
aumento do risco de
inundações; danos ou
eliminação de meios de
subsistência alternativos
(ver acima para impactos
cumulativos
relacionados)

Alto

Baixo

A degradação da terra média
deve ser gerida de forma
eficaz a nível do projecto;
AIAS e ESMMP seguem a
hierarquia de mitigação para
evitar, mitigar e compensar a
degradação da terra;
fortalecer a capacidade do
governo de monitorar a
qualidade da terra e dos
recursos do solo

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
projecto
Nenhum

Não
aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não
aplicável
Alto

Não aplicável

Não aplicável

Alto

Não
aplicável

Não aplicável

O alto governo deve
aumentar a capacidade de
execução para níveis
funcionais (em relação ao
crescimento do setor de
mineração) e implementar
treinamento em regulação de
indústrias extrativas
Não aplicável desenvolvimento de um plano

Capacidade limitada de
execução

A lacuna entre a capacidade
de efetivar leis e
regulamentos efetivos e o
nível de esforço exigido se
alarga à medida que a
atividade do setor de
mineração cresce

Impactos sinérgicos
decorrentes do alongamento
de recursos governamentais
limitados em um número
crescente de projectos de
mineração

Impactos ambientais e
sociais de maior
magnitude em uma área
de cultivo

Saúde e segurança dos
trabalhadores

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
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mais ampla
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Saúde e segurança das
comunidades

projecto

projecto

projecto

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
projecto

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
projecto

Nenhum – Questão
relacionado ao nível do
projecto
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Não
aplicável

Not applicable

robusto de gestão de saúde e
segurança ao nível do
projecto, incluindo sistemas
de gestão de H & S entre
empreiteiros e
subcontratados
Não aplicável desenvolvimento de um plano
robusto de gestão da saúde e
segurança da comunidade ao
nível do projecto
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Tabela 15: Avaliação de alto nível dos impactos cumulativos relacionados com projectos de infraestruturas de MGE
Infraestrutura

Impactos cumulativos
relacionados

Redes rodoviárias

Aumento dos níveis de tráfego
relacionado ao projecto e
sobrecarga de capacidade
disponível; aumento do
desenvolvimento de estradas
de melhor qualidade

Rede ferroviária

Sobrecarga de capacidade
disponível

Fonte de energia

Consumo de recursos limitados

27

Causas de impactos
cumulativos sinérgicos e
Aditivos
Impactos sinérgicos
decorrentes do aumento do
volume de tráfego pesado e
leve na região que atende a
desenvolvimentos industriais e
comerciais, levando ao
aumento dos acidentes de
trânsito e aumento de feridos e
mortes; estradas de melhor
qualidade e maiores volumes
de tráfego levam a maiores
velocidades e taxas de
acidentes..
Impactos de aditivos
decorrentes da movimentação
de materiais de construção e /
ou de produtos por sobrecarga
ferroviária capacidade limitada
limitada
Impactos de aditivos
decorrentes dos crescentes
requisitos de energia contra o
fornecimento de energia
estática com cobertura
geográfica limitada; o
fornecimento de projectos de
mineração pode limitar a
disponibilidade de energia da
rede para outros sectores /
consumidores

27

Probabilidade

Consequênci
a

Importância e Medidas de Gestão de Alto Nível

Alto

Médio

A estratégia de alto governo deve avaliar opções
para reduzir o tráfego relacionado ao projeto (por
exemplo, movimento de produto por gasodutos)

Alto

Alto

Alto governo deve investir no desenvolvimento
ferroviário e meios económicos de aumentar a
capacidade

Médio

Médio

A estratégia de médio-governo deve considerar os
níveis e locais de demanda de energia atuais e
projectados e investir no programa à prova de
futuro de expansão de energia da rede

O foco é a infraestrutura "padrão", mas a equipe da SESA está ciente de outras opções que foram investigadas, por exemplo, o Projecto de Navegação de
Carvão no Rio Zambeze.
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Tabela 16: Avaliação de nível provincial dos impactos cumulativos de previsão dos projectos de MGE por um período de 20 anos
Província

Commodity significativa
produzida

Principais impactos cumulativos associados a MGE

Cabo Delgado

Grafite
Gemas

Afluxo de candidatos formais; influxo de mineiros ilegais de pedras preciosas; distorção das comunidades locais; erosão das
normas sociais; mudanças culturais; degradação da qualidade das infra-estruturas sociais; aumento da pressão sobre os
recursos naturais

Manica

Ouro
Carvão

Afluxo de candidatos formais; influxo de mineiros ilegais de ouro; distorção das comunidades locais; erosão das normas
sociais; mudanças culturais; degradação da qualidade das infra-estruturas sociais; aumento da pressão sobre os recursos
naturais; drenagem de minas ácidas e contaminação de bacias hidrográficas e sub-bacias hidrográficas; poluição dos
aqüíferos / águas subterrâneas; depressão da tabela de água local / sub-captação; degradação da qualidade do ar a favor
do vento das áreas operacionais e contaminação dos solos pela deposição de poeiras e lavagem de fumos / gases

Nampula

Ouro
Minério de ferro
Areias minerais pesadas

Afluxo de candidatos formais; distorção das comunidades locais; erosão das normas sociais; mudanças culturais;
degradação da qualidade das infra-estruturas sociais; aumento da pressão sobre os recursos naturais; gestão e eliminação
de resíduos radioactivos; degradação local e regional da biodiversidade de praia e marinha; degradação local e regional da
qualidade do mar e dos sedimentos marinhos

Niassa

Ouro
Carvão (térmico)

Afluxo de candidatos formais; influxo de mineiros ilegais de ouro; distorção das comunidades locais; erosão das normas
sociais; mudanças culturais; degradação da qualidade das infra-estruturas sociais; aumento da pressão sobre os recursos
naturais; drenagem de minas ácidas e contaminação de bacias hidrográficas e sub-bacias hidrográficas; poluição dos
aqüíferos / águas subterrâneas; depressão da tabela de água local / sub-captação; degradação da qualidade do ar a favor
do vento das áreas operacionais e contaminação dos solos pela deposição de poeiras e lavagem de fumos / gases

Tete

Minério de ferro
Terras raras
Carvão (térmico e coque)

Afluxo de candidatos formais; distorção das comunidades locais; erosão das normas sociais; mudanças culturais;
degradação da qualidade das infra-estruturas sociais; aumento da pressão sobre os recursos naturais; gestão e eliminação
de resíduos radioactivos; drenagem de minas ácidas e contaminação de bacias hidrográficas e sub-bacias hidrográficas;
poluição dos aqüíferos / águas subterrâneas; depressão da tabela de água local / sub-captação; a degradação da qualidade
do ar a favor do vento das áreas operacionais e a contaminação dos solos pela deposição de poeiras e lavagem de
vazamentos / gases interseção de projetos de mineração de carvão e áreas protegidas, incluindo duas das áreas prioritárias
do Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF) para conservação (o Miombo Woodlands e Coastal East África) e dois dos
hotspots de biodiversidade da Conservation International (o leste de Afromontane e as florestas costeiras da África Oriental)

Zambézia

Areias minerais pesadas
Nióbio e tântalo

Afluxo de candidatos formais; distorção das comunidades locais; erosão das normas sociais; mudanças culturais;
degradação da qualidade das infra-estruturas sociais; aumento da pressão sobre os recursos naturais; gestão e eliminação
de resíduos radioactivos; degradação local e regional da biodiversidade de praia e marinha; degradação local e regional da
qualidade do mar e dos sedimentos marinhos
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3.5.4.

Os impactos cumulativos dos projectos de MAPE

O sector da MAPE de Moçambique pode ser amplamente dividido em dois subsectores; um grande
número de operações de mineração artesanal (geralmente informais); e um pequeno número de operações
de mineração em pequena escala distribuídas nas províncias de Manica, Nampula, Zambezia, Tete,
Niassa, Cabo Delgado, Gaza, Inhambane e Maputo. Dada a natureza informal e a instabilidade temporal
de grande parte da actividade da MAPE em Moçambique, não é possível (ou apropriado) completar uma
avaliação de impacto cumulativa para o sector de MAPE. No entanto, é possível avaliar em termos muito
amplos as implicações de um maior número de operações de MAPE e/ou mais sites de MAPE
densamente compactados dentro de uma região geográfica fixa. Isto é apresentado na Tabela 17.
Existem intervenções de nível político e institucional relacionadas às questões prioritárias, mas não
necessariamente associados a impactos cumulativos (portanto, a mudança política/ institucional precisa de
ser feita para resolver um problema no nível do projecto ou seja uma questão sistêmica, mas não um
problema que tem um aspecto cumulativo).
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Tabela 17: Avaliação de alto nível de impactos cumulativos relacionados a questões de maior e menor prioridade identificadas para projectos de
MAPE
Questões de alta
prioridade

Impactos cumulativos
relacionados

Alto nível de informalidade

›
›
›

›
›

Perda de identidade
cultural
Mudança de
biodiversidade
Preconceito da
implementação de
políticas
Dificuldade na
organização do setor
Falta de contribuição
para as receitas do
Estado,

Trabalho infantil

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Degradação do solo

›
›
›

Aumento da pegada de
terras degradadas
Redução de áreas
agrícolas
Conflito de terra
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Causas de impactos
cumulativos sinérgicos e
Aditivos
›
Adição do número de
mineiros ilegais e sua
diversidade
›
Actividades agrupadas

Probabilidade

Consequência

Importância e Medidas de Gestão de Alto Nível

Alto

Alto

Alto - reforço da capacidade institucional.

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto
Impactos de aditivos
decorrentes da pegada de
terra degradada agregada de
vários projectos de MAPE,
levando a maior número de
áreas propensas a erosão,
perda de recursos do solo e
capacidade de terra,
sedimentação de recursos
hídricos a jusante e impactos
negativos nos usuários de
água a jusante.
Impactos sinérgicos
decorrentes de áreas
contíguas de destruição e
destruição de terras, levando

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Alto

Alto

A alta degradação da terra deve ser gerenciada
de forma eficaz no nível do local de MAPE,
treinamento de proprietários e trabalhadores da
MAPE no gestão ambiental.
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Questões de alta
prioridade

Impactos cumulativos
relacionados

Falta de investimento em
capacitação e treinamento

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Uso de mercúrio na
recuperação de ouro

›

Contaminação regional
da água e dos recursos
do solo através de vias
múltiplas; movimento
generalizado de
mercúrio na cadeia
alimentar
Incidência de uso de
mercúrio

›

Causas de impactos
cumulativos sinérgicos e
Aditivos
a grandes características
erosivas que são mais
difíceis de gerir e controlar.

Probabilidade

Consequência

Importância e Medidas de Gestão de Alto Nível

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto
Impactos de aditivos
decorrentes da pegada
agregada de contaminação
de água e solo de múltiplos
projetos de MAPE usando
mercúrio na recuperação de
ouro
Impactos sinérgicos
decorrentes da acumulação
de mercúrio na cadeia
alimentar, aumento dos
níveis de contaminação e
risco de impactos na saúde
humana e ambiental; falta de
assistência das instituições
governamentais
Nenhum

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - a assistência técnica deve ser
implementada no nível do local da MAPE.

Alto

Alto

Uma alta assistência técnica deve ser
implementada no nível do local da MAPE (por
exemplo, promover métodos alternativos/sem
químicos de recuperação de ouro, capacitar os
mineiros da MAPE para reduzir as emissões de
mercúrio na fonte, eliminando a torrefação aberta
de amálgamas de ouro e mercúrio) para reduzir
(e, finalmente, eliminar) os impactos regionais da
contaminação por mercúrio na saúde humana e
no ecossistema. Estes aspectos devem ser
incluídos no orçamento do sector

Médio

Alto

Médias - estudos e planos poderiam ser
realizados usando ferramentas genéricas e
modelos

Custos elevados para
estudos e planos

›

Mudança positiva se a
abordagem padrão de
modelo / ferramenta
puder ser implementada
em vários sites da
MAPE

Pobre saneamento
ambiental

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - a assistência técnica deve ser
implementada no nível do local da MAPE.

Conflitos de terra

›

Mudanças nos
costumes locais e nas

Nenhum

Baixo

Baixo

Baixo- assistência técnica e facilitação devem ser
implementadas no nível do local de MAPE; o
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Questões de alta
prioridade

Impactos cumulativos
relacionados

Causas de impactos
cumulativos sinérgicos e
Aditivos

Probabilidade

Consequência

relações
intercomunitárias

Importância e Medidas de Gestão de Alto Nível
cadastro de mineração deve ser actualizado e
aplicado ao sector de MAPE; Ao abordar outras
questões relacionadas à MAPE, as questões de
conflito de terra devem ser mitigadas

Acesso inseguro à terra

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica e facilitação
devem ser implementadas no nível do local da
MAPE; o cadastro de mineração deve ser
atualizado e aplicado ao sector de MAPE; um
melhor mapeamento geográfico e o licenciamento
de prospecção devem melhorar o acesso à terra

Perda de vidas humanas
devido a deslizamentos de
terra

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica deve ser
implementada no nível do local de MAPE

Não existência de
prospecção e pesquisa de
minerais

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica deve ser
implementada no nível do local de MAPE

Desmatamento da
vegetação e destruição da
fauna

›

Aumento da pegada
desmatada e número de
fauna destruída

Alto

Médio

Médio - o desmatamento deve ser gerenciado
efetivamente no nível do local de MAPE,
treinamento de proprietários e trabalhadores da
MAPE na gestão ambiental (incluindo proteção da
biodiversidade)

Acesso ao mercado

›

Nenhum

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto
Impactos de aditivos
decorrentes da pegada de
terra degradada agregada de
vários projetos de ASM,
levando a um maior
desmatamento
Nenhum

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica e de boas
práticas empresarial deve ser implementada no
nível do local de MAPE

Ocorrência de doenças
transmissíveis (HIV,
diarréia, tuberculose, etc.)

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica deve ser
implementada no nível do local de MAPE

Criminalidade e
contrabando

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica deve ser
implementada no nível do local de MAPE

Conflitos sociais

›

Nenhum - questão

Nenhum - questão

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - assistência técnica deve ser
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Questões de alta
prioridade

Impactos cumulativos
relacionados
relacionada ao nível do
projecto.

Fraca contribuição de
receita do sector

›

Nenhum

Concentração de imigrantes
ilegais

›

Aumento do influxo de
pessoas

Crianças que saem da
escola para realizar MAPE

›

Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto.
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Causas de impactos
cumulativos sinérgicos e
Aditivos
relacionada ao nível do
projecto
Nenhum

Probabilidade

Consequência

Importância e Medidas de Gestão de Alto Nível

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - maior gestão de associações de
mineração

Impactos de aditivos que
surgem oportunidades de
trabalho múltiplas percebidas
com apenas cargos
limitados, qualificados e não
qualificados disponíveis na
realidade
Impactos sinérgicos
decorrentes do influxo
populacional elevado em
resposta a oportunidades de
emprego percebidas na
região e acesso melhorado,
levando a uma maior pressão
sobre os recursos naturais,
distorção das comunidades
locais; erosão das normas
sociais; mudanças culturais;
degradação da qualidade das
infra-estruturas sociais; e
aumento do desmatamento
(para habitação e agricultura)
à medida que as
comunidades aumentam de
tamanho
Nenhum - questão
relacionada ao nível do
projecto

Alto

Alto

Alta administração de influxo a nível provincial /
em vários projectos de MAPE exigirá uma
colaboração altamente coordenada entre
agências governamentais nacionais, provinciais e
nacionais

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável - a assistência técnica deve ser
implementada no nível do local de MAPE; a
política de proteção à criança que reduz o
trabalho infantil e apoia as crianças que
frequentam a escola deve ser implementada

implementada no nível do local de MAPE
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Os impactos mais significativos de uma perspectiva cumulativa serão aqueles que ainda são
classificados como médios ou altos após medidas de mitigação e/ou que tenham potencial para um
impacto em escala maior (por exemplo, provincial) conforme observado na Tabela 16. É importante
notar, no entanto, que, em alguns casos, impactos em escala menor ou moderada podem ainda actuar
como um gatilho para impactos mais amplos em conjunto com outros projectos potenciais que
razoavelmente podem assumir que contribuam para o mesmo impacto.
A gestão dos impactos acumulados listados acima não é responsabilidade de nenhuma empresa ou
projeto individual.

3.5.5.

Análise das tendências dos impactos cumulativos

A Tabela 17 resume uma avaliação qualitative/indicativa de impactos cumulativos com base em uma
variedade de cenários possíveis, abordando o crescimento sem/baixo, crescimento moderado e
crescimento rápido da MGE e da MAPE com e sem gestão robusto por parte do governo. A tabela
resume o impacto cumulativo previsto para cada cenário, apenas como indicação, usando influxo,
reassentamento, degradação de terras e impactos na infraestrutura como exemplos. São necessários
dados detalhados e informações detalhadas ao nível do projecto para fornecer uma previsão precisa e
detalhada. No entanto, conforme apresentado, a tabela sublinha a importância de uma gestão efectiva
pelo governo.
Tabela 17: Avaliação de alto nível das tendências de impacto cumulativo
Sem/baixo crescimento
económico

Crescimento sectorial moderado

Rápido crescimento sectorial

Fluxo: um crescimento moderado
provocará movimentos significativos de
pessoas em resposta a oportunidades de
emprego e de subsistência percebidas e
reais. Na ausência de controle e gestão
efetivos, os serviços locais e a capacidade
de absorver os compradores serão
pressionados, com questões sociais e
impactos decorrentes de conflitos sobre
acesso a recursos e serviços.

Fluxo:o crescimento rápido
desencadearão movimentos muito
significativos de pessoas em resposta a
oportunidades de emprego e de
subsistência, incluindo potencialmente
fora de Moçambique, particularmente para
projetos em áreas fronteiriças. Conflitos
em relação aos recursos e serviços são
prováveis na ausência de gestão efectiva.

Gestão limitada do governo
Fluxo: mesmo com pouco ou
nenhum crescimento da
mineração, o movimento
significativo de pessoas ainda
ocorrerá na ausência de
acção próactiva e robusta por
parte do governo,
desencadeada por
oportunidades reais de
emprego e de subsistência
percebidas.
Reassentamento: requisito
limitado para o
reassentamento na ausência
de crescimento do sector de
mineração. A capacidade
existente para gerir o
reassentamento limitado é
menos provável que seja
pressionada e, portanto, o
risco de um impacto
cumulativo negativo seja
reduzido.
A degradação da terra:
impacto cumulativo limitado
em relação à degradação da
terra, mas ao longo do tempo
na ausência de gestão,
restauração e recuperação
adequados, os impactos irão
acumular e a terra degradada
se acumulará, com o lento

Reassentamento: crescimento moderado
do sector de mineração irá desencadear
níveis crescentes de deslocamento físico e
econômico. Na ausência de uma gestão
robusta, a qualidade dos regimes de
reinstalação diminuirá à medida que a
capacidade existente se espalhar mais
rapidamente em uma grande quantidade
de esquemas.
Degradação da terra: crescimento
moderado resultará em áreas crescentes
de terras degradadas na ausência de
gestão efectiva. Isso afectará
negativamente a capacidade de uso da
terra, aumentando a pressão sobre os
recursos de terra e solo restantes, e
também poderá desencadear o movimento
de pessoas que buscam ambientes de
maior qualidade. Na ausência de uma
gestão eficaz, também é razoável supor
que haverá um crescimento mais rápido
nos locais degradados e órfãos
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Reassentamento: o rápido crescimento
do sector de mineração irá desencadear
níveis crescentes de deslocamento físico
e económico. Na ausência de uma gestão
robusta, a qualidade dos regimes de
reassentamento diminuirá, uma vez que a
capacidade existente é distribuída de
forma mais fina em um maior número de
esquemas, com a probabilidade de que
sistemas e esquemas paralelos em áreas
contíguas aumentem.
Degradação da terra: o crescimento
rápido resultará em áreas crescentes de
terras degradadas na ausência de gestão
efectiva. Isso afetará negativamente a
capacidade de uso da terra, aumentando
a pressão sobre os recursos de terra e
solo restantes, e também poderá
desencadear o movimento de pessoas
que buscam ambientes de maior
qualidade. Na ausência de gestão
efectiva, também é razoável supor que
haverá um crescimento rápido em locais
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Sem/baixo crescimento
económico

Crescimento sectorial moderado

Rápido crescimento sectorial

crescimento dos locais
minados abandonados e
órfãos.

degradados.

degradados e órfãos degradados.

Impactos na infraestrutura: a pressão
sobre a infraestrutura existente crescerá. A
infraestrutura adicional relacionada ao
projecto pode ser descoordenada ou
duplicativa entre projetos individuais,
estendendo e duplicando os impactos
ambientais e sociais negativos associados.

Impactos na infraestrutura: a pressão
sobre a infraestrutura existente crescerá.
Infraestrutura adicional relacionada ao
projecto pode ser descoordenada ou
duplicativa entre projectos individuais,
estendendo e duplicando os impactos
ambientais e sociais negativos
associados.

Fluxo: um crescimento moderado
provocará movimentos significativos de
pessoas em resposta a oportunidades de
emprego e de subsistência percebidas e
reais. Uma gestão robusta impedirá e/ou
limitará a movimentação de pessoas pela
gestão das expectactivas e trabalhando
com o sector privado para implementar
medidas para desencorajar o movimento
não gerido de pessoas (por exemplo,
através da implementação de um sistema
de aplicação de emprego centralizado, sem
emprego gate 'e emprego focado através
de programas de treinamento).

Fluxo: o crescimento rápido
desencadearão movimentos muito
significativos de pessoas em resposta a
oportunidades de emprego e de
subsistência, incluindo potencialmente
fora de Moçambique, particularmente para
projectos em áreas fronteiriças. A gestão
eficaz, incluindo a coordenação entre os
governos regionais, para gerir na fonte o
movimento das pessoas irá minimizar o
impacto, mas também é provável que
necessitem parcerias com o sector
privado e as OSCs..

Impactos na infraestrutura:
pressão limitada sobre infraestrutura existente, como
trilhos, rodovias e fontes de
energia. A capacidade
existente e sua distribuição
entre o sector público e
privado não serão afectadas,
mesmo na ausência de
gestão efectiva pelo governo.
Gestão robusto pelo governo
Fluxo: com gestão
apropriado, o influxo pode ser
controlado pela comunicação
efectiva de oportunidades
reais e gestão de
expectativas entre as
comunidades locais e
regionais.
Reassentamento: requisito
limitado para o
reassentamento na ausência
de crescimento do sector de
mineração. O
reassentamento seria levado
a um padrão mais elevado se
a capacidade existente for
complementada por recursos
humanos e financeiros
adicionais e por diretrizes
aprimoradas de
implementação.
A degradação da terra:
impacto cumulativo limitado
em relação à degradação da
terra, pode ser evitada na
fonte ou efectivamente
abordada pela regulação do
sector privado, evitando o
crescimento lento em locais
abandonados e órfãos.
Impactos na infraestrutura:
pressão limitada sobre infraestrutura existente, como
trilhos, rodovias e fontes de
energia. No entanto, com
uma gestão eficaz por parte
do governo, a distribuição de
capacidade entre os sectores
público e privado poderia ser
otimizada e aprimorada

Reassentamento: crescimento moderado
do sector de mineração irá desencadear
níveis crescentes de deslocamento físico e
económico. A gestão efectiva exigirá maior
capacidade no governo e especialistas em
reassentamento (consultores) para manter
a qualidade dos esquemas de reinstalação,
proteger a reputação do governo e do
sector privado e garantir a qualidade de
vida e os meios de subsistência das
comunidades reassentadas.
A degradação da terra: o crescimento
moderado do sector de mineração
desencadeará um distúrbio mais amplo da
terra. A gestão efectiva pode prevenir e
limitar a criação de terras degradadas de
terras perturbadas, por meio de regulação
do sector privado (execução) e monitoria
de actividades de restauração e
recuperação. O foco na manutenção da
capacidade de uso da terra ao longo do
tempo.
Impactos na infraestrutura: a pressão
sobre a infraestrutura existente crescerá,
mas pode ser reduzida pela coordenação
de novas infraestruturas de nível de
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Reassentamento: o rápido crescimento
do sector de mineração irá desencadear
níveis crescentes de deslocamento físico
e económico. A gestão efectiva exigirá
maior capacidade no governo e
especialistas em reassentamento
(consultores) para manter a qualidade dos
esquemas de reassentamento, proteger a
reputação do governo e do sector privado
e garantir a qualidade de vida e os meios
de subsistência das comunidades
reassentadas. precisam ser entregues
dentro de prazos paralelos
A degradação da terra: o crescimento
rápido do sector de mineração
desencadeará um maior distúrbio de
terras. A gestão efectiva pode prevenir e
limitar a criação de terras degradadas de
terras perturbadas, por regulação do
sector privado (execução) e monitoria de
actividades de restauração e
recuperação. o foco na manutenção da
capacidade de uso da terra ao longo do
tempo.
Impactos na infraestrutura: a pressão
sobre a infraestrutura existente crescerá
rapidamente, mas pode ser reduzida pela
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Sem/baixo crescimento
económico

Crescimento sectorial moderado

Rápido crescimento sectorial

através do desenvolvimento
contínuo de novas infraestruturas.

projecto (a) entre projetos e (b) com infraestrutura existente para evitar duplicações
e ampliar a capacidade quando necessário,
trazendo infraestrutura para comunidades
mal atendidas como parte das
oportunidades de desenvolvimento
comunitário (trabalhando com parceiros do
sector privado).

coordenação de uma nova infraestrutura
de nível de projecto (a) entre projectos e
(b) com infraestrutura existente para evitar
duplicações e ampliar a capacidade,
quando necessário, trazendo infraestrutura para comunidades mal
atendidas como parte das oportunidades
de desenvolvimento comunitário
(trabalhando com parceiros do sector
privado).
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4. Comparações Internacionais
As seguintes secções tomam em consideração as normas internacionais e fornecem comparações
internas, estudos de caso, exemplos e melhores práticas em relação a como outros países em
desenvolvimento geriram de forma eficaz o sector mineiro de forma a ultrapassar fraquezas
institucionais e de governação.
4.1.

Normas Internacionais

Existe um vasto número de normas, directrizes e iniciativas de políticas internacionais relevantes para
o desenvolvimento de sectores extractivos sustentáveis e responsáveis. Tais normas podem ser úteis a
nível do país mediante a apresentação de orientação sobre as melhores práticas globais, minimizando
o esforço necessário pelo governo para desenvolver tais normas desde primeiros princípios ou para
mantê-los actualizados (permitindo ao governo alocar os recursos escassos noutros sectores.) Grandes
investidores das instituições financeiras a nível global, esperam o alinhamento com as normas
internacionais, mas isto é também relevante para investidores domésticos. É plausível assumir que
muitas normas internacionais relevantes são reconhecidas como uma aproximação adequada às
“melhores práticas” pelas empresas e governos responsáveis.
Em moçambique, normas internacionais servem como um ponto de referência para as políticas leis e
regulamentos do país. As secções que se seguem apresentam uma breve descrição geral sobre as
normas e directrizes mais relevantes, que informam a análise que se segue sobre as políticas, leis e
regulamentos de Moçambique.
O GdM está claro em relação ao seu desejo de cumprir com as actuais boas práticas internacionais
com vista a atingir um desenvolvimento sustentável do sector, e para tal, todas as políticas e práticas
precisam de estar alinhadas com as políticas de garantias do Banco Mundial e com as normas de
desempenho da IFC.
No contexto desta SESA, a integração principal das normas internacionais é feita através do subrelatório da ESSF, que liga as actividades e as abordagens sugeridas a princípios gerais internacionais
relevantes específicos.

4.1.1.

Normas de Desempenho da IFC

A Corporação Financeira Internacional (IFC) é membro do Grupo Banco Mundial e as normas de
desempenho (PS) sobre a Sustentabilidade Ambiental e Social, que foram mais recentemente
actualizadas em Janeiro de 2012, são geralmente reconhecidas como sendo as normas mais
abrangentes disponíveis às instituições financeiras que trabalham com o sector privado. As
instituições de concessão de empréstimos normalmente exigem que os seus mutuários analisem as
normas com vista a cumprir as disposições das melhores práticas.
Existem 8 Normas de Desempenho (PS):









PS 1 Avaliação e Gestão dos Riscos e Impactos Ambientais e Sociais;
PS 2 Mão-de-obra e Condições de Trabalho;
PS 3 Eficiência dos Recursos e Prevenção da Poluição;
PS 4 Saúde, Segurança e Protecção Comunitária;
PS 5 Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário;
PS 6 Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos;
PS 7 Pessoas Índigenas; e
PS 8 Património Cultural.

As Normas de Desempenho da IFC acham-se associadas às correspondentes Notas Orientadoras
(Guidance Notes) que dão uma orientação sobre os requisitos contidos nas Normas de Desempenho e
sobre as boas práticas de sustentabilidade que ajudam os clientes a melhorar o desempenho do
projecto. Estas Notas Oreintadoras são actualizadas com regularidade.
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Existem, também, uma série de Princípios Gerais sobre o Ambiente, Saúde e Segurança (EHS)
aplicáveis aos projectos da indústria extractiva28, incluindo:









Directrizes Gerais EHS;
Processamento do Carvão;
Fundição e Refinação de Metais Básicos;
Transmissão e Distribuição da Energia Eléctrica;
Sector Mineiro (Mineração);
Portos, Portos Marítimos e Terminais, 2007 (aplicável aos portos comerciais, portos marítimos e
terminais de carga e de transferência de passageiros);
Transporte Marítimo; e
Caminhos-de-Ferro.

As Normas de Desempenho da IFC são obrigatórias para os projectos que procuram financiamento
junto da IFC, e são a base dos Princípios de Equador, aprovados pelas 91 instituições financeiras (em
Julho de 2017) em 37 países que colectivamente cobrem mais de 70% da dívida dos projectos
financiados nos mercados emergentes.

4.1.2.

Garantias Sociais e Ambientais do Banco Mundial

O objectivo das Políticas de Garantias do Banco Mundial é o de apoiar a integração dos aspectos
ambientais e sociais dos projectos do sector público nos processos de tomada de decisão, de forma
que as questões sejam abordadas na concepção, implementação e funcionamento do programa e do
projecto.
O objectivo destas políticas é o de prevenir e mitigar danos indevidos para as pessoas e o seu meio
ambiente no processo de desenvolvimento. Estas políticas providenciam orientações para o Banco
Mundial e para os funcionários do mutuário na identificação, elaboração e implementação de
programas e projectos.

4.1.3.

Quadro de Desenvolvimento Sustentável e Declarações de Posição do ICMM

O Quadro de Desenvolvimento Sustentável do ICMM é parte do compromisso assumido pelo
Conselho Internacional de Minérios e Metais de melhorar o desempenho do desenvolvimento
sustentável no seio da indústria mineira. O Quadro foi inicialmente aprovado em 2003 sob a forma de
10 princípios que cobrem práticas comerciais, tomada de decisão empresarial, direitos humanos e
respeito cultural, estratégias de gestão do risco, saúde e segurança, conservação, concepção e
alienação responsável de produtos, desenvolvimento comunitário e comunicações. O Conselho já
adoptou seis “declarações de posição” que apoiam os princípios mediante a provisão de mais
compromissos, como por exemplo, a transparência das receitas do sector de minas, gestão do risco do
mercúrio, pessoas indígenas e áreas protegidas.
Todas as empresas membro do ICMM devem demonstrar que estão a cumprir com os requisitos para
a afiliação à ICMM através de um relatório público anual conforme descrito nos Procedimentos de
Garantia do ICMM. Em Maio de 2008, as empresas-membro do ICMM comprometeram-se em
reportar publicamente sobre o desempenho do seu desenvolvimento sustentável anualmente, nos
termos das normas previstas na Global Reporting Initiative (GRI), e em 2013, reafirmaram este apoio
mediante o compromisso de elaborar os seus relatórios de sustentabilidade de acordo com a opção
principal das Directrizes G4 da GRI.

4.1.4.

Global Reporting Initiative (Iniciativa Global de Reporte)

O objectivo do Quadro G4 da GRI (normalmente referida como “relatório GRI”) é o de fornecer às
empresas um formato consistente de relatórios empresariais sobre os impactos não financeiros das
suas organizações. O quadro exige que as empresas descrevam os seus principais impactos, de que

28

Dado o foco dedicado aos projectos do sector privado, as PS do IFC não estão especificamente escritas
para o MAPE, mas abordam algumas questões relacionadas, como a interface entre o MGE e o MAPE.
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forma é que os gerem e a sua estratégia além do resultado. O Quadro tem uma série de suplementos
sectoriais para alinhar áreas-chave com ferramentas de relatório personalizadas com vista a manter a
relevância para os Indicadores Chave de Desempenho e avaliações de materialidade. Existe um
suplemento sectorial sobre o Quadro GRI G4 para a mineração e metais.
O Quadro G4 tem um grande foco na cadeia de suprimentos e teoricamente se os minerais/metais de
conflito forem cruciais para os impactos de sustentabilidade de uma empresa, este deve não só
capturar a estratégia para a gestão da cadeia de suprimentos mas também métricas como o
desempenho do fornecedor e abordagens de gestão.
O GRI coloca uma forte fiabilidade na criação de relatórios baseado em questões materiais de
empresas individuais assegurando que os relatórios sejam concisos e relevantes. O quadro de relatório
é também suficientemente flexível para incorporar outras normas de relatório.
O Quadro é voluntário mas certos órgãos de indústrias (tais como o ICMM) exigem que os membros
criem relatórios GRI. É agora um procedimento habitual para a maioria das grandes empresas
industriais de mineração produzir o relatório de sustentabilidade e a maioria irá usar o GRI como um
quadro para o relatório consistente.
É de se notar que apesar do GRI fornecer relatório consistente e ser geralmente garantido por
auditores terceiros credenciados, o escopo tanto do relatório, como o da asseguração da garantia são
decididos pelas organizações de relatório, possibilitando um relatório possivelmente fraco e
incompleto ou dados tendenciosos.

4.1.5.

Normas ISO

O ISO 14001 é a norma de Sistemas de Gestão Ambiental usada por qualquer empresa que deseje
identificar e adequadamente gerir os seus riscos e oportunidades ambientais (“ambiente” é definido
como incluindo interacções humanas tais como aspectos sociais). Uma empresa com a certificação
ISO 14001 demonstra conformidade legal (em relação à legislação ambiental nacional), gestão
ambiental eficaz de todas as suas operações, e um compromisso para a melhoria contínua. O ISO
14001 é amplamente reconhecido como uma norma consolidada e confiável das melhores práticas
internacionais usadas ao longo da indústria mineira e de metais.
O ISO 14064 permite aos usuários demonstrar que a empresa monitorou de forma confiante e precisa
as emissões do seu gás com efeito de estufa (GHG) em linha com as melhores práticas internacionais
até um padrão certificável. O padrão usa o Protocolo WBCSD/WRI GHG como uma ferramenta de
medida e cria um sistema de gestão à volta da gestão do GHG. O ISO 14064 (parte 1) é a
Especificação com orientação a nível da organização para quantificação e relatório das emissões e
remoções do gás do efeito de estufa. Esta norma permite que empresas usem as melhores práticas
internacionais para gestão de relatório do inventário de emissão de GHG.
A Norma permite a verificação da mensuração da emissão do GHG por um terceiro independente em
relação ao ISO 14064 (parte 3). O ISO 14064, enquanto ainda relativamente novo, é amplamente
reconhecido como uma norma confiável que está a ganhar força em indústrias de utilização intensiva
de energia.

4.1.6.

Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos (VPs)

Os Princípios Voluntários são ambos um conjunto de princípios e uma iniciativa multi-colaborador
que fornece orientação no que respeita como promover o respeito universal pelos direitos humanos na
garantia de segurança para as actividades da indústria extractiva. Através dos Princípios Voluntários,
as empresas são capazes de alinhar as suas políticas empresariais, procedimentos, avaliações internas
com os princípios dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos na garantia da segurança
para as suas actividades. Ao fazer isto, as empresas comunicam aos funcionários, contratantes,
accionistas, consumidores, e comunidades o seu compromisso com os Princípios Voluntários através
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da partilha das melhores práticas e lições aprendidas uns com os outros, e colaborando em questões
difíceis e complexas.

4.1.7.

Principais Normas Laborais da Organização Internacional do Trabalho

As normas fundamentais do trabalho consistem em cinco normas, definidas em oito convenções:
>
>
>
>

Liberdade de associação e reconhecimento efectivo do direito à negociação colectiva
(Convenções 87 e 98);
Eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório (Convenções 29 e 105);
Abolição efectiva do trabalho infantil (Convenções 138 e 182);
Eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão (Convenções 100 e 111).

4.1.8.

Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa (ITIE)

A ITEI é uma Norma para incentivar a transparência e a boa governanção nas indústrias de petróleo,
gás e mineração, publicando o que as empresas pagam aos governos e para que os governos
divulguem o que recebem. Supervisionado por um Conselho multilateral, a ITEI foi concebida para
ser implementada por governos signatários através de sistemas e requisitos para as empresas do sector
extractivo. O cumprimento da ITEI é obrigatório para as empresas extractivas dentro dos países
signatários da ITEI. Os países implementadores são obrigados a produzir o seu primeiro Relatório da
ITEI dentro de 18 meses após terem sido admitidos como candidato a ITEI. Posteriormente, espera-se
que os países implementadores produzam Relatórios da ITEI anualmente. Moçambique é um membro
compatível da ITEI.
Uma empresa também pode se tornar uma "empresa de apoio" ao endossar publicamente os Princípios
e Critérios da ITEI ou contribuir para a implementação ou gestão geral da ITEI.

4.1.9.

Pacto Global da ONU

O Pacto Global das Nações Unidas é uma iniciativa de política estratégica para empresas com 10
princípios universalmente aceitos nas áreas dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e
anticorrupção. Ao fazê-lo, o negócio, como um impulsionador primário da globalização, pode ajudar a
garantir que os mercados, o comércio, a tecnologia e as finanças avancem de forma a beneficiar
economias e sociedades em todos os lugares.

4.1.10.

Visão Africana da Mineração

Adoptada pelos Chefe de Estado na Cimeira da União Africana de Fevereiro de 2009, a Visão
Africana de Mineração tenta abordar e resolver o paradoxo da grande riqueza mineral que coexiste
com a pobreza generalizada. Embora um aspecto importante da Visão seja garantir que as receitas
fiscais da mineração sejam optimizadas e bem gastas, o foco é mais abrangente em como a mineração
pode ser eficaz com as políticas de desenvolvimento a nível local, nacional e regional, oferecendo
benefícios aos trabalhadores e comunidades locais, protegendo o seu meio ambiente. Além disto, está
a necessidade de garantir que os países ricos em recursos possam negociar contratos justos e
equitativos com as multinacionais da mineração que incluam requisitos de conteúdo local.
Finalmente, a Visão procura impulsionar a mudança da África como exportadora de matérias-primas
baratas para o fabricante, maximizando ao acréscimo de valor local.

4.1.11.

Fórum Intergovernamental sobre a Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento
Sustentável – Estrutura de Política de Mineração

O objetivo geral do Fórum é o de aumentar a capacidade de alcançar objectivos de desenvolvimento
sustentável através da boa governança no setor de mineração. Este esforço é em grande parte
enquadrado pelo Quadro de Política de Mineração, que estabelece os objectivos e os processos de boa
governanção. A participação é aberta a todos os países29 membros das Nações Unidas que tenham um
interesse em gerir eficazmente o seu sector mineiro/metalúrgico para benefícios de desenvolvimento.

29

Moçambique é um dos países membros do Fórum.
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É uma parceria voluntária liderada por membros. Os representantes nacionais no Fórum são
funcionários com principal responsabilidade pela mineração e actividades relacionadas nos seus
países.
4.2.

4.2.1.

Exemplos de Países - Governação do Sector de Mineiração
Gana

Conhecida como a “Costa Dourada” pelos seus recursos naturais, o Gana é o segundo maior produtor
de ouro na África. A produção do ouro cresceu de 63 toneladas em 2004 a 80.5 toneladas em 2008 e
116 toneladas em 2016 (a maior produção em aproximadamente 40 anos), e é responsável por
aproximadamente 40 por cento das receitas de exportação totais, 14 por cento de receitas fiscais totais,
e 5.5 por cento do PIB nacional (Ayee et al., 2011). Apesar disto, o impacto líquido do sector mineiro
do Gana no seu desenvolvimento económico e redução da pobreza tem sido modesto, e arranjos
contractuais entre o governo e corporações multinacionais deram apenas uma porção limitada da
receita ao país de acolhimento. Por exemplo, apesar de exportações mineiras terem aumentado 50 por
cento entre 2004 e 2008, a percentagem global dos rendimentos fiscais derivada do sector mineiro
diminuiu ao longo do mesmo período (ibid).
O quadro regulamentar no sector mineiro sofreu uma reforma substancial com a Lei dos Minerais e
Actividades Mineiras de 1986, parte das políticas de ajuste estrutural mais amplas no país apoiadas
pelo FMI e Banco Mundial. A liberalização de propriedade e regulamentações tributárias resultou
num influxo de investimento de corporações multinacionais, que rapidamente dominou as operações
de mineração estatais de baixo desempenho e abriu novos projectos (Opoku-Dapaah and Boko, 2010).
Foi atribuído a investidores estrangeiros um número de incentivos por fazerem negócio no Gana,
incluindo o direito de repatriar os seus lucros, isenção de pagamento de imposto em equipamento
importado, e propriedade total de empreendimentos comerciais no país. Actualmente, a Lei dos
Minerais e Actividades Mineiras de 2006 (revista em 2010) rege formalmente todos os aspectos dos
regulamentos sobre as minas no Gana, e é considerada pelo Banco Mundial como estando “ em linha
com as melhores práticas internacionais na indústria” (Banco Mundial, 2008: 32). Sob a nova
legislação, titulares privados de licenças de extracção mineral no Gana têm de pagar direitos sobre 5
por cento das suas receitas brutas (Ayee et al.,2011).
O lucro inesperado do investimento privado no sector da extracção de ouro do Gana trouxe uma série
de benefícios económicos. Aproximadamente 220,000 novos empregos de mineração foram criados
para os ganenses entre 1987 e 2002, e o sector de mineração gastou milhões por ano em bens e
serviços de empresas e serviços locais de operações (Opoku-Dapaah e Boko, 2010). Impulsionado por
estas políticas pró-investimento, a recuperação da demanda global por matérias-primas e os esforços
directos do governo ganês para atrair e apoiar empreendimentos conjuntos com empresas estrangeiras
(por exemplo, criando o Ministério do Desenvolvimento do Sector Privado para desempenhar um
papel facilitador entre empresas governamentais e privadas) desde os fins da década de 1980, as três
maiores empresas de mineração no país - Newmont, Golden Star e AngloGold - investiram mais de
USD 3 bilhões em operações de mineração (ibid). O investimento estrangeiro criou também "vínculos
económicos" com sectores mais amplos da economia. Em 2006, a indústria de mineração de ouro do
Gana viu USD 465 milhões (20 por cento dos gastos totais) gastos em insumos adquiridos localmente.
Estes fornecedores geralmente obtêm os seus materiais de outras empresas locais, e assim por diante
ao logo da cadeia criando um efeito "multiplicador" conforme os rendimentos gerados pela indústria
extractiva alimentada de voltaram a entrar à na economia doméstica (UNIDO, 2011). Além disso
USD 175 milhões foram pagos em remunerações e salários aos funcionários de mineração, reforçando
o consumo e a criação local, e criando mais emprego nos sectores de retalho de serviços. Apesar
destes benefícios, no entanto, a riqueza dos recursos naturais criada pelo sector extractivo do Gana
não foi totalmente alavancado para criar um crescimento amplo e redução da pobreza. Persistem
vários desafios regulatórios importantes, incluindo:
>

Transparência: o processo de concessão de direitos, licenças e contractos de mineração no Gana
continua a ser insuficientemente transparente e responsável. Um dos principais problemas é a falta
de um processo aberto de concurso público para adquirir direitos de prospecção ou exploração.
Em vez disso, indivíduos e empresas recebem licenças através de processos administyrativos não
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>

transparentes, dando espaço à corrupção, suborno, e fuga ao fisco (Ayee et al.,2011). Contractos
de exploração mineira são também atribuídos com cláusulas de não divulgação, criando uma
barreira à responsabilização e transparência. Além disso, o presidente mantém uma ampla
autoridade sobre muitas questões da governanção do sector mineiro, uma vez que todas as terras e
minerais de domínio públicos são tecnicamente atribuídos pela Constituição ao presidente em
nome do povo. (http://www.govafricajournal.org/articles/10.5334/gia.ah /).
Monitoria - requisitos de relatório no Gana: Empresas com uma localização aprovada
(conteúdo local) devem apresentar um relatório anual à Comissão mostrando o nível de
cumprimento do programa (Regs, Art. 2 (14)). As empresas devem enviar relatórios semi-anuais
sobre a implementação do plano de aquisição (Regs, Art. 2 (8)). O incumprimento de um
programa de localização de aprovação no Gana incorre numa multa que exige um salário de um
ano do expatriado envolvido por cada mês ou parte de cada mês, que o expatriado trabalhou. A
multa é pagável à Comissão, numa conta a ser estabelecida pela Comissão para a formação de
Ganeses para a participação no sector de mineração (Regs, Art. 1(15) and (16)). O não
cumprimento em fornecer um plano de aquisição incorre numa multa de USD 10,000 por mês
para os primeiros seis meses do incumprimento, e depois disso, USD 10,000 por dia para cada dia
que o incumprimento continue, pagáveis À Comissão (Regs, Art. 2 (6)). O não cumprimento na
apresentação do relatório necessário para a implementação do plano de aquisição incorre numa
multa de USD10,000 por mês para os dois primeiros meses do incumprimento, e depois disso of
USD 10,000 por dia para cada dia que o incumprimento continue, pagáveis à Comissão (Regs,
Art. 2(9)). Empresas que não cumpram em fazer aquisições localmente conforme exigido na lista
local de aquisições devem pagar à Comissão direito de importação integral para bens importados,
bem como uma multa estabelecida na lista local de aquisições (Regs, Art. 2(11)).
http://ccsi.columbia.edu/files/2014/03/Local-Content-Ghana-mining-CCSI-June-2014.pdf).

4.2.2.

Tanzania

A Tanzânia adoptou uma nova política de mineração a Outubro de 1997 como parte da reestruturação
em curso da economia do país. O sector de mineração foi reconhecido como um sector líder no
programa geral de reestruturação económica. A política de mineração enfatiza a mudança das
políticas económicas governamentais do desenvolvimento liderado pelo sector público, ao
desenvolvimento liderado pelo sector privado e gestão económica orientada para o mercado. A
política mineral identifica claramente os papeis, objectivos e estratégias para o desenvolvimento da
mineração de ambas pequena e grande escala. Embora a mineração de pequena escala não esteja
definida de forma clara, a política associa-se consistentemente à mineração artesanal e de pequena
escala, um claro reconhecimento da existência das duas categorias.
>

>

>
>

Função governamental: esta foi identificada como "reforçar a prestação de serviços de extensão
e assistência a mineiros artesanais e de pequena escala na adoção de práticas de mineração e
processamento com segurança e ambientalmente saudáveis".
Objectivos de política: A política tem sete objectivos, dois dos quais abordam directamente o
sector e visam (a) regularizar e melhorar a mineração artesanal; e (b) reduzir a pobreza
especialmente para mineiros artesanais de de pequena escala. Dois dos outros objectivos, que
abordam o impacto ambiental e a comercialização de minerais, embora gerais, são também
aplicáveis à mineração de pequena escala.
Reconhecimento de restrições: A política analisa aquilo que considera como sendo restrições ao
desenvolvimento do sector de MAPE.
Orientações e estratégias: as estratégias destinadas a desenvolver um MAPE moderno e eficiente
são definidas de forma clara e podem ser resumidas da seguinte forma:
- Racionalização da mineração artesanal e de pequena escala: as estratégias visam (a)
transformar e actualizar as actividades em mineração organizada e modernizada, (b)
disponibilizar tecnologia apropriada e acessível e incentivar a sua produção local (c) auxiliar a
transferência de tecnologia promovendo parcerias entre mineiros e investidores de grande
escala ; (d) prestar serviços de extensão em mineração, processamento e comercialização de
minerais; (e) dinamizar e simplificar os procedimentos de licenciamento para mineiros
artesanais e comerciantes de minerais; (f) preparar, divulgar e fazer cumprir um código de
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-

-

-

-

-

conduta para a mineração e processamento; e (g) promover acordos de comercialização que
sejam receptivos às necessidades do sector.
Quadro jurídico e regulamentar: As estratégias nesta categoria são estabelecidas em termo
gerais que se aplicam tanto a mineiros de grande como os de pequena escala. As estratégias
específicas para a mineração de pequena escala visam (a) dinamizar os procedimentos de
licença de modo a harmonizar actividades de mineração de pequena e de grande escala; (b)
assegurar transparência e equidade conferido propriedade de direitos minerais numa base de
“quem chega primeiro”
Serviços financeiros: Com vista a melhorar o acesso dos mineiros de pequena escala ao
crédito, as estratégias visam (a) apoiar a formação de grupos empresariais formais e
formalizar os sistemas tradicionais de financiamento, por exemplo, contratar - comprar,
vendas a prazo e esquemas de economia de grupo mútuo (b) encorajar aos bancos a
desenvolver conhecimentos especializados em minas e a estabelecer bancos móveis e
comerciais em áreas de mineração; (c) incentivar as instituições financeiras a apoiar o sector
através de esquemas de crédito acessíveis e requisitos de capital inicial; (d) promover o uso de
garantias de terceiros para permitir que as instituições ajudem os mineiros a obter
empréstimos; (e) facilitar a criação de mercados de propriedades minerais para permitir que
os descobridores vendam as suas propriedades; (f) auxiliar no estabelecimento de bancos
cooperativos de mineiros e instituições financeiras informais; (g) estabelecer fundos
fiduciários para financiar equipamentos simples e outros insumos e criar mecanismos para o
seu reabastecimento; e (h) promover uma cultura de poupança entre mineiros através de
programas de conscientização.
Estabelecimento de sistemas formais de comercialização: Estas estratégias visam assegurar
o crescimento de ambos o mercado local e de exportação, (a) simplificando procedimentos de
licença para negociantes e comerciantes e racionalizando e optimizando termos fiscais; (b)
fornecendo serviços de extensão e instituindo penalidades duras em contrabandistas de
minerais; (c) facilitando o estabelecimento de mercados de minerais competitivos perto de
áreas mineiras que sejam operadas por principais partes interessadas; (d) estabelecendo um
sistema de comités locais de comercialização que irão assegurar um bom funcionamento das
operações dos mercados de minerais e que irá manter as estatísticas; (e) facilitando o acesso à
informação actualizada sobre mercados de minerais; (f) oferecendo incentivos para encorajar
actividades de promoção de exportação; (g) promovendo planos formais de financiamento e
vendas directas a compradores estrangeiros; e (h) utilizando as missões estrangeiras do país
para identificar os mercados, liga-los aos negociantes e iniciar programas promocionais.
Gestão ambiental para a mineração em pequena escala: Esta política estabelece estratégias
separadas para a gestão ambiental para a actividade mineira de pequena e de grande escala.
As estratégias do MAPE visam (a) demonstrar e encorajar a utilização de tecnologias
ambientalmente saudáveis, (b) fornecer informações ambientais através de folhetos em língua
nacional (Kiswahili) e melhorar a conscientização através da mídia; (c) construir parcerias
com diferentes partes interessadas com vistas a melhorar a conscientização ambiental e (d)
estabelecer padrões rígidos em áreas densamente minadas e capacitar os agentes de extensão
de mineração para realizar um monitoramento regular; (e) especificar medidas de controlo
ambiental com base no princípio “ o poluidor paga”; e (f) estabelecer estruturas de autoridade
adequadas para manter a lei e ordem e facilitar a aplicação das normas de segurança e saúde.
Quadro institucional: As estratégias do MAPE incluem (a) a melhoria do fluxo de
informação para a sensibilização das oportunidades disponíveis e regulamentos que regem o
sector; (b) fortalecimento de instituições de formação existentes e estabelecimento de centros
de formação vocacional; e (c) aproximação dos serviços administrativos e de suporte técnico
aos
centros
mineiros.
(http://www.africaminingvision.org/amv_resources/AMV/Compendium%20on_best_practice
s_in_%20smallsacle%20.pdf).

A Lei das Indústrias Extractivas da Tanzânia (Transparência e Responsabilização) de 2015 (TEI
2015) altera a definição de “empresa da indústria extractiva” para incluir especificamente ambas as
empresas privadas e as estatais envolvidas na exploração de minerais, e qualquer outra empresa
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envolvida na extracção de recursos naturais. Juntamente com a obrigação de publicar a informação, a
TEI 2015 requer também que toda a informação sobre actividades realizadas por uma empresa da
indústria extractiva que seria necessária de ser comunicada ou enviada aos seus mercados bolsistas
locais
ou
estrangeiras,
seja
igualmente
comunicada
ou
enviada
ao
Comité
(http://www.mondaq.com/New+Energy+Legislation).

4.2.3.
4.2.3.1

West Africa (derivado de www.giz.de/en/worldwide/15792.html)
Contexto

Os depósitos minerais na Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Guiné fornecem grandes
oportunidades a estes países. No entanto, são ambos uma bênção e uma maldição. Os diamantes e
outros recursos minerais foram o foco das guerras civis na Libéria e na Serra Leoa e a exploração de
diamantes, minério de ferro, petróleo e ouro ainda tem um efeito desestabilizador na região. O estado
continua a lutar com as fraquezas institucionais e corrupção, enquanto os custos sociais e ambientais
da mineração levam ao descontentamento e aos conflitos entre a população.
Os quatro estados membro da organização económica da Africa Ocidental a Mano River Union tem
depósitos minerais ricos, mas as receitas da mineração não beneficiam, no entanto, a população. As
indústrias extractivas não fizeram nenhuma contribuição considerável à prosperidade e ao
desenvolvimento sustentável. O estado, a sociedade civil e empresas de mineração procuraram mudar
esta situação com o apoio da GIZ, para melhorar a organização do sector mineiro para que estes
países possam tornar-se menos dependentes da ajuda externa no futuro. A Visão Africana da
Mineração adoptada pelos estados membros da União Africana e as estratégias nacionais de redução
da pobreza serviram de base para as reformas.

4.2.3.2

Abordagem

A GIZ aconselhou as instituições chaves nos países parceiros sobre como gerir os seus recursos
naturais de forma eficiente e sustentável transformando o quadro político, económico e jurídico. Os
parceiros incluem instituições governamentais locais, nacionais e sub-regionais, organizações da
sociedade civil e o sector privado.
O trabalho foi realizado em quatro áreas:
1. Aumento da receita e transparência de condução: o projecto ajudou os governos a gerir de
forma eficiente a indústria extractiva e administrar de forma transparente as receitas públicas.
O estado pode usar a receita para reduzir a pobreza e encorajar o desenvolvimento
sustentável. A transparência das receitas e a responsabilização reduzem os incentivos à
corrupção.
2. Quadro jurídico: o projecto ajudou os parceiros a conceber e implementar quadros jurídicos
modernos para a indústrias extractiva. Estratégias, leis e directrizes devem levar em
consideração e conciliar os interesses legítimos de todas as partes interessadas, contribuindo
para o desenvolvimento pacífico.
3. Desenvolvimento sócio-económico a nível local: As comunidades vizinhas são
particularmente afectadas pelo impacto negativo da mineração, mas geralmente se beneficiam
menos com o aumento da receita do estado e as oportunidades de emprego. O projecto está a
ajudar os parceiros a desenvolver e implementar sistemas que reduzam o potencial de conflito
e promovam o desenvolvimento sócio-económico.
4. Cooperação regional: o GIZ ajudou a Mano River Union a iniciar o diálogo regional e a
compartilhar experiências na governanção das matérias-primas.
Na Libéria, o projecto foi co-financiado pela Austrália.

4.2.3.3

Resultados

Os Parceiros alcançaram um número de sucessos com o apoio do projecto. Por exemplo:
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4.2.4.

A Libéria criou uma unidade dentro de sua autoridade fiscal para inspecionar as operações de
mineração. As inspeções iniciais levaram a notificações de pagamento por mais de USD 10
milhões em impostos e taxas adicionais.
A Serra Leoa criou um sistema de gestão de licenças que abrange 857 licenças de mineração.
Um banco de dados on-line de suporte fornece acesso aberto a informações sobre a receita
pública obtida com essas licenças. Só no ano fiscal de 2010/11, o sistema permitiu que as
autoridades recolhessem USD 5 milhões em taxas de licenças pendentes do sector de
mineração.
Seguindo o exemplo da Serra Leoa, o Governo liberiano também introduziu um novo sistema
de gestão de concessão e administração de licenças de mineração. O aumento da
confiabilidade do sistema significou que, em 2014, o governo conseguiu levantar uma
moratória sobre a concessão de licenças de exploração que foram impostas em 2013 como
resultado de deficiências no processo de emissão.
A Libéria e a Serra Leoa começaram a fundir os sistemas eletrónicos de gestão de licenças de
mineração com os usados pelas autoridades fiscais. Isso garantirá que eles possam monitorar
de forma eficiente os passivos de pagamento das empresas de mineração a todo o momento.
Devido aos desenvolvimentos positivos na gestão do sector de mineração, o Conselho da ITIE
avaliou a Serra Leoa como compatível com a ITIE em 2014.
Cinco centros de informação pública foram criados na Libéria e na Serra Leoa,
proporcionando acesso a publicações académicas sobre o sector de mineração e a
governanção de recursos. A maior universidade da Serra Leoa desenvolveu um módulo sobre
a governanção de recursos como parte de um curso de graduação em pesquisa sobre paz e
conflito.
70,000 residentes que vivem em regiões mineradoras afectadas pelo conflito na Libéria e na
Serra Leoa participaram na elaboração de planos de desenvolvimento local. Com base nestes
planos, o Governo da Serra Leoa desenvolveu um procedimento padrão para o planeamento
do desenvolvimento local em áreas de mineração (conhecido como Acordo de
Desenvolvimento Comunitário). O GIZ está a apoiar a implementação deste procedimento.
Os Estados membros da Mano River Union incorporaram objectivos específicos e
relacionados ao desenvolvimento para a indústria mineira no seu Plano Estratégico 20102020. Os Estados membros designaram pontos focais que estão encarregados da
implementação deste plano.
África do Sul (derivado de http://www.ai.org.za/11/No-15.-Mining-and-RSE.pdf exceto
quando indicado)

A indústria mineira na África do Sul tem estado envolvida nas comunidades por muitas décadas. As
empresas de mineração encontraram-se no centro das atenções para as condições associadas ao seu
sistema de trabalho migrante. Ao mesmo tempo, a mineração na África do Sul formou um pilar
central do crescimento económico. Para lidar com a percepção negativa da mineração, as empresas
envolveram-se em diversas iniciativas do CSR. A listagem estrangeira de algumas empresas também
catalisou um maior interesse na CSR por parte de muitas empresas de mineração na África do Sul. Em
última análise, a legislação nacional também exigiu o apoio "ligado à CSR" para o desenvolvimento
sócio-económico local.

4.2.5.

Botsuana

O Botsuana destaca-se em fazer dos seus minerais uma fonte de crescimento económico e
desenvolvimento social para o seu povo. Fê-lo através de uma forte liderança política, boa
regulamentação, gestão económica eficaz, fortes políticas anticorrupção e uma voz forte para a
sociedade civil.
Responsabilizando o governo. As eleições parlamentares foram realizadas regularmente desde a
independência em 1966, sem grandes incidentes, permitindo que os cidadãos responsabilizem aqueles
que gerem receitas de recursos em seu nome.
Planeamento económico a longo prazo e disciplina fiscal. Existe uma estreita ligação entre o
planeamento nacional a longo prazo e o orçamento nacional. A disciplina fiscal do Botsuana reduziu
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significativamente as oportunidades de corrupção. As receitas de minerais só podem ser utilizadas
para projectos de capital incluídos no plano nacional de desenvolvimento (45%), educação e formação
(42%) e serviços de saúde (13%). As receitas não minerais financiam outras despesas recorrentes.
Regulamentação e gestão do sector de mineração. A demarcação clara das responsabilidades para o
sector de recursos naturais também tem sido um factor chave. O Ministro dos Minerais, Energia e dos
Recursos Hídricos aborda todos os pedidos de licenças de prospecção com base na ordem de chegada
e cobra direitos minerais. O Serviço de Receita Unificada do Botsuana cobra taxas e impostos sobre a
mineração. Ambos reportam ao Parlamento e ao Gabinete do Auditor Geral.
Receitas de investimento. Para preservar parte da receita de diamantes para as gerações futuras, o
Pula Fund do Botsuana é administrado pela Equipa Executiva do Banco de Reserva, sem interferência
indevida do governo.
Instituições anticorrupção. Um processo de orçamentação de aquisição transparente evita a
corrupção. A Direcção de Corrupção e Crime Económico foi criada em 1994 para impulsionar a
agenda anticorrupção.
http://africantransformation.org/2014/02/chapter7.pdf
4.3.

Outros Recursos Úteis

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Metals%20and%20Mining/Our%20Insights/
Reverse%20the%20curse%20Maximizing%20the%20potential%20of%20resource%20driven%20eco
nomies/MGI_Reverse_the_curse_Full_report.ashx
http://unctadxiii.org/en/SessionDocument/suc2012d1_en.pdf (Secção 3 em diante).
http://ccsi.columbia.edu/work/projects/local-content-laws-contractual-provisions/
(Este
analisa a forma como diferentes países desenvolveram sua legislação na mineração).
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5. Análise e Questões de Política e Institucionais
5.1.

Metodologia

A Fase 3 abordou a avaliação e análise sistemática de estratégias, políticas, leis, e regulamentos
relacionados a questões e impactos prioritários de ESHSS do sector mineiro, disposição institucional,
autoridades e responsabilidades. Foram examinadas as estratégias, políticas, e legislação relevante. A
Fase 3 também inclui entrevistas profundas e discussão em grupos com especialistas fazedores de
políticas e tomadores de decisão do sector mineiro, e usou a melhor prática internacional
regulamentar, e referências de orientação do sector de mineração (ver a Secção 4.1) para aprofundar
as análises situacionais do quadro legal moçambicano realizadas na Fase 1, e para realçar as lacunas e
sobreposições, em termos de políticas e regulamentos. Finalmente, a identificação e o mapeamento de
“mecanismos de transmissão” dos regulamentos, políticas e directrizes nas questões prioritárias de
ESHSS identificadas na Fase 2, para dar ainda mais prioridade e refinar as acções recomendadas para
abordar as lacunas e sobreposições em termos do quadro legal, políticas e directrizes na Fase 4 (ver as
Secções 6 a 8).
O trabalho da Fase 3 foi baseado nas análises situacionais das instituições moçambicanas, realizado na
Fase 1 (Fase Inicial), e analisou múltiplas instituições governamentais, tal como o MIREME, e o
MITADER. A análise situacional do quadro legal e institucional realizada na Fase Inicial, foi
integrada e actualizada pelos resultados da pesquisa primária com os fazedores de políticas e
tomadores de decisão na Fase 3, para identificar e priorizar as lacunas no âmbito da regulamentação e
políticas, bem como a capacidade de governação e défice de eficácia. Existe um número elevado de
políticas, leis e regulamentos relacionados ao desenvolvimento do sector mineiro, incluindo a MAPE.
Precisamente, a análise realizada na Fase 3 concentra-se somente nos aspectos mais importantes
(definido aqui como aqueles com, ou que deveriam ter, maior influência directa sobre como o
desenvolvimento do sector mineiro é planeado, construido, operado, e encerrado).
O processo incluio a coordenação de uma agenda de entrevista detalhada com os principais membros
do governo (ver o Apêndice D), o desenvolvimento de orientações e questões para uma entrevista
compreensiva (ver Apêndice E) e a realização de entrevistas profundas com tal intervenientes. Um
guião de perguntas para as entrevistas foi aplicado, para facilitar o processo de entrevistas semiestruturadas, com destaque para a discussão das questões e impactos prioritários definidos nas
consultas compreensivas durante a Fase 2.
As consultas públicas de Maio e Junho de 2016, primeiramente, tiveram lugar nas províncias e os
participantes representaram uma vasta gama de orgãos provinciais, industriais, ONGs, associações e
outros grupos. Como um insumo à análise de questões institucionais e políticas, a consulta provincial
foi complementadas por de entrevistas com representantes do governo central em Maputo e em mais
três províncias durantes os meses de Agosto a Outubro de 2016.
O objectivo destas entrevistas era de identificar a consistência ou a variação em termos das
prioridades identificadas nas consultas provinciais, e de apreciar o ponto de vista do governo central
sobre os temas políticos e institucionais relevantes para a exploração mineira. As entrevistas foram
também usadas para dar ênfase a qualquer questão que diz respeito a comunicação consistente e
efectiva entre o governo central e províncias. As entrevistas foram realizadas a nível de seis
instituições primárias, e quatro outros Ministérios em Maputo, e nove delegações provinciais em três
províncias.
Durante as entrevistas, os efeitos das políticas mineiras actuais e propostas sobre as questões
principais da ESHSS e mecanismos de transmissão foram avaliados, e dados e informação adicional
foram obtidos para examinar as políticas e legislaçãos para cada sector, as questões e impactos de
ESHSS prioritários identificados, e o uso da terra. A capacidade institucional de instituições
importantes para cada sector foi também avaliada, no âmbito da identificaçõ de lacunas políticas e
institucional.
O propósito das entrevistas na Fase 3 era de obter experiências e perspectivas diferentes com o
objectivo de identificar as lacunas e sobreposições nas actuais disposições institucionais (incluindo
pontos fracos e fortes), políticas e regulamentos que são responsáveis pelo fracasso na mitigação de
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questões negativas de ESHSS, ou melhoramento de questões positivas de ESHSS associadas ao sector
mineiro. Assim, a sua actuação individual e colectiva, a qualidade e suficiência para apoiar a
identificação e gestão satisfatória das questões de ESHSS no sector de mineração (tanto MGE e
MAPE) foram avaliadas.
Entrevistas detalhadas e grupos focais ajudaram na identificação de lacunas na governação, tal como
assimetrias de poder entre os intervenientes e a distorção do sistema por singularidades poderosas ou
interesses privados. Cada encontro foi documentado em 1-2 páginas tocando apenas os pontos mais
essenciais levantados nas discussões.
Com base nos resultados das entrevistas e análises subsequentes, a equipa da SESA propôs uma acção
recomendável para melhorar e reconciliar as lacunas nas actuais disposições institucionais e políticas
do sector mineiro, para que a gestão das questões positivas e negativas de ESHSS, associadas com o
sector, seja melhorada (ver as Secções 6 e 8). O mesmo incluiu a definição das actualizações
recomendadas de preparação de novos regulamentos, procedimentos e padrões da ESHSS. A equipa
da SESA comentou sobre os assuntos abordados e fez recomendações para a disposição institucional
mais eficiente em relação as responsabilidades dentro do MIREME.
As entrevistas foram complementadas com pesquisas documentais sobre os aspectos institucionais,
políticos e legislativos. A literatura alva incluiu estudos em Moçambique e experiências relevantes
documentadas para outros países (por exemplo o projecto WAMSSA). Como parte de pesquisa
documental, a equipa da SESA examinou as estratégias, politicas, e legislação relevantes relacionada
aos aspectos de ESHSS do sector mineiro, e analisou sistemáticamente os termos dos seus mandatos,
disponibilidades institucionais, autoridades e responsabilidades. Leis importantes incluem: a Lei de
Minas, a Lei de Terra e a Lei Ambiental. Regulamentos associados as leis importantes foram também
avaliados. Finalmente, as estratégias e políticas importantes foram avaliadas.
Foi feita uma análise de custo-beneficio das actuais disposições de políticas do sector mineiro
relacionadas as áreas de ESHSS. Mesmo assim, a profundidade da análise foi constrangida pelos
dados quantitativos limitados e disponíveis.
Na análise a seguir, conexões a uma ou mais recomendações específicas (ver a Secção 6 e 7) são
notadas. As recomendações estão resumidas e complementadas por orientações de implementação na
Matriz Política e Institucional (ver Secção 8).
5.2.

5.2.1.

Descrição da Estrutura Institucional e do Quadro Legal para o Sector Mineiro
Descrição e análise das leis, regulamentos, estratégias, políticas e princípios gerais
relevantes

Esta secção aborda as principais legislações, regulamentos, estratégias e políticas actuais que estão
ligadas a MGE e a MAPE. Sendo assim, é importante descrever o contexto do ambiente e
regulamento actual para a actividade mineira.
A exploração mineira começou a atrair a atenças do governo depois da independência de
Moçambique, fazendo surgir a primeira Lei de Minas (2/1986). Nesta lei, nota-se que as leis de
exploração mineira na era colonial tinham sido invalidadas pela Constituição Nacional. A lei é digna
de realce, na medida em que a mesma sublinha o papel mineiro no desenvolvimento económico e
social, e criou um “Certificado Mineiro” para mineiros de pequena escala com processos pouco
sofisticados em áreas designadas; não abrange os hidrocarbonetos. A primeira Lei de Minas foi
seguida dois anos depois pela criação do Fundo de Fomento Mineiro (FFM), Decreto 2/1988. O FFM
tem como foco a MAPE.
A mineração na escala industrial iniciou depois do Acordo da Paz de 1992. Este interesse era evidente
nas minas de carvão mineral na época colonial na província de Tete, a preparação da primeira política
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nacional para os recursos minerais em 1998 (Lei 4/1998)30, e o estabelecimento da planta de
processamento doealuminio da Mozal em 1998 (embora os incentivos primários para a sua
localização em Moçambique foram o preço mais reduzido da energia eléctrica e os impostos mais
baixos, e não a disponibilidade mineira).
Seguindo a estratégia de 1998, a Lei de Minas foi aprovada em 2002 (Lei 14/200231), e a exploração
de carvão e areias pesadas teve o seu início. Esta subida na exploração culminou com o concurso
público32 supervisionado pelo GdM em 2004 para a exploração de carvão de primeira qualidade que
foi atribuído a Vale em Tete pela inesperada soma de 123 milhões de dólares.
Entre 2004 e 2007, as leis passaram a estabelecer as bases de desenvolvimento para as décadas
subsequentes. Este processo incluiu o regulamento da Lei de Minas de 2002 (Decreto 62/2006), leis
que lidavam com a gestão ambiental da actividade mineira (26/2004), os estatutos do Fundo de
Fomento Mineiro (Decreto 17/2005), saúde e segurança (Decreto 61/2006), imposto mineiro (Lei
11/1007 e Decreto 5/2008) e incentivos de investimento mineiro (Lei 13/2007).
O GdM, por interesse próprio (e mais tarde com algum apoio dos doadores internacionais) tem
focalizado na elaboração de legislação mineira relevante de qualidade desde 1998. Este interesse
aumentou ao longo da última década, visto que a dimensão dos recursos minerais aumentou e tornouse visível. O factor impulsionador deste interesse foi a convicção do Governo de que os recursos
minerais devem ser desenvolvidos de forma que maximize o seu impacto positivo para Moçambique
garantindo, ao mesmo tempo, a atracção de investimento directo estrangeiro para o desenvolvimento
dos recursos.
As últimas décadas têm sido de reavaliação dos benefícios dos recursos minerais. Em África, as
iniciativas da União Africana (como o encontro anual de ministérios mineiros, o desenvolvimento da
Visão Mineira Africana, e a mais recente criação do Centro de Desenvolvimento Mineiro em África)
assim como as análises e programas para um desenvolvimento mais sofisticado, tem encorajado
outros países a tomarem a mesma iniciativa em desenvolver políticas e representações legislativas que
promovem o investimento e um resultado sustentável de recurso na economia nacional. Moçambique
tem estado na linha de frente no âmbito de desenvolver um ambiente do género.
Em Moçambique, esta convicção de que o desenvolvimento dos recursos deve ter benefícios
nacionais significativos tem sido influenciada e resultou noutros três quadros significativos para o
desenvolvimento do sector. Ei-los:
>
>

>

30

31

32

O estabelecimento antecipado de princípios gerais sobre o meio ambiente especialmente para o
desenvolvimento mineiro dentro do quadro legal ambiental do país (exemplo: Decreto 26/2004);
A decisão em 2007 de aderir à Iniciativa de Transparência da Indústria Extractiva (ITIE). A
transparência e a prestação de contas têm sido elementos importantes do desenvolvimento de
recursos e são contínuas na actualização legislativa; o sector mineiro é um dos únicos dois
sectores que publica contractos e rendimentos sectoriais (o outro é o sector do gás); e
A aprovação da legislação sobre as parcerias público-privada de 2011 (Lei 15/2011) e o
(Decreto 16/2002) que formalizou as referidas parcerias como fundamental para o
desenvolvimento de infraestruturas e recursos de grande escala, assim como a ideia de que os

A política centrou-se em seis temas: pesquisa geológica, exploração mineira, uso e industrialização de
recursos minerais, envolvimento e participação de nacionais em actividades de mineração, formação e
pesquisa, e fortalecimento institucional. Estes temas permaneceram fundamentais para a mineração e o
desenvolvimento mineiro desde então - e são reforçados pelo subtítulo da estratégia: “Recursos minerais
para o desenvolvimento socioeconómico” (Recursos minerais rumo ao desenvolvimento social).
Os detalhes das referências das leis, decretos, e resoluções estão anotados sob República de Moçambique
na Secção 10, Referências Citadas e Consultadas.
A Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial ajudou o GdM a lançar um concurso
público, um cometimento adiantado por parte do governo no sentido de ter acesso (e aceitar) as melhores
práticas internacionais com vista a apoiar o desenvolvimento dos seus recursos minerais.
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órgãos governamentais tem um papel importante em trabalhar com investidores privados para a
concretização de objectivos nacionais.

5.2.1.1

MGE

As duas leis básicas de minas são: a Lei de Minas de 18 de Agosto de 2014 (20/2014), que foi
publicada e entrou em vigor no dia 22 de Agosto de 2014; e a Lei do Regime Específico de
Tributação e de Benefícios Fiscais da Actividade Mineira do dia 23 de Setembro de 2014 (28/2014)
que foi publicada e entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2015.
A Lei de Minas (20/2014 de 23 de Setembro) substitui a lei sectorial de 2002. A mesma baseia-se na
resolução sobre a Política e Estratégia dos Recursos Minerais de 2013 (Resolução n° 89/2013) e o seu
regulamento publicado no dia 31 de Dezembro de 2015 pelo (Decreto 31/2015). Foram discutidas
várias propostas de Leis de Minas desde 2011. As propostas de leis receberam comentários e feedback
de especialistas e partes interessadas, incluindo sobre o conteúdo local, emprego e questões fiscais.
As empresas com contratos mineiros continuam a ser reguladas pela Lei de 2002, excepto se optem
em aderir à Lei de 2014. Contudo, os titulares das licenças de prospecção são regulados pela nova Lei.
O preâmbulo da Lei de Minas explica que a nova lei deriva da “…necessidade de adaptar a Lei de
Minas à actual situação económica do país e os recentes desenvolvimentos do sector mineiro, com
vista a garantir competitividade, a transparência, a protecção e a definição dos direitos e obrigações
dos operadores mineiros bem como salvaguardar o interesse nacional…”
Alguns elementos principais da Lei de Minas de 2014 são:
>
>
>
>
>
>
>

>

>
>
>
>

>
>

A intenção de melhorar as receitas do Estado provenientes da actividade mineira;
A intenção de melhorar as receitas do Estado a partir das actividades mineiras e de criar uma
estrutura firme e clara que promoverá investimentos;
Contratos a serem publicamente disponíveis, uma vez aprovados pelo Tribunal Administrativo;
O governo publicará o rendimentos de empresas mineiras (isto é, não se exige que as empresas
mineradoras publiquem esta informação, conforme exigido pela ITIE);
A Assembleia da República deve garantir a gestão transparente e sustentável das receitas,
tomando em consideração as necessidades das gerações actuais e futuras;
A criação da AAIE e do INAMI;
Aquisição de bens e serviços: fortalecimento da obrigações de conteúdo local a nível local e
nacionais; aquisição de bens e serviços acima de um valor não especificado deve ser por via de
concurso público, com preferência para os bens e serviços locais, e serviços de estrangeiros
prestados localmente devem estar associados a empresas Moçambicanas;
Sete tipos de títulos mineiros: 1-Licença de Pesquisa e Exploração; 2- Concessão Mineira; 3Certificado Mineiro; 4- Senha Mineira (actividades artesanais); 5- Licença de Tratamento
Mineral; 6- Licença de Processamento Mineral; e 7- Licença de Comercialização de Produtos
Minerais (Rage, 2016);
Prioridades elevada na atribuição de concessões mineiras por concursos públicos competitivos, e
a opção de usar a Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei 15/2011);
Propostas não especificas para aumentar o empreendedorismo nacional, participação do Governo
nos projectos mineiros, participação das empresas mineiras na bolsa de valores nacional;
O Estado pode exigir que os produtos mineiros sejam vendidos nos mercados locais a preço de
mercado;
As empresas devem assegurar o emprego e a formação dos Moçambicanos para trabalharem no
sector de minas e anunciar publicamente todas as oportunidades de emprego (enquanto trabalha
nos requisitos da Lei de Trabalho);
Fortalecimento de procedimentos de consulta e participação da comunidade;
O reassentamento deve basear-se em acordos por escrito entre o Governo, as comunidades e as
empresas mineiras; e
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>

A percentagem das receitas do Estado a partir da mineração a ser distribuída para o
desenvolvimento das comunidades onde a extracção mineira ocorre (uma exigência semelhante
existiu no âmbito da lei anterior mas não foi obviamente ou responsavelmente implementada).

A Lei do Regime Específico de Tributação e de Beneficios Fiscais da Actividade Mineira (Lei n°
28/2014, de 23 de Setembro) substituiu as (Leis 11/2007 e 13/2007), e entrou em vigor a partir de 1 de
Janeiro de 2015; foi regulamentada a 28 de Dezembro de 2015 (Decreto 28/15). É aplicavel a todas
empresas mineiras em Moçambique, mas tem efeitos retroactivos (embora empresas com contratos
existentes possam optar em operar sob a nova lei). Alguns elementos da Lei do Regime Específico de
Tributação, são:
>

>
>
>
>
>
>
>
>

As taxas do Imposto de Produção Mineira (royalty) mantiveram-se inalteradas; devem ser
reduzidas em 50% quando os mineiros forem usados pela indústria local (8% para o diamante, 6%
para metais preciosos, pedras preciosas e areias pesada); 3% para metais básicos (pedras
ornamentais, carvão) e 1.5% de areias e pedras;
A Taxa de superfície (valores fixos por hectare e por ano do projecto) aumentaram
significativamente;
Os existentes Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Colectivas continuam, mas
autonomizadas para os encargos com lucros/perdas;
10% da Taxa Liberatória (retida na fonte) introduzida nos serviços providenciados por nãoresidentes;
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a 17%;
Impostos sobre as mais valias a taxa uniforme de 32%;
Introdução do Imposto sobre a Renda do Recurso Mineiro: 20% de taxa de imposto sobre as taxas
internas de retorno superiores a 18%;
Garantia do Estado para expatriação de fundos (sujeito a comprovação do pagamento da
obrigação tributária); e
Termos fiscais garantidos para os primeiros 10 anos de produção; estabilidade fiscal estende-se
para 110 ano através de projectos por pagamento de 2% adicionais do imposto de produção
mineira apartir do 110 ano.

Para além destas duas Leis, exige-se ainda que as actividades mineiras cumpram com os regulamentos
relevantes, tais como, o Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde para as Actividades
Geologico-Mineiras (Decreto n° 61/2006 publicado no BR no dia 26 de Dezembro de 2006) e
Regulamento sobre a Comercialização de Minerais (Decreto n° 20/2011).
As duas estratégias principais do governo para lidar com a exploração mineira são:
>

>

Estratégia e Politica de Recursos Minerais de 2013 (Resolução 89/2013), que revoga a (Resolução
4/98) de 1998; a Política de 2013 enfatiza o melhoramento de obtenção de benefícios do sector
mineiro; e
Política de Responsabilidade Social Empresarial para a indústria extractiva dos recursos minerais
(Resolução n° 21/2014)33. Isto representa um mecanismo importante para desenvolver e manter
relações construtivas entre o governo, as comunidades e as empresas.

O Decreto no 25/2015, de 20 de Novembro (Regulamento de Venda de Diamantes, Metais Preciosos, e
Pedras Semi-Preciosas34) tem o objectivo de ajustar as regras legais nos mecanismos para certificar a

33

34

Os termos de referência do estudo em que se baseia a política nacional de RSE foram preparados pela
OzMozis Lda em 2010. Moçambique é um dos poucos países que tem uma política nacional de RSE
especificamente aplicável ao setor extrativo, como observado pela InterPraxis (2012), alguns praticantes
consideram que o papel do governo na RSE deve ser limitado, dado que é normalmente definido como
uma iniciativa voluntária, enquanto outros observam que as jurisdições onde as forças motrizes do
mercado são fracas, o governo tem um papel válido no incentivo à RSE.
Regulamento de Comercialização de Diamante, Metais Preciosos e Gemas em Português.
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origem do diamante bruto, pedras preciosas e semi-preciosas, e definir regras para a sua venda e
controle respeitando as exigências internacionais sob o processo de kimberley. O Decreto entrou em
vigor no dia 20 de Novembro de 2016 e revoga o (Decreto no 20/2011 de 1 de Junho) - o anterior
Regulamento de Comercialização de Produtos Minerais.
O Decreto 45/2004 do dia 29 de Setembro renuncia o processo da AIA e substitui o Decreto no 76 de
1998 que foi parcialmente actualizado pelo Decreto 42/2008 de 4 de Novembro. Em 2015, um novo
Decreto no regulamento do processo da avaliação do impacto ambiental foi estabelecido (54/2015, 31
de Dezembro) legislações relacionadas incluem:
>
>
>
>
>

Decreto 32/2003: Auditoria Ambiental.
Diploma Ministerial n° 129/2006 de 19 de Julho: Política Geral para a AIA;
Diploma Ministerial n° 130/2006 de 19 de Julho: Princípios Gerais para o Processo de
Participação Pública na AIA;
Diploma Ministerial 189/2009 de 14 de Dezembro: Normas Gerais para a Gestão Ambiental das
Actividades Mineiras.
Decreto n° 31/2015 de 31 de Dezembro: Regulamento da Lei de Minas.

Para projectos mineiros, o processo de avaliação do impacto ambiental é supervisionado pelo INAMI
e pelo departamento provincial ou nacional, dependendo do tamanho do projecto. O Regulamento da
Lei de Minas (31/2015) estabelece que os impactos sociais de projectos mineiros precisam de ser
identificos e resolvidos.
De forma mais ampla, as seguintes legislações são instrumentos regulatórios importantes orientadores
para análise ambiental e socioeconómica:
>
>
>
>

Constituição da República de Moçambique, 16 de Novembro de 2004.
Política Nacional de Meio Ambiente (Resolução nº 5/1995, de 3 de Agosto).
Direito Ambiental (Lei nº 20/97, de 1 de Outubro).
Regras e Princípios Básicos de Proteção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade
Biológica (Lei nº 16/2014, de 20 de Junho).

5.2.1.2

MAPE

A primeira Lei de Minas após a independência (Lei n° 2/1986) e a criação do Fundo de Fomento
Mineiro em 1988 (Decreto n° 2/1988) estabeleceu a sua primeira relação governamental com a
MAPE. A Lei de Minas de 2002 (Lei n° 12/2002) resolveu esta preocupação e criou dois certificados
mineiros para exploração da actividades mineiras por parte da MAPE; o certificado mineiro e a senha
mineira. Em resumo, estes títulos têm as seguintes características genéricas:
>

>

O certificado mineiro é para cidadãos nacionais ou pessoas colectivas que têm capacidades
financeiras e técnicas para mineração de pequena escala. O certificado dá acesso exclusivo por 10
anos a uma área específica (com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos); e as terras
podem passar para o escalão da concessão mineira quando atendem a requisitos adicionais. A
concessão mineira permite aos asseguradores a venda dos produtos mineiros; e
A senha mineira é (como a licença mineira da Lei de 1986) essencialmente uma licença de 5 anos
para a mineração artesanal. É aplicável a áreas designadas para MAPE, e para operações mineiras
artesanais que estão de “acordo com com as boas práticas mineiras e socio-económicas. A senha
permite que o titular extraia qualquer recurso mineral, conforme estabelecido na senha, e a
armazenagem, transporte e venda dos recursos minerais extraídos e vendidos de forma segura.

A nova Lei de Minas representa uma vantagem no quadro legal que apoia e trata a MAPE como um
sector económico que precisa de certificados mineiros especificos e estabilidade para que opere
responsavelmente. Outros aspectos de destaque da Lei incluem:
>

O certificado mineiro e senha mineira são títulos mineiros reconhecidos. Estes afectaram
positivamente o valor das licenças (para obtenção de crédito, por exemplo).
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>
>
>
>

A elegibilidade de “pessoas jurídicas” na obtenção de licença permite que o sector transite de
actividade de subsistência a actividade comercial.
Os aspectos de duração, renovação, transferência e actualização de licenças permitiram mais
flexibilidade nos modelos das actividades de pequena escala.
Autorização de comercialização dos produtos da actividade pela licença sem a necessidade de
licenças adicionais para além do certificado e senha mineira.
As obrigações ambientais estão relacionadas ao tipo de licença (o certificado está na categoria B;
e a senha está na categoria C).

Com a Lei de Minas de 2014 e o seu regulamento, a responsabilidade pela MAPE passou do Fundo de
Fomento Mineiro para a autoridade reguladora, a DNGM e o INAMI (que, entre outras coisas, em
2015 assumiu a função do IGM).
Outra legislaçãos relevante para a MAPE, inclui:
>

>

>
>

>
>

>

Os regulamentos da Leis de Minas (Decreto 31/2015 de 31 de Dezembro), que aborda a
mineração artesanal e de pequena escala como duas actividades autónomas (a seguir a Lei de
Minas), define as características do certificado mineiro e da senha mineira e os procedimentos
para a sua atribuição, renovação, actualização do escalão e outras situações dos certificados
mineiros;
Os Regulamentos Ambientais para Actividades Mineiras (Decreto 26/2004 de 20 de Agosto).
Este diploma legal precisa de ser actualizado tendo por base a nova Lei de Minas e o seu
Regulamento. Por exemplo, no âmbito deste Decreto, as actividades da MAPE são do nível 1, o
que significa que estas devem observar os principios gerais básicos para a gestão ambiental nas
suas actividades (SLR, 2016) mas no âmbito da Lei de Minas, as actividades do certificado
mineiro classificam-se na categoria B e as actividades de senha mineira na categoria C. Isto
significa que o certificado mineiro deve apresentar uma AIA simplificada. A senha mineira um
plano de gestão ambiental. Os requisitos da AIA simplificada, e do plano de gestão ambiental
ainda precisam de ser definidos;
Os Princípios Gerais Básicos para a Gestão Ambiental (Diploma Ministerial n° 189/2006),
com enfoque particular sobre as actividades do primeiro nível;35
O Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde para as Actividades Geologico-Mineiras
(Decreto n° 61/2006). Este decreto aplica-se a todas actividades mineiras independentemente do
tamanho da operação mineira ou categoria de certificado mineiro;
O Regulamento de Comercialização de Produtos Minerais (Decreto n° 16/2005);
O Regulamento de Trabalho Mineiro (Decreto n° 13/2015) regula as relações laborais entre os
empregadores do sector mineiro, incluindo as empresas sub-contratadas, e seus trabalhadores,
quer sejam Moçambicanos ou estrangeiros, e a supervisão das condições de trabalho; e
O Regulamento de Comercialização de Diamantes, Metais Preciosos e Gemas (Decreto n°
25/2015).

Cada um destes Decretos deve ser considerado durante a elaboração de uma estratégia eficaz para a
regulamentação e formalização efectiva da MAPE.

35

A Lei de Minas e o Regulamento Ambiental para as Actividades Mineiras classificam as actividades
mineiras em três níveis, dependendo do âmbito das operações e da complexidade do equipamento
utilizado, dos documentos necessários para o cumprimento das obrigações ambientais e os custos
associados (GIZ, 2009). O Primeiro Nível as actividades mineiras são actividades que o Regulamento de
Avaliacão do Impacto Ambiental classifica como sendo da Categoria C. O Segundo Nível compreende as
actividades mineiras que são geralmente similares às da Categoria B do Regulamento de Avaliação do
Impacto Ambiental, e no Terceiro Nível as actividades mineiras são equivalentes às actividades da
Categoria C. O Primeiro Nível das actividades mineiras deve observar as normas do plano de gestão
ambiental; o Segundo Nível das actividades mineiras deve cumprir com o plano de gestão ambiental e o
Terceiro Nível das actividades mineiras requer uma AIA.
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A sobreposição entre a MAPE e a Política dos Recursos Minerais: Resolução n° 89/2013 foi revista
pela SLR (2016). A política estabelece os objectivos para o melhorameto da mineração industrial e da
MAPE em Moçambique e os requisitos para formar Moçambicanos para assumirem cargos técnicos e
não técnicos. A política visa:
>

>

>

>
>

Assegurar a integração da MAPE nos planos de desenvolvimento rural, maximizando os
benefícios económicos e sociais da MAPE para as comunidades locais, incluindo a avaliação
regular (doméstica, regional e global) das oportunidades no mercado para actividades ao longo da
cadeia de valor com vista a promove-las para as comunidades locais;
Promover boas práticas nas actividades da MAPE para ajudar os mineiros artesanais a
melhorarem as suas capacidades, tecnologias, níveis de produtividade e acesso competitivo aos
mercados com base num valor de mercado justo;
Encorajar o desenvolvimento de unidades mineiras para produção de produtos minerais que
podem ser processados localmente ou usados directamente como meio de acrescentar valor com
vista ao aumento dos rendimentos no mercado nacional e a criação de postos de trabalho;
Ajuda os operadores da MAPE a entenderem a natureza e a dimensão dos recursos minerais com
os quais eles trabalham; e
Identificar oportunidades para integrar os mineiros da MAPE em empreendimentos de grande
escala, incluindo as actividades de processamento e outras a jusante.

5.2.1.3

MGE e MAPE

As leis e os regulamentos do reassentamento e dos direitos de propriedade da terra aplicam-se a MGE
e a MAPE (sendo a primeira uma potencial causa do reassentamento e a última, por vezes, sendo o
resultado do reassentamento nos casos em que a reposição dos meios de subsistência não tenha sido
levada a cabo de forma bem sucedida). Desde a independência de Moçambique em 1975 a
propriedade de terra tem sido atribuída exclusivamente ao Estado. Apesar das mudanças políticas e
económicas para um sistema multi-partidário e economia do mercado desde a Constituição de 1990,
estes princípios subjacentes têm permanecido em vigor, e nenhum terreno pode ser vendido,
hipotecado ou alienado de outra forma. Foi aprovada, em 1995, uma nova Política Nacional de Terras,
expressa na Lei de Terras de 1997 e no seu Regulamento.36 A política visava estabelecer uma
abordagem clara baseada em direitos com vista a garantir a terra para os Moçambicanos e apoiar os
direitos da terra das comunidades rurais encorajando, ao mesmo tempo, o investimento privado uma
política de terra nacional foi aprovada, expressa na regulação de 1997. O objectivo da politica é
estabelecer uma abordagem clara para garantir o direito da terra para os Moçambicanos, e apoiar o
direito à terra das comunidades rurais enquanto encorajando o investimento privado.37
Reassentamento
Depois de muitos anos de não ter um único instrumento para orientar o planeamento e a acção de
reassentamento, o GdM abordou a lacuna ao aprovar o Decreto 31/2012, o Regulamento sobre o
Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas. O artigo 15 do Decreto
31/2012 indica que um Plano de Reassentamento (RAP) faz parte da AIA, de acordo com o Decreto
45/2004 que aprova o Regulamento sobre a AIA. Em Dezembro de 2015, após um longo processo
consultivo, o Decreto 45/2004 foi substituído pelo Decreto 54/2015, que foi promulgado a 1 de Abril
de 2016 como o principal documento de orientação para os processos de AIA. No entanto, em muitos
aspectos e particularmente aqueles relacionados ao reassentamento, os Decretos 45/2004 e 54/2015
permanecem semelhantes.
Em termos de princípios, o regulamento de reassentamento estabelece que o processo de
reassentamento deve garantir a coesão social, a equidade social e os benefícios directos para que as

36
37

Lei no 19/97 de 1 de Outubro e o seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 66/98 de 8 de Dezembro.
Os princípios fundamentais da política são “garantir os direitos dos Moçambicanos sobre a terra e outros
recursos naturais, e promover o investimento na utilização sustentável e equitativa desses recursos”.
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pessoas afectadas se beneficiem directamente das intervenções que causaram o seu reassentamento e
os respectivos impactos socioeconómicos.
Na definição de objectivos, o regulamento reitera o princípio de transformar o reassentamento em
uma oportunidade de desenvolvimento, permitindo que as pessoas afectadas desfrutem de uma vida
de qualidade, de equidade social e assegurar a sustentabilidade dos aspectos físicos, ambientais,
sociais e económicos em torno deles.
Em consonância com o interesse final de vincular o reassentamento com os Planos de Uso de Terras
do Distrito, o regulamento também indica que os Governos Distritais devem aprovar o RAP e que isso
deve ser feito pelo departamento que supervisiona a planificação do uso da terra nesse nível. Os
vínculos entre os planos de reassentamento e uso do solo foram reforçados pelo recente
estabelecimento de uma direcção nacional que trata cumulativamente do ordenamento do uso da terra
e do reassentamento, ou seja, o DNPTR no MITADER.
Em relação às pessoas afectadas, o regulamento estabelece que estas têm direito a:
>
>
>
>
>

O restabelecimento dos rendimentos e dos padrões de vida que são iguais e/ou superiores ao que
tinham antes do reassentamento;
Transporte dos seus activos para o novo local;
Viver numa área com infraestrutura social e económica adequada;
Ter espaço suficiente para desenvolver as suas actividades de subsistência; e
Dar a sua opinião ao longo de todo o processo de reassentamento.

O regulamento elabora as diversas unidades que, do lado do governo, devem supervisionar, monitorar
e avaliar de perto o processo de reassentamento para garantir a adopção das melhores práticas e que
as lições sejam aprendidas para beneficiar o processo em curso e processos similares em
Moçambique.
O artigo 13 do regulamento trata da “Participação do público” e enfatiza que o reassentamento deve
ser participativo ao longo das suas fases e que as principais reuniões públicas devem ser formalmente
divulgadas. O artigo 14 destaca a importância do “Direito à Informação” pelas pessoas afectadas e
outras partes interessadas. Em relação à participação pública e divulgação em geral, o artigo 23
estabelece claramente que a planificação, preparação e implementação de um RAP deve resultar em
pelo menos quatro reuniões públicas, que devem ser anunciadas na mídia local.
Os artigos 16, 17 e 18 tratam de aspectos específicos relacionados aos tipos de reassentamento,
especificações de terrenos e habitação, incluindo detalhes sobre a infraestrutura social e económica
que deve ser disponibilizada às pessoas reassentadas. Os artigos 19, 20, 21 e 22 detalham as etapas e
os conteúdos do trabalho relacionados ao planeamento, preparação e implementação do RAP, e
fornecem as diretrizes a serem adoptadas.
Em 2014 e depois de alguns anos da implementação do Decreto 31/2012, foram promulgados
regulamentos adicionais e regulamentos relacionados (Decretos 155/2014 e 156/2014 sobre o
Regulamento Interno para Comissão Técnica de Reassentamento e Diretrizes Técnicas para a
Preparação e Implementação do Plano de Acção de Reassentamento) para governar aspectos
práticos relacionados com a implementação do decreto principal.
Posse da terra e questões sobre a terra
Actualmente, a única forma legalmente reconhecida em Moçambique para a posse do direito sobre a
terra é o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) – um direito sobre a terra concedido pelo
Estado. Em Moçambique, faz-se uma distinção entre a administração da terra e as funções de gestão
de terras. Segundo Cabral e Norfolk (2016), a administração da terra “diz respeito ao reconhecimento
e alocação de DUATs e à manutenção de informações sobre os direitos à terra, o uso da terra e o
valor da terra. A gestão da terra, por sua vez, diz respeito à orientação sobre as utilizações da terra
como um recurso de perspectivas ambientais, sociais e económicas”. A gestão de terras também
inclui o uso da terra e o planeamento urbano e territorial. No entanto, as duas funções estão
distribuídas em uma variedade de entidades governamentais, e Cabral e Norfolk (2016) observam que
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isso formou “um quadro de governanção complexo com remessas sobrepostas e, muitas vezes,
decisões contraditórias que resultaram em uma implementação aleatória de política e legislação de
terras”. Os órgãos envolvidos relevantes podem incluir ministérios e agências que fiscalizam os
recursos de gás e minerais, recursos hídricos, energia, obras públicas, transportes e comunicação, que
supervisionam as concessões de terras para obras públicas (como redes de transporte, comunicação e
barragens), e para actividades económinas estratégicas (tal como a mineração) ( Cabral e Norfolk,
2016).
O MITADER é responsável por supervisionar a implementação da política nacional de terra, e é o
principal operador de administração de terras (Cabral e Norfolk, 2016) (até 2015, o Ministério da
Agricultura tinha essa responsabilidade), e através da Direção Nacional de Terra (DINAT) tem um
papel fundamental na política de terra, o sistema cadastral nacional e a ligação com outros sectores e
partes interessadas sobre questões do uso da terra. De acordo com Cabral e Norfolk (2016), "a
maioria dos papéis de administração de terras são realizadas a nível provincial pelos Serviços
Provinciais de Cadastro e Geografia (SPGC) e os Serviços Provinciais de Vida Selvagem e
Silvicultura (SPFFB), até recentemente, sob a Direção Provincial de Agricultura e agora sob uma
nova Direção de Terra, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural que ainda está a tomar forma." Os
mapas do cadastro e os registros do DUAT são mantidos a nível provincial.
Em relação aos aspectos da terra, a constituição nacional estipula a manutenção da terra como
propriedade do Estado (ou seja, a terra é propriedade exclusiva do Estado) e a terra não pode ser
transferida (vendida). Consequentemente, Moçambique não tem um "mercado de terra" per se. Os
titulares de direitos de terra podem transferir melhorias, como edifícios, de uma parte para outra. No
entanto, além de declarar que a compensação deve ser paga quando a terra é expropriada no interesse
público, nem a Constituição nem a Lei da Terra (veja abaixo) aborda questões relacionadas à
compensação, em termos de princípios, formas, elegibilidade, avaliação, adequação , procedimentos,
cronogramas e responsabilidades.
A constituição também estipula segurança de acesso e uso da terra pela população e pelos
investidores, reconhecendo os direitos de acesso e administração costumeiros da terra por populações
residentes em áreas rurais, promovendo a justiça social e económica. Os direitos das mulheres para o
acesso e uso a terra são salvaguardados pela constituição, que também reconhece o uso sustentável
dos recursos naturais, para garantir a qualidade de vida das gerações actuais e futuras, assegurando
que as áreas de proteção total e parcial mantenham a sua qualidade ambiental, e as intenções
específicas para as quais foram estabelecidas.
A Lei da Terra (19/1997) fornece a base para definir os direitos de uso da terra das pessoas, definindo
os detalhes dos direitos com base em reivindicações costumeiras e os procedimentos para aquisição de
títulos para uso e benefícios por comunidades e indivíduos. A lei recomenda um processo de consulta
que reconheça os direitos costumeiros como meio para identificar as reivindicações de comunidades e
membros individuais de comunidades sem títulos.
A presente Lei de Terras reconhece três formas de acquisição de DUATs:
a) Ocupação por costume (tradicional) – ocupação por indivíduos e comunidades locais, de acordo
com normas e práticas culturais (desde que não contradizem a Constituição). Isto significa que
indivíduos e as comunidades locais podem obter o DUAT com base nas tradições locais e
patrimônio de seus antepassados.
b) Como resultado de ocupação de boa fé - pessoas de boa fé que tem usado a terra pelo menos há
mais de 10 anos. Este tipo de ocupação só é permitido a cidadãos nacionais
c) Através de concorrência para a autorização submetida ao estado como estabelecido na legislação
da terra (como uma concessão renovavel de 50 anos). Esta e a única forma de estrangeiros e
grupos colectivos obter a DUATs:
>

Aqueles que solicitam novos direitos devem realizar uma consulta com as comunidades
locais para garantir que a terra seja gratuita ou determinar as condições pelas quais os
direitos locais são entregues a favor do recém-chegado.
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>
>
>

Os direitos atribuídos devem ser registrados.
Áreas de até 1,000 ha podem ser autorizadas pelo governador provincial, enquanto áreas
entre 1,000 ha e 10,000 ha devem ser autorizadas pelo Ministro da Agricultura.
Aplicações para DUATs de áreas de com mais de 10,000 ha devem ser autorizados pelo
Conselho de Ministros.

Os pobres rurais obtêm acesso à terra principalmente através da ocupação habitual e de boa fé. Estes
direitos adquiridos gozam de pleno reconhecimento legal como sendo equivalentes ao estado.
O Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto 66/98, indica que a aprovação da construção
de infraestruturas públicas, incluindo as obras de água subterrânea, resultará na criação automática de
Áreas de Reserva Parcial (ou seja, direito de passagem (ROW) ) a menos de 50 m da infraestrutura.
Não se pode adquirir o direito de usar e beneficiar dessa terra nem desenvolver actividades sem
licença. Na prática, esta disposição não é seguida, e com a aplicação da lei em muitas partes do país, a
invasão do ROW é comum.
O Regulamento da Lei de Terra identifica as taxas a pagar pelos titulares de títulos de terrenos, antes
da demarcação e autorização, bem como a taxa anual de direitos de uso e benefícios da terra. Estas
taxas foram actualizadas em 2010.38 O regulamento também recomenda a compensação resultante de
perdas por transferência, com diretrizes básicas de compensação na forma de tabelas produzidas e
actualizadas pelas Direcções Provinciais de Agricultura. Estas tabelas cobrem os valores médios de
mercado atribuídos a várias culturas arbóreas temporárias e permanentes.
A Lei de Ordenamento Territorial (19/2007) tem como objetivo garantir a organização de terras
nacionais e uso sustentável de seus recursos naturais; observando as condições legais, administrativas
e culturais; e proporcionando condições favoráveis para o desenvolvimento socioeconómico de
Moçambique; a promoção da qualidade de vida da população; e proteção ambiental e conservação.
Esta lei é aplicável a todos os níveis, de nível nacional a distrital, e requer a elaboração de planos
directores territoriais (nacionais, provinciais, distritais, municipais) de acordo com as condições reais
em cada nível. Esta lei confirma que a expropriação para o interesse público dará lugar ao pagamento
de compensações bastante calculadas, a fim de compensar a perda de bens tangíveis e intangíveis e
activos produtivos, bem como a ruptura da coesão social.39 O Diploma Ministerial 181/2010 também
pretende governar este processo de compensação.
O artigo 68 do Decreto 23/2008 (que regula a Lei do Ordenamento Territorial) especifica ainda que a
expropriação para fins de planeamento territorial é considerada como sendo de interesse público
quando o objectivo final é salvaguardar o interesse comum de uma comunidade através da instalação
de infraestrutura económica ou social com grandes impactos sociais positivos. O artigo 70 também
estabelece que uma compensação justa deve ser paga antes da transferência ou expropriação de bens e
activos, e não deve apenas cobrir o valor real dos bens expropriados, mas também danos e perda de
lucro. Conforme mencionado acima, os aspectos específicos relacionados à compensação também são
regidos pelo Diploma Ministerial 181/2010. Este diploma reitera o disposto no Decreto 23/2008 que a
tomada de terras para o cumprimento de interesses públicos deve ser tornada pública pelo gabinete
sob proposta do proponente.
Avaliação de activos e perdas e compensação para perdas
O Regulamento 66/98 da Lei de Terras recomenda a compensação resultante da transferência de
perdas, com diretrizes básicas para a remuneração sob a forma de tabelas produzidas e actualizadas
pelas Direcções Provinciais de Agricultura, cobrindo valores médios anuais (valor de mercado)
atribuídos a várias culturas e árvores, mas estes raramente estavam disponíveis e, na maioria dos
casos, não estavam atualizados.
De acordo com os regulamentos nacionais para infraestrutura e culturas, em 2010 os então Ministérios
da Coordenação de Assuntos Ambientais (MICOA), Finanças (MF) e Justiça (MOJ) aprovaram o

38
39

O Diploma Ministerial 144/2010 actualiza as taxas a serem pagas pelo direito do uso da terra.
Um documento especifíco sobre o processo foi aprovado em 2010 (Decreto Ministerial 181/2010).
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Decreto Ministerial 181/2010 sobre o Processo de Expropriação Relacionado ao Ordenamento
Territorial. Além de implementarem aspectos importantes da Lei de Ordenamento Territorial
(19/2007) e a regulamentação desta lei (Decreto 23/2008), o Decreto 181/2010 contribui para
preencher a lacuna que existia no cálculo de valores de compensação.

5.2.2.

Descrição das Instituições do Sector Mineiro

Nesta secção, identifica-se e descreve-se a estrutura e as principais funções das instituições,
autoridades reguladoras, e órgãos de execução relevantes para o sector mineiro. A relação entre os
principais departamentos e agências, é resumidas na Figura 5.
Figura 5: Relação entre as principais intituições do sector mineiro

Fonte: Jamal, 2016.

Moçambique possui um sistema de governação de vários níveis, que compreende governo central e
governo local. O governo local é composto por governos provinciais e distritais, postos
administrativos e localidades, bem como conselhos municipais. Com a independência em 1975,
Moçambique adquiriu uma estrutura administrativa altamente centralizada, devido ao período de
colonialismo e a um sistema de planeamento económico centralizado. A adopção da Constituição de
1990 viu o início da descentralização gradual do governo para alocar capacidade de decisão e
autonomia financeira ao governo local.
O processo de reforma começou com a Lei 3/1994 de 13 de Setembro, que criou distritos municipais
urbanos e rurais, e previu a autonomia administrativa e financeira. A lei também começou a
reconhecer a importância das autoridades tradicionais no contexto da governanção local. Isto foi
difícil de implementar, devido às condições pós-conflito do tempo, caracterizadas por uma má
capacidade fora das capitais provinciais e medo sobre a potencial fragmentação do estado (Forquilha,
2007; USAID, 2010). A lei de 1994 foi seguida pela Lei 9/1996 de 22 de Novembro, a Lei das
Autoridades Locais, que criou uma nova estrutura de governo local baseada na devolução e
desconcentração. O principal objectivo da lei de 1996 era permitir que os municípios eleitos
localmente complementassem as autoridades locais designadas pelo governo central.
A maior reforma posterior ao governo local veio com a Lei 8/2003 de 19 de Maio, a Lei dos Órgãos
Locais do Estado (LOLE), que definiu a composição e as competências dos diferentes órgãos das
autoridades locais. LOLE governa a desconcentração dos serviços públicos, como saúde e educação,
aos níveis provincial e distrital. Também define a devolução de serviços urbanos chave, como o
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desenvolvimento de infraestrutura e manutenção e saúde, para municípios em áreas urbanas. A LOLE
também introduzio o Conselho Consultivo para consulta pública e participação. As autoridades
governamentais provinciais e distritais têm pouca autonomia financeira, mas os municípios possuem
mais autonomia administrativa e financeira, incluindo a capacidade de estabelecer e cobrar impostos e
taxas com base em condições locais. Por exemplo, o imposto sobre a estrada, o imposto sobre a
propriedade e as taxas de cobrança de resíduos e licenças de construção são determinados pelos
municípios e são a principal forma de colecta de receita. Mesmo assim, a maioria dos municípios,
especialmente os mais pequenos, tem pouca capacidade de planeamento e gestão financeira, prestação
de serviços públicos e atraindo e mantendo recursos humanos mais qualificados.
O proprietário dos recursos minerais em Moçambique é o Estado, representado através do MIREME.
O MIREME gere as políticas do sector mineral, bem como a afectação dos recursos e os processos de
licenciamento.40 Na sequência da fusão do Ministério dos Recursos Minerais e do Ministério da
Energia41, e a nomeação de um Ministro para o Ministério dos Recursos Minerais e Energia resultante
em Janeiro de 2015, os estatutos organizacionais da MIREME foram emitidos em Julho de 2015
(Comissão Interministerial de Public Administração, Resolução n° 14/2015). Além de uma grande
mudança desde a abolição do Instituto Nacional de Geologia e Minas em Setembro de 2015, estes
estatutos definem a estrutura actual do Ministério.
O MIREME é responsável pela elaboração e implementação das políticas do sector da indústria
extractiva e da energia. Está também envolvido na monitoria dos regulamentos ambientais especificos
para o sector da indústria extractiva, e regula o sector de energia eléctrica, energias renováveis,
importação e distribuição dos combustíveis líquidos, e os derivados da mineração. Sob a tutela do
MIREME estão o Instituto Nacional de Petróleo (o órgão regulador da industria de petróleo e gás) e o
Instituto Nacional de Minas (INAMI).
As principais unidades técnicas no MIREME e reportando ao Ministro são:
>

>
>
>

Direcções que lidam primariamente com questões de políticas, tal como a Direcção Nacional de
Geologia e Minas (DNGM), a Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustiveis, a Direcção
Nacional da Energia, e a Direcção Nacional de Planeamento e Cooperação;
Inspecção Geral do MIREME;
Instituições regulatorias que reportam ao Ministro: INAMI e o INP; e
ENH, uma agência implementadora que reporta ao Ministro.

Dentro da Direcção Nacional de Geologia e Minas e de particular relevância para a SESA, são:
>

>

40

41

O Departamento de Mineração Artesanal e de Pequena Escala (DEMAPE), é responsável pela
elaboração de todos aspectos do sector da MAPE (SLR, 2016). Cada província tem um Director
Provincial para a administração local dos recursos minerais e da exploração mineira, energia e
inspecção (SLR, 2016).
A Direcção de Normação, Segurança Mineral e Ambiente, cujas responsabilidades incluem a
elaboração de proposta de políticas de desenvolvimento na área geomineira e instrumentos de
implementação, assim como a monitoria da sua implementação; o desenvolvimento de
instrumentos reguladores e normas técnicas específicas para levar a cabo o trabalho de pesquisa
cartográfica, inventário e pesquisa mineral com vista a elaborar relatórios dos respectivos
trabalhos; o desenvolvimento de instrumentos reguladores e normas técnicas aplicáveis ao cálculo
e classificação dos recursos nacionais e reservas de exploração mineira; participação na
disseminação da legislação mineira e na supervisão da conformidade com as normas de segurança
técnica e de saúde em actividades geológico-mineiras.

O MIREME supervisiona, também, a entidade reguladora do sector do gas, o INP, e o parceiro de
desenvolvimento do Estado no sector de petróleos e mineração, a ENH; esta função é analisada de forma
pormenorizada no relatório da SESA para o sector da mineração.
O MIREME foi separado em 2005 para criar dois Ministérios separados, o Ministério dos Recursos
Minerais e o Ministério da Energia.
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A Inspecção Geral do MIREME revê questões de saúde ambiental e segurança, actividades
operarionais, e assuntos contratuais e de licenciamento teoriacamento a todos os nivéis de
planificação e desenvolvimento mineiro. A Inspecção Geral tem 45 funcionários (incluindo na
provincias) e planifica contratar um efectivo de 75, caso a dotação permita. A Inspecção Geral tem
enfoque em areas de responsabilidade mas não faz parte de nenhum processo formal de gestão e
revisão de procedimentos/políticas/leis. Não existe uma relação directa com a inspecção do
MITADER, mas tem uma relação directa com o INAMI. Na MAPE, a inspecção está mais focalizada
para os aspectos comerciais (vendas e impostos), e na fiscalização de operaçãoes para controlar são
autorizadas/dentro de áreas legais como estabelecido e definido por lei. A inspecção trabalha com
delegados provinciais para garantir que a MAPE esteja propriamente legalizada. É mais fácil trabalhar
com pequenos mineiros, do que com osgarimpeiros uma vez que é mas fácil fazer os pequenos
mineiros cumprirem com a lei.
O Ministério e estas unidades estão localizadas em Maputo, mas o MIRIME está também
representado em todas províncias.
O MITADER, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, é responsivél pelo
desenvolvimento e implementação de políticas ambientais, desenvolvimento rural e terras. Foi
fundada em Janeiro de 2015 através da combinação do Ministério de Acção e Coordenação Ambiental
(MICOA), as responsabilidades relacionadas a terra do antigo Ministério da Agricultura e a função do
desenvolvimento rural do antigo Ministério da Planificação e Desenvolvimento. O poder ambiental
deste ministério continuar com o seu papel de licenciamento, monitoria e fiscalização. A combinação
de terra e ambiente provavelmente irá fortalecer o planeamento do uso da terra, e o papel do
desenvolvimento rural poderá se tornar significante no desenvolvimento local a redor das facilidades
de exploração do gás. O MITADER examina o impacto de avaliações sociais e ambientais,
providencia licenças ambientais para o desenvolvimento de projectos, promove o conhecimento de
assuntos ambientais, e implementa o plano de uso de terra. É também responsável por controlar o
cadastro de terra, licenças de concessão na silvicultura, e gerir áreas de conservação. A Agência
Nacional de Conservação de Áreas (ANAC), sob tutela do MITADER, é responsável pela gestão das
áreas protegidas.
O Decreto Presidencial (13/2015) de Março 2015 define as principais responsabilidades do novo
ministério. As principais responsabilidades incluem:
>
>
>
>
>
>

Gestão e implementação do ordenamento territorial;
Elaboração de políticas e estratégias para o desenvolvimento integrado da terra, ambiente, áreas
de conservação, florestas, animais selvagens e desenvolvimento rural;
Administração da terra;
Administração sustentavél de flora e fauna;
Gestão das áreas de conservação; e
Planeamento, promoção e coordenação do desenvolvimento rural integrado e sustentavél.

Em suma, os principais "sectores" abrangidos pelo MITADER são a administração e gestão da terra,
silvicultura, meio ambiente, desenvolvimento rural e conservação e gestão da vida selvagem.
As organizações internas do ministério para estas responsabilidades incluem:
> ANAC (como mencionado acima).
> AQUA, Agência Nacional de Controle da Qualidade Ambiental, criada em 2010,
coincidentemente com problemas ambientais na Mozal. O papel da AQUA mudou com a criação
do MITADER em 2015 e assumiu a monitoria, com excepção da flora e da fauna, que ficou com a
ANAC, e a monitoria de licenças que ficaram com a DINAF e a DINAT. Nas províncias, a
AQUA é separada da delegação do MITADER (mas até rceber um financiamento adequado,
funciona nos escritórios do MITADER). A AQUA está actualmente presente em Nampula, Gaza
e Manica; poderá expandir para a Zambézia e Cabo Delgado com o financiamento do Banco
Mundial para o projecto Landscape. Os papéis da AQUA incluem a monitoria ambiental,
pesquisa ambiental e auditoria ambiental.
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>

>

A Inspeção Geral, é composta por três departamentos (administração e finanças, meio ambiente e
ordenamento do território e terra). A Inspecção tem um papel activo e reactivo, e realiza a revisão
de documentos e trabalhos de campo. Existem inspectores (fiscais) para silvicultura, terra e
conservação, com planos para criar inspectores ambientais (a inspecção ambiental já é feita pelos
outros três tipos de inspectores). Actualmente, o departamento tem 1,300 inspectores, mas estima
que o número ideal seria de 2,400. A Inspecção tem para com o sector da mineração um enfoque
maior sobre os materiais de construção, pedras preciosas e ouro (todas que se afiguram
significativas em termos de actividades de MAPE), e sobre questões jurídicas e ambientais. A
Inspecção tem sido bem sucedida na gestão dos aspectos ambientais das licenças e contratos da
MGE, e mais genericamente na planificação da gestão ambiental, a gestão, no controlo e gestão
da extracção de materiais industriais de média e grande escala (rochas, pedra, areia, calcário, etc.)
e na promoção da criação de departamentos ambientais no seio das grandes empresas
mineradoras.
Direcções Nacionais para a Terra, Ambiente e Ordenamento Territorial e Reassentamento.

Tal como no MIREME, o MITADER também possui direcções provinciais, sem autoridade
descentralizada significativa. Parece que o nivél de pessoal e recursos das funções de inspecção no
MITADER (Inspecção Geral e AQUA) têm recursos muito abaixo dos níveis que as próprias unidades
consideram ótimas.
O MITADER e seus ministérios antecessores lideraram a criação de leis e regulamentos ambientais.
Os principais elementos dessa evolução estão resumidos no Regulamento de 2015 sobre o Processo de
Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto 54/2015, de 31 de Dezembro, que substituiu os Decretos
45/2004 e 42/2008).42 Outros produtos significativos do MITADER são os Regulamentos para o
Processo de Reassentamento Resultante das Actividades Económicas (Decreto 31/2012 de 8 de
Agosto) e vários Diplomas Ministeriais como o de 2006 em participação pública na elaboração do
processo de avaliação de impacto ambiental.
Alta Autoridade da Indústria Extractiva, AAIE foi fundada pela Lei de Minas de 2014 (Lei
20/2014) como uma instituição autonóma administrativa e financeira. Acredita-se que a AAIE terá a
função de auditoria geral na exploração do gás, e reportará ao Conselho de Ministros. Estava para se
tornar operacional dentro de 12 meses de aprovação de Lei de Minas (ex. até Agosto de 2015). A alta
autoridade surgiu através da lei de 2014, porem ainda não foi incorporada.
O INAMI foi criado como o órgão regulador da actividade mineira em 2014 pela Lei de Minas (Lei
n° 20/2014), e a sua lei estatutária foi publicada em Julho de 2016. Entre outras coisas, o INAMI deve
propor medidas para o desenvolvimento do sector mineiro, e supervisionar a sua implementação;
rever e aprovar propostas para a abertura, reabilitação e encerramento de minas; e analisar processos
associados com as licenças de prospecção e mineração, e promover e apoiar as actividades mineiras a
todos os níveis. Em Setembro de 2015, o Instituto Nacional de Geologia e Minas – que também tinha
sido criado pela Lei de Minas de 2014 – foi extinto e as suas funções transferidas para o INAMI. O
INAMI é basicamente a transformação da Direcção de Minas em Instituto que continua com as
atribuições e competências da Direcção para o desenvolvimento e supervisão do sector de minas.
O INAMI tem quatro departamentos: Cadastro Mineiro; Projectos, Tecnologia Mineira e Ambiente
(este departamento lida com a MAPE); Pesquisa Geológica e Sismologia; e Laboratórios. O cadastro é
o mais estabelecido tendo assumido a sua actual forma online em 2006. Os outros departamentos
basearam-se na reestruturação de anteriores grupos e funções. A Direcção Nacional de Geologia e
Minas é responsavel pelos aspectos de política e monitoria no âmbito desta estrutura revista, e inclui
uma série de Direcções com responsabilidades diferentes: Departamento de Estudos e Projectos,
Departamento Gestão da Informação Geológica, Departamento de Normas, Segurança Mineira e
42

As apresentações nos regulamentos de 2015 incluem uma referência mais profunda às condições
socioeconómicas, incluindo referência aos vulneráveis e aos efeitos directos/indirectos e residual/
cumulativo, e aos processos participativos. Os regulamentos também criaram comissões técnicas lideradas
pelo MITADER e comissões técnicas governamentais para orientar a preparação de uma AIA a nível de
projeto.
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Ambiente, DEMAPE, Departamento de Amostras Geológicas e o Departamento de Administração e
Finanças.
O INAMI tem a responsabilidade de fiscalizar a recolha dos relatórios mensais, trimestrais e anuais
nos termos do novo Regulamento da Lei de Minas (aprovado pelo Decreto n° 31/2015 de 31 de
Dezembro); estes relatórios devem ser submetidos ao INAMI (com cópia para Director Provincial
competente).
As Instituições secundárias que desempenham um papel menos directo na gestão do
desenvolvimento mineiro em Moçambique, são definidas como:
>

>

>

>

>

>
>

>
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Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, MASA), é responsável por desenvolver e
implementar políticas para o desenvolvimento agrícola. O Centro da Promoção da Agricultura é
responsavél pela coordenação de investimentos na agricultura, enquanto que o Instituto de
Irrigação Nacional promover a irrigação.
Ministério da Cultura e Turismo, MICULTUR, foi criado na junção dos Ministérios de Cultura
e Turismo em 2015. O ministério é responsável por desenvolver e implementar políticas para o
desenvolvimento do turismo, promoção da cultura e a preservação de culturas tradicionais. A
promoção de actividades turísticas está sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Turismo.
Ministério da Economia e Finanças, MEF, foi criado através da junção do Ministério da
Planificação e Desenvolvimento e do Ministério das Finanças em 2015.43 O MEF é responsavél
pela coordenação do processo de planeamento e guias e um desenvolvimento nacional
socioeconómico integrado e balançado em Moçambique. O mesmo coordena as actividades de
planeamento anual de todos os sectores e localiza fundos, assim como prepara o plano
quinquenal. O ministério é também responsável por coordenar investimentos públicos através da
Direcção Nacional de Investimento e Cooperação. Varias agências com relevância relativamente
ao gás, estão sobre a tutela deste Ministério. A Autoridade Tributaria de Moçambique (ATM) é
responsável pela implementação e cobrança dos impostos. O Centro de Promoção de
Investimento promove e facilita investimentos e aconselha o governo no que diz respeito as
decisões de investimento, com a excepção das actividades de extracção do gás e minerais que são
regulados por legislação sectorial. A Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
promove e coordena as actividades de zonas económicas especiais. A Agência de
Desenvolvimento do Vale do Zambeze promove e coordena as actividades no Vale do Zambeze,
que abrange as outras quatro províncias: Tete, Zambézia, Manica e Sofala.
Ministério do Genéro, Criança e Acção Social, MGCAS, antigo Ministério da Mulher e Acção
Social tem a responsabilidade de criar políticas que promovem a emancipação e desenvolvimento
da mulher assim como coordenar e implementar actividades de protecção social de crianças e
outros grupos vulneráveis, incluindo os idosos, deficientes de todos os géneros, e pessoas
afectadas com o vírus de HIV/SIDA.
Ministério da Saúde, MISAU, é responsável por desenvolver e implementar políticas que visam
melhorar o sistema de saúde e a provisão dos cuidados da saúde públic. As suas actividades
também incluem a saúde ambiental, saúde e segurança ocupacional e segurança alimentar.
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, MEC é responsável pela promoção e
realização de ensino primário e secundário, alfabetização e formação dos professores.
Ministério da Indústria e Comércio, MIC é responsável pelo desenvolvimento e implementação
de políticas para promover o desenvolvimento industrial, exportação dos produtos e regular o
comércio.
Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, é responsável pela provisão de
conselho legal ao governo, pela supervisão de elaboração da legislação, promover a educação
legal a todos cidadãos, e o respeito pelos direitos humanos fundamentais assim como a provisão

Este Ministério era antes o Ministério do Plano e Finanças até 2005 quando foi separado para criar um
Ministério da Finanças e o Ministério da Planificação e Desenvolvimento.
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de ajuda legal. É também responsável pela supervisão de notários e registos, e a gestão do sistema
presidiário.
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, MITESS é responsável por implementar
políticas para a promoção do emprego, saúde e segurança ocupacional, e segurança social. Regula
também o emprego de trabalhadores estrangeiros. O Instituo Nacional de Emprego e Educação
Profissional (INEFP) esta sob a sua tutela e providencia formação a curto prazo. O Instituto
Nacional de Segurança Social gere as contribuições da segurança social.
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, MOPH é responsável pelo
desenvolvimento e implementação de políticas relacionadas às obras públicas assim como a
construção e a manutenção de infraestruturas chave como estradas, pontes, e fornecimento de
água. O Ministério tem um papel a desempenhar no que diz respeito a gestão de recursos hídricos
para segurar o uso sustentável de água para a actividade socioeconómica (irrigação e uso
doméstico), e lidar com cheias e secas e a monitora a qualidade da água da superfície e
subterrânea.
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, MCTESTP é
responsável pela criação de políticas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia e do ensino
superior e técnico-profissional.44 Regula a educação técnico-profissional e superior; e providencia
fundos para pesquisas cientificas. As condições das universidades, escolas de ensino técnicoprofissional e instituições de formação profissional são patrocinadas por este ministério.
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, MOZPESCA, é responsável pela criação de
políticas que visam segurar uma boa gestão dos recursos da pesca, mar, e águas interiores. O
ministério tem a responsabilidade de efectuar pesquisa sobre a pesca através do Instituto Nacional
de Pesquisa Pesqueira cujo objectivo é de assegurar a gestão de recursos pesqueiros e apoiar os
pescadores artesanais através do Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala. O
ministério, também, fiscaliza a Administração Nacional de Pesca, O Instituto Nacional de
Desenvolvimento de Aquacultura, o Instituto Nacional de Inspecção Pesqueira e o Fundo do
Desenvolvimento Pesqueiro.
Ministério da Administração Estatal e Função Pública, MAEFP é responsável pela
implementação de políticas no governo local e serviços públicos, assim como pela administração
eleitoral. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) deve prevenir, mitigar e fazer
uma gestão das calamidades, como por exemplo, as cheias, ciclones, sismos e os impactos das
mudanças climáticas. O INGC trabalha com todos os ministérios relevantes para coordenar e
reduzir os impactos das calamidades na segurança alimentar, saúde e infraestruturas. A INGC tem
um sistema de aviso prévio em determinados lugares em relação a cheias, ciclone e secas.
Ministério dos Transportes e Comunicação, MTC é responsável por desenvolver e implementar
políticas relacionadas com o sector de transportes e telecomunicação. Este inclui portos,
caminhos-de-ferro, estradas, aviação civil, navegações e serviços postais. O MTC é também
responsavél pelo planeamento e promoção de corredores de desenvolvimento através da
planificação espacial.
Ministério da Juventude e Desportos, MJD é responsável pela promoção da participação juvenil
em actividades sociais, culturais e económicas assim como o desenvolvimento do desporto.
Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentavél (CONDES) foi criado em 1997 pela
Lei Ambiental 20/1997 e tem estado em vigor desde o ano 2000. É o corpo consultório mais
antigo no desenvolvimento sustentável e ambiente através de dois encontros anuais em sessões
ordinárias. O papel da CONDES é de aconselhar o Conselho de Ministros e fortalecer a
coordenação e o domínio de aspectos ambientais para promover um desenvolvimento sustentável.
As políticas aprovadas pela CONDES são levadas ao Conselho de Ministros para serem
aprovadas. Este é governado pelo Primeiro-ministro e o Ministro do MITADER é o cogovernante. Os outros membros da CONDES são os Ministros de: MEF, assuntos operacionais,
MTC, segurança alimentar e agrícola, serviço público, habitação e recursos hídricos, cultura e

Antes de 2015, o ensino superior e técnico-profissional estavam sob a liderança do Ministério da Educação.

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Relatório Final da SESA - Mineração

turismo, administração e serviço público, saúde, ciência e tecnologia e ensino técnicoprofissional, MGCAS, o presidente do Instituto Nacional de Estatística, três representantes da
sociedade civil e sector privado, três representantes académicos, e três representantes nomeados
pelo dirigente. Tem contribuído pouco para a exploração mineira (ou do gás) e não tem nenhum
papel relevante no sector. A análise liderada pelo Ministro da Administração Estatal está a rever
este tipo de foruns. É possível que o CONDES seja substituído por um outro orgão interministerial cujo papel em relação a exploração mineira e do gás natural ainda não foi estabilizada.
O GdM criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), com o objectivo de
promover e financiar projectos e programas que integram o desenvolvimento inclusivo e
sustentável. A CONDES será substituída pelo FNDS.
Intervenientes do governo local
Os governos locais incluem as províncias, os distritos e os municípios. Todos ministérios do governo
central estão representados a nível provincial e distrital. A nível provincial, é através das direcções
provinciais dos ministérios sectoriais. Estas direcções provinciais também reportam ao Governador
Provincial. A nível distrital, o MEF e o Ministério de Administração Estatal e Função Pública são
representados pela Administração Distrital. Os outros ministérios são representados pelos: Serviços
Distritais de Planeamento e Infraestruturas para as obras públicas, MIREME, MTC, e MITADER;
Serviços Distritais das Actividades Económicas para indústria e comércio, agricultura, pesca, e
turismo; Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia para educação, juventude, ciência e
tecnologia; e os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, para saúde, mulher e bem-estar
social.
O poder legislativo
Os oficiais eleitos têm um papel importante no desenvolvimento de planos e interacção na
comunidade. A Assembleia da Republica é a autoridade legislativa suprema em todas políticas
domésticas e alheias. As Comissões de Trabalho da Assembleia tem a responsabilidade de examinar
os principais pontos da legislação e monitorar as actividades institucionais. A nível local, existem
Assembleias Provinciais e Conselhos Municipais. A Assembleia Provincial tem um poder limitado
para influenciar o que acontece nas provinciais, enquanto que o Conselho Municipal tem mais poder
influenciador a nível urbano.
Empresas estatais relevantes
Duas das mais significativas empresas estatais relevantes para o sector de minas, são as seguintes:
>
>

EMEM - A Empresa Moçambicana de Exploração Mineira foi criada para representar o Estado
nos projectos mineiros.
CFM - A Empresa de Portos e Caminhos-de-ferro de Moçambique é responsável pela Linhas de
Sena, que transporta o carvão de Tete ao porto da Beira. Entre outros sistemas de linhas-férreas e
portos, faz parte da sociedade do Corredor de Desenvolvimento do Norte, que opera uma linha
ferrea de Tete a Nacala Porto; e do Portos do Norte que opera em Nacala porto; e nos Portos de
Cabo Delgado que irá operar o porto de Pemba.

5.3.

Análise de Políticas e Identificação de Questões

De uma forma abrangente, existem duas questões principais a nível de políticas. A primeira está
relacionada com lacunas, sobreposições e inconsistências aparentes quando se afectua a análise de
políticas e de leis e regulamentos dependentes relevantes para o sector de minas. O segundo relacionase com as políticas, leis e regulamentos que são fortes objectivamente, mas que apenas são debilmente
implementadas ou interpretadas (interpretações diversas) por diferentes partes.

5.3.1.

Lacunas, sobreposições e inconsistências

Questão política no 1 – conflito de interesses na aprovação e monitoria de licenças: a
regulamentação do sector mineiro é principalmente da responsabilidade do MIREME. No entanto,
Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Relatório Final da SESA - Mineração

embora seja eficiente em alguns aspectos, uma única abordagem, onde um ministério governamental
tem toda a responsabilidade em matéria de aprovação e monitoria de licenças, apresenta potenciais
conflitos de interesse (isto não é um conflito entre ministérios, mas sim um conflito de
responsabilidades). Uma entidade que concede uma licença pode ser tendenciosa para garantir a sua
continuação, uma vez que uma revogação de licença em uma fase posterior pode implicar um erro ou
falta de supervisão na concessão inicial. Isto pode ser agravado quando uma empresa nacional de
minas estiver envolvida num projecto, pois essa empresa pode sofrer danos de reputação em tal
evento. A monitoria que leva à revogação ou suspensão de uma licença impedirá a geração de receita,
exigindo o cumprimento da responsabilidade de monitorar e fazer cumprir o custo da geração de
receita. Sob o sistema actual, existe o risco de que as considerações comerciais possam influenciar
indevidamente o processo de decisão do MIREME, impulsionado pela pressão para aumentar o
orçamento. Além disso, o sucesso no domínio comercial é mais fácil de calcular e medir em
comparação com externalidades, como o ambiente, saúde, segurança e as considerações culturais,
exacerbando o viés a favor de uma decisão comercial com uma consideração insuficiente das questões
de ESHSS.
Questão política no 2 – Plano Director do Sector de Minas: A melhoria na definição do potencial
mineiro (como base para aprimorar as previsões para o crescimento mineiro para os próximos 20
anos) depende de muitas contribuições diferentes. Actualmente, embora exista um Plano Preliminar
Director Sintetizado do Carvão, não existe outro plano director sectorial ou específico a um minério
que possa ser transformado num programa de desenvolvimento holístico que inclua cenários
pormenorizados para o desenvolvimento do sector, previsão de impactos cumulativos, métodos de
gestão, requisitos de identificação de infraestruturas e planificação associada;
Questão política no 3 – conservação da biodiversidade e compensação: apesar de adequado45,
existe um número de defeitos no corrente processo de avaliação de impacto ambiental numa
perspectiva da biodiversidade (World Bank, 2015). As AIAs actuais raramente qualificam o impacto
da biodiversidade, especialmente impactos residuais e frequentemente omitem impactos directos,
calculando a constituição impossível da biodiversidade. A partir disso, um risco particular tem
emergido como um paradoxo com a nova lei de conservação, que embora se tenha introduzido pela
primeira vez o conceito “sem perda líquida” (no net loss) na legislação moçambicana, isto foi feito
dentro das áreas de conservação. Isto fará com que as empresas e alguns sectores governamentais
aumentem a pressão para que as áreas sejam consideradas para a exploração (World Bank, 2015a). É
importante notar que os defeitos relacionados as AIAs são comuns em outros países da exploração do
gás, alguns desenvolvidos e alguns em vias de desenvolvimento.
Questão política no 4 – exploração mineira e áreas protegidas: a actividade mineira em áreas
protegidas só é possível através de uma autorização especial. Contudo, o processo de obtenção da tal
permissão não é claro e potencialmente deixa as portas abertas para operações e intervenções mineiras
futuras significantivas nas áreas de conservação (domínio público), nas respectivas zonas tampão,
terras húmidas, ecossistemas de montanhas e outras áreas ecologicamente sensíveis dentro da
fronteira de áreas de conservação importantes. O parágrafo número 2 do Artigo 11 da Lei de Florestas
e Fauna Bravia, o Artigo 19 do Regulamento Ambiental para a Actividade Mineira (Decreto n°
26/2004) parece permitir a actividade mineira em parques nacionais e reservas.

45

De forma mais ampla, como observado pelo MITADER (2015), a nova Lei da Minas não fornece um foco
forte na proteção ambiental, enquanto afirma que as actividades de mineração devem considerar, entre
outras, a conservação da biodiversidade (Artigo 68b). O Capítulo IX (Artigos 68-73) refere-se a questões
ambientais inerentes à mineração, mas não explicitamente em relação à biodiversidade. No seu Artigo 32,
alínea c), afirma que é da responsabilidade do MITADER coordenar a qualificação e quantificação dos
danos ambientais causados pelas actividades de mineração. Reforça a necessidade do Plano de Gestão
Ambiental (EMP) e refere-se ao cancelamento automático da licença de mineração se o EMP não for
submetido (Artigo 11), colocando a responsabilidade por danos ambientais no operador (Artigo 20). Em
termos de poluição, refere-se, por exemplo, a contaminação de águas derivadas de operações de
mineração a serem corrigidas, devolvendo-a ao seu estado original (Artigo 15).
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Questão política no 5 – quadro legal para a regulação da MAPE: não existe, actualmente, um
quadro jurídico claro para resolver as questões relacionadas com a MAPE. Até que a estratégia da
MAPE que está actualmente a ser elaborada seja concluída, esta questão não pode efectivamente ser
resolvida, embora as recomendações preliminares baseadas em questões e abordagens assumidas em
outros países são apresentadas na Secção 6.1. Uma análise das actuais leis relevantes para a MAPE
levanta questões sobre a sua implementação se estas serão eficazes na promoção da legalização das
actividades da MAPE:
>

>

>

>
>

>
>

>
>

>

A atribuição do certificado mineiro pode ser feita por concurso público ou a pedido do
interessado. A utilização do concurso público para a atribuição do certificado mineiro pode ser
problemática em termos de custos para o Estado e para o requerentes. Caso a legalização da
MAPE através deste título se torne uma realidade, irão surgir milhares de candidaturas. O custo
de realização de concursos públicos para um número muito elevado de candidatos deve ser
tomado em consideração quando o Governo tiver que escolher entre os dois sistemas acima
mencionados.
O certificado mineiro e a senha mineira podem ser atribuídas a uma pessoa singular ou a um
colectivo de pessoas. A atribuição a uma única pessoa pode criar problemas para a legalização da
actividade: pode criar a situação na qual o possuidor do título não é a pessoa que está a levar a
cabo a actividade de extracção.
O critério de produção para o certificado mineiro que define um máximo de 12 kg por ano para
metais preciosos que podem ser extraídos é muito restritivo e vai gerar problemas de viabilidade
económica para estas actividades, e para a legalização das actividades que produzem mais de 12
Kg. Algumas actividades de MAPE em Moçambique estão a produzir mais do que esta
quantidade com base na informação obtida durante a fase de consulta.
O limite de 50 m de área é muito restritivo, e as actividades de pequena escala já estão a trabalhar
em áreas com mais de 50 m.
A proibição de um número superior a 15 pessoas no processo extractivo não é irrealísta. Uma
característica principal da MAPE é exactamente a utilização de mais mão-de-obra em relação às
máquinas. Moçambique carece de oportunidades económicas nas zonas rurais, e a MAPE pode
ser uma actividade que contribui para mudar este cenário, mas esta limitação vai impedir que tal
aconteça dentro das actividades legais.
Os requisitos para a obtenção do certificado mineiro parecem rigorosos, em particular no que
respeita a avaliação técnica e económica do projecto e ao plano de exploração.
A senha mineira aparentemente tem menos restrições em relação ao certificado mineiro, mas o
regulamento define actividades de mineração artesanal como sendo as que utilizam equipamento
simples com um volume reduzido de extracção. Porém, o regulamento não define estes dois
conceitos. Este aspecto demanda clarificação.
Não está claro quem será responsável pela pelas área designada e a relação entre os detentores de
licença mineira e as áreas designadas.
As taxas dos royalties são as mesmas para todos os títulos mineiros. A diferenciação da
percentagem é baseada no mineral, e não na escala da actividade mineira. A percentagem é de 8%
para os diamantes, e de 6% para os metais preciosos e para as pedras preciosas ou semipreciosas. Caso os operadores considerem estas percentagens extremamente elevadas, a
consequência é de que mais actividades vão considerar a possibilidade de trabalhar fora da lei,
aumentando o risco de contrabando. Deve ser efectuada uma análise da rentabilidade com vista a
definir as taxas óptimas para os minérios produzidos pela MAPE em termos de receitas do Estado
e para a minimização da actividade ilegal.
O certificado de minas está, também, sujeito ao pagamento de taxas de superfície pela área da
mina. As taxas são de cerca de MZN 17,500 por hectare por ano, durante os primeiros cinco
anos. Após o quinto ano, a taxa sobe para MZN 25,000 por cada hectare por ano. Estes custos por
hectare são mais elevados em relação aos da MGE.

Questão política no 6 - âmbito do licenciamento da MAPE: não existem procedimentos de
licenciamento para a produção por parte da MAPE de bauxite, carvão, cobre, diamantes, talco e sal,
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por isso, a MAPE é considerada ilegal e tais actividades existem fora do quadro formal e representam
uma perda em termos de receitas fiscais.
Questão política no 7 – requisitos adequados de saúde e segurança para a MAPE: O
Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde para as Actividades Geológico-Mineiras (Decreto
61/2016) aplica-se a todas as actividades mineiras independentemente da dimensão da operação
mineira e categoria de título mineiro. Esta abordagem pode potencialmente criar problemas para as
operações da MAPE cumprirem com as obrigações e requisitos. A impressa internacional tem
reportado a ocorrência de acidentes envolvendo mortos em pequenas minas em Moçambique,
alegando que a presente abordagem não está a conseguir gerar os resultados desejados (que devem ser
os de evitar todas as mortes e eliminar ou minimizar ferimentos graves na MAPE).
Questão política no 8 - regulamento de trabalho da MAPE: O Regulamento do Trabalho Mineiro
(Decreto13/2015) regula as relações laborais entre os empregadores do sector mineiro, incluindo
empresas sub-contratadas, e seus trabalhadores, quer sejam Moçambicanos ou estrangeiros, e a
supervisão das condições de trabalho. Este Decreto, em princípio, aplica-se a todas as actividades
mineiras mas é importante tomar em consideração as diferentes condições de trabalho do sector da
MAPE relativas a actividades de média e grande escala e a implicação de tais diferenças para o
Regulamento do Trabalho Mineiro.
Questão política no 9 – influx relacionado a mineração: o problema dos fluxos migratórios
causados por grandes projectos mineiros ainda não foi adequadamente regulado. Nenhum actor pode
efectivamente abordar a questão do influxo; normalmente isto exigirá acções coordenadas da empresa
de gás (ou empresas), do governo local e central, e das comunidades locais e potencialmente outras
partes, como ONGs e agências doadoras.
Questão política no 10 – restauração de meios de subsistência e compensação após o
reassentamento: a reabilitação económica para as pessoas afectadas pelo projecto mineiro deve
resultar num meio de vida económico sustentável que é maior do que o seu nível anterior (as pessoas
devem se beneficiar do desenvolvimento mineiro e não permanecerem como estavam). O Decreto de
Reassentamento de 2012 exige que a população directamente afectada tenha um nível de renda e
padrão de vida "restabelecido igual ou acima do nível anterior". No entanto, o Decreto 31/2012 não
oferece orientação sobre a criação de actividades económicas sustentáveis para as pessoas afectadas
que melhore o seu padrão de vida. Além disso, a Lei de Petróleo (Lei 21/2014) afirma que as pessoas
“incluídas na reassentamento devem ter condições de vida dignas e acima das que possuem antes do
reassentamento através de uma compensação justa”. A experiência dos projectos em Moçambique
indica que a avaliação de activos agrícolas no âmbito do Diploma Ministerial 144/2010 resulta em
valores que geralmente são desactualizados e não aceitáveis para as pessoas afectadas. Além disso, o
mercado moçambicano raramente fornece informações confiáveis e consolidadas sobre os preços de
activos comparáveis ou substitutos aceitáveis, já que os elementos-chave afectados pelo
reassentamento raramente são negociados. Isto levou os profissionais de acções de reassentamento e
proponenetes de projectos a procurar abordagens alternativas. No entanto, cálculos e avaliação
referem-se apenas aos custos de activos tangíveis (ou directo/tangível) e não abordam activos
intangíveis. O Regulamento 66/98 da Lei da Terra recomenda a compensação resultante da
transferência de perdas, com directrizes básicas de remuneração sob a forma de tabelas produzidas e
actualizadas pelas Direcções Provinciais de Agricultura, cobrindo valores médios anuais (valor de
mercado) atribuídos a várias culturas e árvores, mas estes raramente estavam disponíveis e, na maioria
dos casos, não estavam actualizados. Em 2010, a Direcção Nacional de Serviços Agrários, parte do
Ministério da Agricultura, produziu novas tabelas para culturas temporárias e permanentes, que
também exigem actualização, mas não foram oferecidos critérios concisos para este processo. Parece
que as empresas de mineração tendem a usar estas taxas apenas como referência, e fazer pagamentos
mais elevados, embora isso possa levar a diferenças locais e regionais, o que pode desencadear
disputas com as comunidades afectadas.
De acordo com os regulamentos nacionais para infraestrutura e culturas, em 2010 os então Ministérios
da Coordenação de Assuntos Ambientais (MICOA), Finanças (MF) e Justiça (MOJ) aprovaram o
Decreto Ministerial 181/2010 sobre o Processo de Expropriação Relacionado ao Ordenamento
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Territorial. Além de implementar aspectos importantes da Lei de Ordenamento Territorial (19/2007) e
a regulamentação desta lei (Decreto 23/2008), o Decreto 181/2010 contribui para preencher a lacuna
que existia no cálculo de valores de compensação. No ponto 4.2.1 Termos para o cálculo da infraestrutura, abrange os termos para o cálculo das infraestruturas e das culturas. O decreto não revoga
necessariamente as disposições que já existiam, mas fornece uma maior consistência. No entanto,
parece que não supera as deficiências de “actualização de preços”.
Em relação à infraestrutura em particular, um factor que tende a resultar em preços mais baixos ao
usar os mecanismos legais é a “depreciação”, que as leis e regulamentos existentes precisam de ter em
consideração. As leis e regulamentos existentes não dão respostas directas e estão abertas a diferentes
interpretações, levando a resultados variáveis quando aplicados por diferentes profissionais de
reassentamento.
Questão política no 11 – conteúdo local: no âmbito da nova Lei de Minas, deve ser dada preferência
a bens e serviços comprados ou obtidos em Moçambique e as empresas estrangeiras que prestam
serviços às actividades mineiras em Moçambique são obrigadas a associar-se com entidades
Moçambicanas. O Ministério da Economia e Finanças vem preparando uma lei de "conteúdo
nacional" (considerada como sinônimo de conteúdo local) e é importante que esta lei esteja alinhada
com a legislação restante aplicável ao sector de mineração, incluindo quaisquer regimes especiais
existentes. O escopo que se reflecta no rascunho é bastante amplo, uma vez que se aplicaria "a todos
os operadores económicos que actuam na produção e transação de bens e serviços no território
nacional" e, portanto, a todos os sectores de actividade. Restrições específicas para o desenvolvimento
de conteúdo local incluem aspectos como a preferência dos proponentes dos projectos pela
importação e PMEs que actualmente não conseguem entregar materiais, bens e serviços de qualidade
adequada em tempo hábil. A causa subjacente destas e outras restrições é a falta de clareza jurídica
em relação aos requisitos de conteúdo local e como estes devem ser entregues. Na ausência de tais
esclarecimentos, os proponentes de projetos são menos propensos a investir na capacitação das
empresas locais, resultando em habilidades técnicas inadequadas entre os moçambicanos (para o
emprego ou produção local de bens/serviços). Os contractos tem dado atenção ao conteúdo local e ao
emprego de nacionais, mas os bens de conteúdo locais em particular podem simplesmente ser
importados por uma empresa moçambicana em vez de serem fabricados em Moçambique. De acordo
com o Banco Mundial (2016a), um estudo (liderado pelo IPEME) da PMEs e opções para o seu
envolvimento com a indústria está em curso no estímulo de vínculos entre os projectos de mineração e
a economia moçambicana. Este trabalho será fundamental para o desenvolvimento de conteúdo local,
mas só será finalizado em Maio de 2020.

5.3.2.

Fragilidades na implementação

No sector mineiro, o desenvolvimento de políticas geralmente é eficaz e baseado em algumas décadas
de evolução política. Contudo, a regulamentação da política apresenta outro conjunto de desafios.
A implementação da legislação é dificultada por:
>
>
>

Falta de capacidade para priorizar leis, regulamentos, políticas, etc. e trabalhar na
implementação e aplicação das mais urgentes.
Falta de envolvimento das empresas.
Orçamento e recursos limitados, com ministérios relatando escassez significativa em relação
aos níveis "ideais".

Isto é indicativo de políticas, leis e regulamentos que são fortes no papel, mas que são apenas
fracamente implementados ou mal interpretados (interpretados de forma diferente) por diferentes
partes. Pode não haver entendimento colectivo ou acordo sobre as interpretações específicas, levando
a incertezas e abordagens conflictantes por diferentes ministérios. Isto é exacerbado pela mentalidade
"silo" dos ministérios, que tendem a trabalhar com pouca colaboração com outros ministérios. O
resultado da confusão e incerteza nestas circunstâncias é quase inevitável.
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Questão política no 12 – aplicação de leis: os desafios na aplicação das leis devem ser resolvidos.
Alguns destes exemplos são o acesso aos recursos do sub-solo, as taxas de compensação
desactualizadas para a propriedade e possível inconsistência dos requisitos relativos à aprovação de
um RAP e um contracto de mineração. Mais amplamente, não pode haver entendimento ou acordo
colectivo sobre interpretações específicas, levando a incertezas e abordagens conflituosas em vários
ministérios. Isto é exacerbado pela tendência das instituições governamentais de trabalhar de forma
isolada ou com pouca colaboração com outros ministérios. Há uma lacuna na aplicação adequada da
legislação, a implementação nem sempre é consistente com os termos e processos estabelecidos por
lei e não há clareza, de uma perspectiva de aplicação da lei, sobre como as diferentes leis devem se
comunicar ou, em alguns casos, quando uma legislação específica deve anular as legislações gerais. A
título de exemplo, existem regulamentos específicos que regem os processos de AIA para o sector de
minas, mas as licenças ambientais continuam a ser emitidas sob as regulamentações ambientais gerais
em vez dos regulamentos específicos do sector. Às vezes, a fraca aplicação das leis decorre da falta de
regulamentação complementar que muitas vezes é referida na própria lei. Um certo grau de confusão
e incerteza nestas circunstâncias é quase inevitável.
Questão política no 13 – sáude e segurança: existe pouca atenção à saúde e segurança dos
trabalhadores e da comunidade, e um fraco desempenho apesar dos regulamentos existentes. O
principal desafio é a capacidade de inspecção que é fraca/limitada e o papel central das inspecções do
trabalho. As questões não são um problema hierarquicamente, mas o MISAU tem apenas um papel
fraco na inspecção. Os serviços de saúde provinciais e distritais são administrados por meio de gestão
e financiamento central.
Questão política no 14 – monitoria e avaliação de AIAs: quase nunca há uma revisão das AIA por
especialistas independentes (Wold Bank, 2015). A monitoria e a avaliação ambiental são praticamente
inexistentes no actual regime de AIA; os projectos não são monitorados e avaliados durante a sua
implementação. Isto é um aspecto fraco no contexto actual. Ao contrário da fase de AIA, a legislação
não requer apresentações ou consultas públicas sobre a conformidade da empresa com o EMP
aprovado, nem existe um requisito para que os relatórios de monitoria sejam divulgados. O Decreto
54/2015 estipula que o MITADER deve realizar inspecções regulares nos locais dos projectos para
monitorar a implementação dos planos de gestão. Também pode solicitar uma auditoria ambiental
quando for considerada necessária. De acordo com o decreto, para projetos de categoria A + e A, o
MITADER deve visitar um projecto anualmente durante a fase de construção. De cinco em cinco
anos, a Licença Ambiental deve ser renovada. A renovação da licença depende da apresentação de um
EMP actualizado (projectos de categoria A e B) ou de um relatório sobre o desempenho ambiental
com base nas condições estabelecidas no documento de autorização (projectos de categoria C). Para
os projectos da categoria A + também é esperado um plano de gestão actualizado para os impactos de
contrabalançamento na biodiversidade (isto está relacionado com a Questão política no 3 acima). Os
custos das visitas do MITADER são da responsabilidade do proponente do projecto. Apesar destes
requisitos, o acompanhamento e monitoria dos impactos do projecto excede claramente a capacidade
actual do MITADER (ver Questão institucional no 8 – recursos e capacidade) e os requisitos do
Decreto 54/2015 não podem ser efectivamente implementados.
Questão política no 15 – reassentamento: o reassentamento involuntário das comunidades locais foi
uma das consequências mais nocivas da mineração e o reassentamento involuntário deve ser evitada
sempre que possível. Existem lacunas na actual Lei de Minas e no Decreto de Reassentamento de
2012 em relação ao processo. O Decreto de Reassentamento de 2012 não fornece salvaguardas
adequadas em matéria de reassentamento involuntário, nomeadamente no âmbito da consulta pública
(em particular nas mulheres e outros grupos marginalizados), garantindo uma compensação justa e
melhorando os meios de subsistência. Além disso, o Conselho de Ministros aprovou o Decreto de
Reassentamento sem realizar consultas públicas com grupos da sociedade civil ou empresas do sector
extractivo.
Existe uma falta de padrões para tratar projectos, considerando claramente a natureza e o tamanho do
projecto. Além disso, pré-definindo certos padrões sem considerar o contexto social da área onde o
reassentamento deve ser realizado (por exemplo, tipologia de habitação), os regulamentos
negligenciam o perfil socioeconómico das pessoas afectadas, com potencial para criar outros tipos de
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conflitos na comunidade. Em geral, a legislação de reassentamento é inadequada, na medida em que
não se amplia em muitos aspectos, incluindo questões-chave, tais como os termos de compensação e o
processo de restauração dos meios de subsistência.
Em termos de integração da preparação do plano de reassentamento no processo de avaliação de
impacto ambiental, é necessário reconsiderar o requisito pelo qual o RAP deve ser submetido junto
com a AIA. Além de ser um requisito tecnicamente difícil de atender (talvez não seja possível definir
em uma fase anterior o escopo do reassentamento, considerando também que o reassentamento deve
ser evitado o máximo possível) poderia aumentar as expectativas das comunidades em relação aos
benefícios de reassentamento, sem qualquer garantia de que o projecto em questão avançará
efectivamente. Caso o projecto proposto seja considerado inadequado de uma perspectiva ambiental
ou social, poderá ser difícil reverter o processo e gerenciar as expectativas então criadas, com
implicações em termos de agitação social e custos financeiros incorridos.
As comunidades locais forçadas a se mudar devem ter o maior fardo, incluindo danos financeiros,
ambientais e de saúde devidos ao reassentamento e, portanto, devem ser compensados de forma
equitativa, considerando estas dificuldades. Consequentemente, a compensação deve ser ampla para
incluir considerações sobre os meios de subsistência, bem como forcener as comunidades
reassentadas com uma parcela dos lucros futuros das lucrativas operações de gás. A incorporação
destas medidas no processo de reassentamento não só mitiga a discórdia social, mas também pode
levar a uma maior compreensão comunitária sobre os projectos extractivos.
As questões relativas ao DUAT e ao reassentamento são bem reconhecidas, mas há poucas sugestões
sobre como abordá-las e resolvê-las no futuro, de forma a dissipar as preocupações das comunidades
afectadas, não aumentar o fardo financeiro desnecessariamente do sector privado e que seja viável
para os ministérios com níveis e recursos existentes (e não "ideais"). Cabral e Norfolk (2016)
observam que isto formou “um quadro de governanção complexo com remessas sobrepostas e, muitas
vezes, decisões contraditórias que resultaram em uma implementação aleatória da política e legislação
de terras”. A questão do conflicto de terra causada pela exploração mineira e a produção foi
mencionada por várias partes. Embora seja abordado em lei, isto ainda causa problemas na
implementação.46 O desenvolvimento sustentável e o planeamento do uso da terra são tópicos
frequentes de conversa, mas poucas pessoas realmente entendem o que são. E, no caso do
ordenamento territorial, apesar das numerosas leis, há poucos resultados demonstráveis no terreno. As
preocupações foram levantadas sobre o longo período que o reassentamento leva, levando à queixas
das pessoas afectadas, e muitas empresas pensam que o reassentamento é muito caro. Do ponto de
vista da política, surgiram preocupações quanto ao intervalo entre o planeamento e a implementação e
o foco na infraestrutura ao custo de actividades económicas sustentáveis (substituição de subsistência)
para comunidades reassentadas.
Questão política no 16 – fraco padrão de construção relacionado ao reassentamento: a
infraestrutura construída com materiais locais de baixa qualidade ocorre frequentemente em projectos
de reassentamento devido ao mau planeamento do uso da terra e à aplicação limitada de padrões nas
áreas rurais.
Questão política no 17 – partilha de receitas: a partilha dos lucros com a comunidade local é um
elemento da Lei de Minas de 2014. Existe um requisito estatutário de que as comunidades em torno
de projectos de mineração (similares às comunidades "afectadas pela" silvicultura) recebam uma parte
da receita. Os fundos envolvidos devem ser especificamente incluídos no orçamento da administração
do distrito local, mas raramente são transferidos (sob a forma de investimentos identificados em
infraestrutura ou instalações do sector social) para as comunidades. A principal razão para isto é a
ausência de um processo consultivo sobre como os fundos devem ser utilizados. É razoável supor que
o não recebimento de fundos é provavelmente um factor significativo na atitude negativa de algumas
comunidades afectadas pelos projectos mineiros. O processo de distribuição de recibos fiscais de
46

Quase sem nenhuma excepção, os oficiais do governo entrevistados atribuiram os desafios na implementação
do reassentamento na má construção de obras civis, e nas expectativas irrealistas das comunidades
afectadas, do que na qualidade dos RAPs.
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produção para as comunidades locais não está claro, com alguns entrevistados observando que eles
acreditavam que eram encaminhados para a MIREME para distribuição, em dinheiro.

5.4.

Análise Institucional e Identificação de Questões

Foram identificadas três questões principais a nível institucional. A primeira está relacionada com as
atribuições e competências dos órgãos mais relevantes no sector de minas. A segunda relaciona-se
com a capacidade institucional para a resolução das questões de uESHSS no sector de minas. A
terceira, refere-se à coordenação e interacção eficientes entre os órgãos institucionais competentes do
Estado.

5.4.1.

Atribuições e funções institucionais

Questão institucional no 1 – MIREME: o MIREME está em processo de consolidação da sua
estrutura como consequência da fusão de dois Ministérios (Energia e Recursos Minerais). A estrutura
ministerial mudou em 2015, e ainda está em processo de formação, com vagas ainda por preencher.
Dentro do MIREME, a Inspecção Geral poderia potencialmente desempenhar um papel fundamental
no desenvolvimento do sector, inclusive em relação a questões ambientais e sociais. Actualmente, os
recursos parecem limitados para esta tarefa e não está claro como o departamento irá lidar com a
expansão da actividade de gás. As vagas e a falta de pessoal em algumas unidades, incluindo a
Inspecção Geral (que possui pessoal a 60% do que é considerado pela administração como apropriado
para seu papel) continuam sendo questões importantes.
Questão institucional no 2 – MITADER: o MITADER desempenha um papel principal e
profissional no desenvolvimento, implementação e supervisão da gestão ambiental apropriada
associada ao sector de minas. Um desafio é garantir que as actividades relacionadas ao meio ambiente
empreendidas em outros ministérios se beneficiem da função de coordenação e liderança técnica do
MITADER e que as experiências relevantes em outros ministérios sejam levadas em consideração
pelo MITADER no desenvolvimento de políticas e funções reguladoras. Comentários do MIREME e
agências associadas neste processo, e as ligações entre estes intervenientes tem sido fracos “desde
2014”.
Questão institucional no 3 – INAMI: com a criação do MIREME, o INAMI tem enfrentado certos
desafios. Para além da questão da nomeação de novos administradores, tais desafios incluem:
>

>

A incerteza causada pelo tempo levado para anunciar a nova estrutura e pela necessidade de
acomodar a extinção do Instituto Nacional de Geologia e Minas, e a transferência das suas
funções para o INAMI.
O tempo que o INAMI necessitou para elaborar a sua função de entidade reguladora (que foi
anunciada em Agosto de 2014 pela publicação da Lei de Minas e que tinha sido mal digerida
na altura da criação do novo Ministério resultado da fusão em Janeiro de 2015). O INAMI
encontra-se efectivamente numa fase inicial, subsequente à sua criação. A Direcção Nacional
de Geologia e Minas (DNGM) e o INAMI possuem estruturas internas com competências em
matéria de questões ambientais. Contudo, a sua funcionalidade e execução das competências
não é clara. Devido a transferência lenta das funções e dos recursos humanos, bem como o
atraso na entrada em vigor do Regulamento de Minas, o INAMI continua ainda por atingir o
seu potencial integral atribuído por lei. O seu início gradual coincide com o declíneo das
actividades do sector de minas; e quando o sector recuperar, o INAMI tem a probabilidade de
enfrentar desafios operacionais significativos no cumprimento das suas funções excepto se for
dada prioridade neste momento para desenvolver mais ainda a capacidade da instituição.

Questão institucional no 4 – AAIE: embora estabelecida sob a Lei de Minas de 2014, a AAIE ainda
não foi implementada, e nem as suas funções foram definidas. A expectativa é que a AAIE
supervisione a indústria extractiva, mas a nova Lei de Minas é silenciosa em relação aos poderes e ao
papel desta instituição. Em particular, é incerto se a nova autoridade terá um papel regulador ou
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ombudsman e se o seu papel entrará em conflito ou se sobrepõe a funções de inspetoria em outros
departamentos (Coutou, 2014, OMC, 2017).
Questão institucional no 5 – MISAU: o ministério participa nas AIAs e começou a fortalecer as suas
capacidades de saúde ambiental, mas sofre restrições em termos de recursos para implementação, e a
relativa importância do sector mineiro em relação ao equilíbrio da economia e da população. O
MISAU precisa aproveitar o apoio da indústria: isto é mais fácil com uma indústria formal maior e
onde há colaboração interministerial. O sector de mineração gera alguns problemas de saúde, cujos
custos para os quais, se não forem adequadamente monitorados pelas empresas, cairão por conta do
estado, pois os pacientes resultantes da actividade aumentarão a carga financeira do sector. Portanto, é
necessário incentivar e conduzir as medidas a serem tomadas pelas empresas no campo da saúde
pública. A colaboração interdepartamental não é um problema; o desafio é a falta de conhecimento do
cliente, a sua pobreza, e os recursos do ministério.
Questão institucional no 6 – MGCAS: o contributo do ministério para AIAs e SESAs é limitado.
Questão institucional no 7 – Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano: o Ministério
(ensino técnico superior) tem um papel potencialmente importante a desempenhar no
desenvolvimento do sector mineiro, inclusive através da implementação proposta do Fundo Nacional
de Financiamento da Formação Técnica Profissional , mas este papel ainda não foi esclarecido.

5.4.2.

Capacidade institutional

Questão institucional no 8 – recursos e capacidade: os principais ministérios têm recursos
insuficientes em relação ao tamanho actual do sector mineiro com números de pessoal subóptimos, e
falta de formação e experiência. Existe um risco significativo de que a capacidade dos departamentos
principais, como no MIREME e no MITADER, ficará cada vez mais aquém das demandas colocadas
sobre os mesmos à medida que o sector mineiro crescer nos próximos 20 anos (em alternativa, é
possível concluir que a diferença entre a capacidade existente e a capacidade institucional necessária,
de facto, restringirá o crescimento do sector de mineração). Por exemplo, no MITADER, enquanto os
inspectores de terra, silvicultura e conservação estão em vigor, os mesmos papéis que explicitamente
abordam o ambiente ainda não foram criados e as funções de inspector em ambos o MIREME
(Inspector Geral, IG) e o MITADER (IG, AQUA) estão seriamente com baixo nível de pessoal em
comparação com suas aspirações, particularmente no que diz respeito à implementação de planos de
reassentamento e meio ambiente.
A questão da capacidade limitada é ainda mais agravada pela distribuição das responsabilidades de
gestão ambiental e social em um espectro de actores governamentais, levando a lacunas,
sobreposições e níveis mais altos de ineficiências inter-institucionais.
As questões específicas também podem agravar a capacidade e limitação de recursos. Por exemplo,
em contraste as operações minerais da escala média e larga, o número das actividades de MAPE é
muito maior e tem um impacto directo na capacidade de inspecção (e em outras unidades no
MIREME) para suportar a legalização das actividades de MAPEs; actualmente, os recursos não são
suficientes para lidar com a potencial demanda de modo que as actividades da MAPE sejam
legalizadas.
A Tabela 18 resume a análise actual dos recursos humanos do MIREME (com base na análise de
profissionais com qualificações de licenciatura ou mestrado47). A equipe da SESA não conseguiu
aceder a informações equivalentes para o MITADER ou outras instituições governamentais.

47

No geral, os funcionários com níveis elementares e básicos de educação têm funções de suporte
administrativo ou logístico (por exemplo, motoristas), funcionários com nível geral médio são
principalmente funcionários administrativos e a maioria do nível técnico médio são eletricistas e engenheiros
elétricos. Consequentemente, embora estes sejam importantes para o funcionamento do MIREME como uma
instituição eficiente, há pouca sobreposição directa entre estes funcionários e a supervisão e gestão do sector
de mineração e, portanto, o foco tem sido o grau de ensino superior.
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Tabela 18: Recursos Humanos com nível de licenciantura e Mestrado – MIREME
Training / specialisation

Number of staff

Mining engineering

15

Topography

3

Geology

31

Geoenvironmental / Environmental Mgt / Environmentalist A / Forest Engineering / Oceanography

17

Chemical Engineering / Petroleum / Refining/Petrochemicals / Chemistry / Fuel specialist

11

Lawyer

18

Geophysicist / Physicist A

5

Financial Economics / Economist A / Financial Management / Management / Accountant A

19

Geography / GIS / Mapping engineering / Meteorology

6

Electrical / Electronic Engineering /Mechanical Engineering/ Eng. Sustainable Energy

7

Senior Technician Public Administration A

5

Psychology and Pedagogy

3

Planner A

4

International Relations and Diplomacy

2

Sociology / Anthropology

4

Total

150

De forma mais ampla, nem todas as instituições governamentais possuem um financiamento central
suficiente (ou dependem do financiamento dos doadores, que a longo prazo, não é sustentável). Por
exemplo, a AQUA planeia usar a gestão de informação de alta tecnologia para monitoria, mas não
tem fundos para implementar e está a operar com 28 funcionários versus um plano de 5 anos que
exige 1,500 funcionários e um orçamento de MZN 11,2 bilhões (USD 140 milhões), 70% dos quais
seria para a inspecção florestal e 22% para laboratórios e equipamentos. Os quadros da INAMI e os
seus recursos não correspondem a sua actual demanda. Consequentemente, as instituições do
ministério que tem claramente um papel importante na fiscalização e monitoria das operações
mineiras podem parar de funcionar devido a falta de orçamento sustentável e recursos.
O MISAU apoia as comunidades das áreas do gás, tal como outras comunidades, mas depende muito
dos recursos e da disponibilidade de pessoal, e também depende das empresas de gás para
complementar/fornecer serviços e instalações locais de saúde, embora o ministério prefira trabalhar
em colaboração. O papel de abordar o saneamento ambiental e as doenças transmissíveis depende, em
última instância, dos recursos. A prevenção e o tratamento são ensinados principalmente através de
clínicas, e não via programs de divulgação devido à disponibilidade restrita de pessoal e recursos. As
demandas de supervisão e regulamentação dos projectos de gás são muito específicas e tecnicamente
desafiadoras. Actualmente, o MIREME tem apenas 150 funcionários com grau de licenciatura ou
mestrado em disciplinas mais ou menos directamente relevantes para a mineração; destes apenas
aproximadamente 60 funcionários parecem ser treinados nas principais áreas relevantes para a
mineração, como engenharia mineira, geologia e gestão ambiental. Relativamente ao sector de
mineração existente (ver Secção 3.2.1) e a previsão de crescimento (ver Secção 3.5.3.2), os actuais
niveis de recursos humanos e competências estão claramente sobrecarregados e é necessário uma
capacidade substancial do desenvolvimento para atender às demandas actuais, muito menos aquelas
associadas a um sector de mineração em rápida expansão.
Questão institucional no 9 –impactos cumulativos: no geral, o proponente do projecto deve e
normalmente se responsabiliza pelos potenciais impactos de seu projecto. No entanto, enquanto as
empresas individuais podem avaliar a sua contribuição para os impactos cumulativos, nenhuma
empresa pode resolver os impactos cumulativos por conta própria. A intervenção governamental é
necessária em termos de desempenhar um papel de convocação (para reunir a informação sobre os
projectos actuais e futuros) e um processo de aprovação e modificação do projecto e uma função de
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execução para garantir que os impactos negativos cumulativos em componentes ambientais e sociais
valiosos (VECs ) sejam devidamente geridos em uma escala geográfica apropriada (por exemplo, os
impactos cumulativos na água podem ser mitigados a nível da bacia hidrográfica, enquanto os
impactos nos transportes podem ser geridos a nível provincial ou interprovincial). No entanto, as
instituições governamentais enfrentam restrições em termos de capacidade e recursos para realizar (e
actualizar) uma avaliação de impactos cumulativos da mineração.
Questão institucional no 10 – mudanças climáticas: apesar dos riscos que as mudanças climáticas
representam para Moçambique em termos de risco aumentado de catástrofes naturais, há capacidade
limitada para lidar com a mudança climática devido à falta de recursos financeiros, técnicos e
humanos.
Questão institucional no 11 – aspectos sociais das AIAs: os aspectos ambientais das AIAs são bem
tratados, mas algumas partes interessadas acreditam que os aspectos sociais não são efectivamente
abordados.

5.4.3.

Interações e coordenação institucionais

As principais interações institucionais envolvendo as questões ambientais e o sector mineiro são as
que se realizam entre o MIREME e o MITADER. Existem também interações importantes entre estes
ministérios e a empresas de mineração. O foco das interações é a elaboração das AIAs, planificação e
implementação de RAPs, planos de gestão ambiental e auditorias periódicas de implementação.
O sector de mineração depende da actividade eficiente dos órgãos de governo porque o sector
atravessa muitas questões diferentes (mas muitas vezes inter-relacionados). Por exemplo, a
planificação, implementação e supervisão dos projectos de mineração exigirá o reforço da
colaboração do MITADER, MIREME e os ministérios com funções específicas em género, saúde
laboral, social, agricultura, comércio, indústria, PMEs/conteúdo local, questões de conteúdo e
questões financeiras. Actualmente, a colaboração é fraca e ineficiente, e por isso precisa ser
cosiderada.
Questão institucional no 12 – coordenação ministerial e comunicação: actualmente, não existe
uma task force entre ministérios ou mecanismo efectivo para a coordenação e comunicação entre
agências/ministérios. Portanto, é difícil estabelecer diferente papéis e responsabilidades quando
surgirem questões. Por exemplo, nos casos em que houve incidentes relacionados a mineração, a
comunicação do governo é desarticulada, e diferentes ministérios fazem declarações separadas.
Existem posições de pontos focais nos ministérios; o objectivo destes cargos é de compartilhar
experiências, receber formação e trabalhar em questões operacionais. No entanto, desde 2014, os
pontos focais do MIREME e MITADER não se encontraram (embora, a nível provincial, exista uma
reunião anual de inspectores do meio ambiente, para a qual os do MIREME são convidados).
Questão institucional no 13 – coordenação da inspecção: a função de inspecção do governo é
distribuída em uma ampla gama de ministérios; ainda não existe um quadro coeso que assegure a
eliminação de sobreposições e lacunas. Potencialmente, isto corre o risco de reduzir os recursos e as
capacidades limitadas das instituições governamentais através de actividades de inspeção duplicadas e
redundantes.
Questão institucional no 14 – repositório de informação: não existe um único repositório de
AIASs, SESAs, RAPs ou relatórios de auditoria ambiental/social em qualquer ministério, ou comum
aos ministérios, ou fora do governo, em formato de cópia impressa ou cópia electrónica. A
oportunidade de usar este repositório como um recurso de aprendizagem e compilação de capacidade
é, portanto, perdida.

5.4.4.

Gestão e envolvimento dos intervenientes ou partes interessadas

Questão institucional no 15 – papel dos participantes não-governamentais no processo da AIA:
existe uma ausência relativa de participantes não-governamentais (incluindo a sociedade civil) na
concepção e implementação das avaliações do meio ambiente e planos. Por exemplo, as comissões
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técnicas para a avaliação do impacto ambiental que supervisionam a preparação das avaliações
ambientais de projeto têm aproximadamente 10 membros, mas entre estes membros apenas um ou
dois membros são membros não-governamentais (um representante do governo local e possivelmente
um responsável técnico); as comunidades, investidores e sociedade civil são consultados dentro do
processo de AIA mas não são mais envolvidos directamente. Embora esta não seja uma abordagem
diferente – frequentemente a sociedade civil tem apenas uma oportunidade de contribuir através dos
processos de consulta nos esboços de relatórios da AIA, o processo em Moçambique poderia
beneficiar de um envolvimento mais rigoroso da sociedade civil e outros membros nãogovernamentais interessados no processo.
Questão institucional no 16 – expectativas da comunidade: a visão do colectivo dos funcionários
do Estado através de várias instituições envolvidas na gestão do sector mineiro é de que as
comunidades têm expectativas idealísticas na escala e velocidade de benefícios e que a comunicação
entre as comunidades e seus líderes “é conturbada” (que é um factor contribuinte e que causa a
exacerbação das expectativas irrealistas). Enquanto uma atenção considerável tem melhorado os
aspectos consultivos e participativos do processo da AIA, na prática pode prevalecer ainda a falta de
comunicação significativa. Existe uma clara desconexão entre o que as comunidades esperam e o que
o governo e as empresas acreditam que ela esperam. Este problema com o realismo das expectativas
da comunidade e etapas que podem serem tomadas para conhecê-los é exacerbado no geral pelo malentendido e falta de comunicação e diferenças culturais entre as comunidades e o governo/empresas.
5.5.

5.5.1.

Benefícios e Custos Potenciais do Sector de Minas
Introdução

Esta secção apresenta uma discussão sobre os valores económicos suportados pelos actuais acordos
institucionais e políticas relacionadas à proteção ambiental e social, actualmente em vigor, em relação
ao sector de minas em Moçambique. A abordagem centra-se em um quadro de análise da
rentabilidade (CBA) pelo qual os trade-offs gerais destas políticas estão entre os impactos positivos
para a economia da gás (por exemplo, empregos, rendimentos e receita do Estado) em comparação
com os potenciais impactos negativos no meio ambiente, sociedade e desempenho económico de
outros sectores da economia do desenvolvimento adicional da mineração. Uma política eficaz devia
equilibrar estes trade-offs básicos para que os impactos positivos superem as potenciais consequências
negativas do desenvolvimento. Esta secção explora o meio pelo qual estes impactos podem ser
avaliados.

5.5.2.

Contexto industrial

A maioria das indústrias existentes em Moçambique são antigas empresas coloniais, nacionalizadas
após a independência em 1975 e mais tarde privatizadas durante a liberalização económica na década
1990 (AfDB, 2017). Durante este processo, grande parte da capacidade industrial de Moçambique
declinou com apenas alimentos (21% da produção industrial), bebidas (10%) tabaco (9%) e cimento
(5%) mantendo níveis significativos de productividade. Em contraste, outros subsectores
anteriormente relevantes tais como cerâmica, vidro, chá e metais deixaram de existir ou se tornaram
relativamente insignificantes como contribuintes para a produção industrial em geral. Em 2017, o
sector manufatureiro emprega apenas 3% da população activa (AfDB, 2017), apesar de grande
volumes de IDE desde 2000 (muito deste direcçionado ao desenvolvimento do gás) e a promoção de
novas exportações com foco nos subsectores, que incluem a fundição do alumínio (o mega projecto da
Mozal de fundição de alumínio representa uma parte muito substancial da produção e exportação
industrial em Moçambique) e a mineração de carvão e areia pesada. Além disto, a produção industrial
estagnou-se desde a independência e os potenciais benefícios e ligações de um sector de mineração
em expansão não foram totalmente realizados.
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento lançada em 2014 apresenta a industrialização como o
principal caminho para a prosperidade e competitividade através de um modelo de crescimento
inclusivo e sustentável, apoiado por uma base institucional melhorada, aumento de capital humano e
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infraestrutura física necessária. A Política e Estratégia Industrial (PEI) do GdM para 2016-25 retrata
isto na selecção dos pilares fundamentais:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Infraestrutura para o desenvolvimento económico.
Desenvolvimento do capital humano.
Formação em empreendedorismo e proteção da indústria nacional.
Promoção do acesso ao financiamento adequado.
Promoção de ligações empresariais.
Incentivos ao investimento para o sector industrial.
Apoio à inovação.
Acesso à tecnologia e pesquisa e desenvolvimento.
A definição de um modelo institucional adequado para a promoção do desenvolvimento
industrial.

Estes pilares são complementados por uma política para encorajar subsectores específicos
identificados como prioritários: alimentação e agroindústria; vestuário, têxteis e calçados; minerais
não-metálicos, metalurgia e fabricação de produtos metálicos; madeira e processamento de móveis;
química, borracha e plásticos; papel e impressão. Estes sectores prioritários irão beneficiar de taxas
fiscais e incentivos aduaneiros, bem como incentivos para investimento. A estratégia de
desenvolvimento nacional também observa o ajuste do quadro jurídico, a fim de proporcionar o
direito de aplicar um imposto sobre a exportação de minério e implementar incentivos para
transformar localmente os minérios em produtos manufacturados.
Na Política de Emprego de 2016, são incluídas medidas específicas para a formalização do sector
informal, através da formação em empreendedorismo e a inclusão do empreendedorismo nos currícula
escolares. A estratégia visa também para apoiar programas de inovação e de aprendizagem
profissional para desenvolver o empreendedorismo e competências básicas de gestão de negócios. A
política também identifica as ligações com o sector de mineração como um catalisador crucial de
emprego através de oportunidades empresariais nos sectores auxiliares (industriais e serviços) para
projetos MGE (AfDB, 2017). A intenção é para que as empresas moçambicanas estejam capacitadas a
formar seus recursos humanos e desenvolver conhecimentos e habilidades, para inserirem-se nas
cadeias de valor, especialmente em áreas de prioridade económica (que inclui o sector mineiro) e
acrescentar valor aos produtos locais. Os vínculos com o sector de minas em rápida expansão podem
impulsionar o empreendedorismo. O programa Mozlink, apoiado pela IFC, é o programa de ligação
empresarial (linkages) mais bem sucedido. Outros programas estão agora a ser desenvolvidos com o
apoio da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e do Banco Africano de
Desenvolvimento (AfDB, 2017).

5.5.3.

Contexto económico

A Tabela 19 sintetiza os indicadores económicos anuais para 2012-2016 e previsões (2017 e 2018)
(Standard Bank, 2017). Apesar de ser menor do que se esperava a produção de carvão no sector
extrativo é um catalisador económico importante (Almeida, 2015).
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Tabela 19: Indicadores e previsões anuais (Standard Bank, 2017)

5.5.4.

Descrição geral de valores

Conforme mencionado acima na Secção 5.5.1, as compensações relevantes aos regulamentos da
indústria extractiva devem refletir o contributo económico positivo da actividade contra possíveis
consequências negativas. Neste estudo, a contribuição do sector mineiro em termos de emprego,
renda, receitas públicas e despesas são primeiramente avaliadas para estimar o valor da actividade
económica, apoiando estes sectores em Moçambique. Ao avaliar as possíveis consequências
negativas, as conclusões sobre as questões e impactos prioritários de ESHSS foram agregadas nas
categorias para finalidade da discussão da CBA: biodiversidade, abastecimento de água/qualidade da
água, reassentamento e cultural, saúde e segurança.
Nesta análise, as proteções de recursos fornecidos pelos regulamentos beneficiária da valorização dos
serviços ecossistémicos, considerando que a proteção destes serviços é a razão primária da estrutura
institucional actual e políticas em curso. Numa CBA abrangente, a valorização dos serviços
ecossistémicos fornecidos pelas natureza, tais como as que se encontram nas áreas de concessão
(desenvolvimento de projecto mineiro) exigiria várias etapas, cada uma delas seria um desafio.
Primeiro, a estrutura (ou seja, a estrutura da vegetação, diversidade de espécies e componentes não
vivos, tais como rochas e sedimentos) do ecossistema em estudo deve ser avaliada, juntamente com a
função ecológica associada (ou seja, celagem de nutrientes, energia, retenção de sedimentos,
armazenamento de água, decomposição de resíduos, etc.). Tendo compreendido o nível de
funcionamento ecológico, é necessário estabelecer a ligação entre a função do ecossistema e os
serviços do ecossistema fornecido às pessoas. Esta ligação é muitas vezes designada a “função de
produção ecológica” e quantifica os serviços prestados por um dado nível de função no ecossistema.
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Muitas vezes é difícil especificar a função de produção ecológica, dado que não exige determinar
apenas o nível de função do ecossistema, mas também exige a definição de como a função se traduz
em serviços. Finalmente, a avaliação requer estimar os benefícios económicos para a sociedade dos
serviços ecossistémicos. Existe também um mecanismo de feedback, pois o valor dos serviços
ecossistémicos fornecidos por um ecossistema determina em parte o tratamento da sociedade do
ecossistema, o que afecta a estrutura e a função do ecossistema.
Devido às incertezas na estimativa dos valores do serviço do ecossistema, juntamente com a
dificuldade em quantificar as funções de produção ecológica nas áreas de concessão mineira em
Moçambique (principalmente o resultado da disponibilidade limitada de dados necessários), a análise
apresentada neste relatório não é um CBA formal das atuais políticas e estrutura institucional por
parte do GdM. Em vez disso, a análise é estruturada usando a informação disponível para fornecer
uma discussão dos serviços ecossistémicos que são suportados pelas políticas e estruturas
institucionais.

5.5.5.

Determinantes gerais do valor

A magnitude dos valores de serviço do ecossistema fornecida dentro de uma determinada área de
concessão mineira, e protegida por um ou mais regulamentos do Estado depende de uma série de
factores. A maioria destes fatores são discutidos abaixo, incluindo a localização, a abundância relativa
ou precaridade dos recursos na área, e também o contexto temporal e cultural. Estes factores foram
considerados quando se estimam os valores de serviço associados às áreas de concessão mineira em
Moçambique.

5.5.5.1

Localização

O nível de serviço de ecossistema fornecido por um recurso natural e seu valor associado difere por
localização. Primeiro, o nível de serviço prestado pelo mesmo recurso pode ser diferente segundo
outros atributos físicos e estruturais de localização específica. Em segundo lugar, o valor do serviço
ecossistémico também geralmente difere por localização, dependendo da actividade humana e da
população na área. Tomemos por exemplo o serviço de retenção do solo ou controlo de erosão. A
vegetação ripária irá reter mais solo em áreas com declives acentuadas do que em áreas com declives
suaves. Da mesma forma, o valor económico do serviço de controlo de erosão vai depender do lugar.
Nas margens de rios com habitação ou outros activos económicos, a retenção e estabilização do solo
podem ser mais valorizadas. Em outras áreas, o controle de erosão pode ter pouco significado
económico.

5.5.5.2

Abundância

Tal como à maioria dos serviços e bens económicos, o valor de um serviço de ecossistema geralmente
depende de sua abundância. Se um bem ou serviço é realmente abundante, o valor de cada unidade é
normalmente menor que valor que teria se os bens ou serviços fossem relativamente escassos. Esta
ideia de escassez está relacionada com o conceito de valor marginal de bens ou serviços, ou o valor de
mais uma unidade, em comparação com o valor médio. Normalmente, quando há mais bens ou
serviços, menos será o valor de cada unidade adicionada. Considere o valor de uso de água em casa. O
valor dos primeiros poucos bidões usados para beber e actividades básicas de limpeza é muito alta,
enquanto o valor marginal do último bidon consumido para regar a relva tem valor muito mais baixo.
Este padrão de diminuição do valor marginal é frequentemente aplicável para os valores de uso e nãoutilização.

5.5.5.3

Contexto temporal e cultural

O valor económico é estimado na base das preferências individuais onde o valor total da sociedade é a
agregação dos valores individuais. As preferências individuais e vontade de trocar um bem ou serviço
por outro pode mudar com o tempo, e também pode variar segundo a cultura, o valor é definido em
relação a um determinado tempo e lugar. Além do contexto temporal, as diferenças culturais também
influenciam o valor colocado por indivíduos em diferentes produtos ecológicos e serviços.
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5.5.6.
5.5.6.1

Benefícios
do desenvolvimento do sector de minas
Contribuição da industria Extractiva na Receita do Estado - 2008-2016
Unid: 10^6 MT
2008
2011
Contribuição do
sector2009para a2010economia

Descrição
IRPS

13.70

15.54

50.49

61.95

2012
85.79

2013

2014

234.89

2015

473.76

706.02

2016
767.76

IRPCdo sector mineiro72.22
8.94
666.48 de Moçambique
660.74
1,810.48
3,051.60
4,803.58
5,836.77 20.
2,666.91
A contribuição
para a economia
é resumida
na Tabela
Imposto de Produção

90.64

30.06

116.82

113.44

214.17

259.27

211.38

146.37

175.93

Produção de Petróleo Taxas de Concessão

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2008
176.56
13.70
86.66
72.22
28.94
90.64
5.53
0.00
841.03
0.00
0.00

2009
54.54
15.54
128.06
8.94
84.31
30.06
21.33
0.00
0.00
0.00
0.00

2010
833.80
50.49
216.55
666.48
90.38
116.82
34.49
0.00
0.00
0.00
0.00

2011
836.13
61.95
605.61
660.74
100.92
113.44
39.53
0.00
0.00
0.00
0.00

2012
2,110.44
85.79
952.00
1,810.48
530.08
214.17
292.80
0.00
0.00
0.00
0.00

2013
3,545.77
234.89
1,475.00
3,051.60
503.72
259.27
438.78
0.00
0.00
0.00
0.00

176.56
962.16
86.66

54.54
233.70
128.06

833.80
341.43
216.55

836.13
746.06
605.61

2,110.44
1,774.88
952.00

3,545.77
2,417.50
1,475.00

Contribuição
industria
Extractiva
na Receita
do Estado
2008-2016
Tabela 20: Contribuição
do da
sector
para
de- Moçambique
Dividendos
0.00 mineiro
0.00
0.00 a economia
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
Descrição
Sub-Total
IRPS
IRPS
IRPC
IRPC
Imposto de Produção
Imposto de Produção
Exploração
de
Produção
de Petróleo
Taxas de Concessão
Taxas de Concessão
Recursos Minerais
Dividendos
Dividendos
Outros
Outros
Sub-Total
Sub-Total
IRPS

65.26
2014
5,553.98
473.76
1,481.85
4,803.58
513.08
211.38
273.52
0.00
0.00
0.00
0.00
65.26
2.51
5,553.98
2,270.96
1,481.85

Unid: 10^6 MT
2015
6,689.16
706.02
1,175.41
5,836.77
421.33
146.37
308.72
0.00

190.12
2016
3,800.72
767.76
900.12
2,666.91
720.19
175.93
524.04
0.00

0.09
6,689.16
1,905.55
1,175.41

190.12
56.43
3,800.72
2,200.79
900.12

Total

2,409.90
19,577.73
1,358.09
0.00
0.00
255.38
Total
23,601.10
2,409.90
7,021.27
19,577.73
2,992.95
1,358.09
1,938.73
0.00
841.03
0.00
0.00
255.38
59.04
23,601.10
12,853.02
7,021.27
2,992.95
1,938.73
841.03
0.00
59.04
12,853.02

IRPC
28.94
84.31
90.38
100.92
530.08
503.72
513.08
421.33
720.19
Segundo a pesquisa
do CIP (2009)
sobre
a contribuição
actual
e futura
de recursos
minerais
para a
Imposto de Produção
5.53
21.33
34.49
39.53
292.80
438.78
273.52
308.72
524.04
Exploração demoçambicana “a contribuição dos megaprojetos ao nível de economia nacional obviamente
economia
Taxas de Concessão
841.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Recursos Minerais
Dividendos
0.00
0.00
0.00
0.00produção
0.00
0.00
0.00 entanto, a riqueza
está relacionada
ao seu peso no investimento,
emprego,
e comércio.
No
Outros
2.51
0.09
56.43
gerada pelos megaprojetos
pertence
as 233.70
empresas
que 746.06
detem 1,774.88
e controlam
o recurso,
e não
a economia.
Sub-Total
962.16
341.43
2,417.50
2,270.96 1,905.55 2,200.79
Portanto, o impacto da riqueza produzida pelos megaprojetos na economia nacional está relacionado
com o grau de retenção e absorção desta riqueza pela economia, e não só pela quantidade de riqueza
produzida. Isto quer dizer que, o impacto da fundição de alumínio ou a exploração de gás e areias
pesadas depende de como a economia mantém e absorve o valor da produção e das vendas destas
empresas. Não é suficiente dizer que o impacto é maior porque os megaprojetos contribuem com três
quartos das exportações de mercadorias. Estas exportações geram riqueza para os megaprojetos que
podem usar a riqueza para pagar as suas importações”.

Conforme observado anteriormente, Moçambique tem diversos e abundantes recursos mineiros. No
entanto, muitos projectos estão em fase inicial de desenvolvimento, ainda na fase de prospecção ou
tem sido colocados em espera seguindo as quedas sustentáveis nos preços de produtos mineiros. Esta
secção explora a contribuição das receitas do Estado, emprego e renda dos projectos extractivos em
Moçambique.
De acordo com a empresa de pesquisa BMI Research, espera se que a indústria mineira de
Moçambique aumente ligeiramente de USD 640 milhões em 2017 para USD 756 milhões em 2021,
com o aumento limitado em grande parte como consequência do ambiente operacional desafiador
(Mining Weekly, 2017j), que inclui o acesso limitado a facilidades de crédito, e o impacto dívida do
'atum' de 2016 da Moçambique, que resultou na suspensão da ajuda dos principais doadores, incluindo
o FMI, o Banco Mundial, o Reino Unido, e outros 13 governos. BMI Research prevê que depois de
2021, a previsão irá melhorar significativamente, e o sector do carvão irá continuar a dominar o valor
da indústria de mineração de Moçambique, apesar do sentimento negativo relativamente a este
produto (em particular o carvão térmico).

5.5.6.2

A mineração como catalisador para a industrialização

Receitas adquiridas através de operações mineiras podem ajudar os governos a financiar outros
serviços, tais como a saúde, educação, bem-estar e segurança. Em casos da produção exceder a
procura interna, as commodities podem ser exportadas para ganhar uma renda valiosa de exportação e
contribuir para as reservas nacionais cambiais. Além disso, o desenvolvimento da mineração do
carvão pode ser o motor para apoiar a indústria de processamento (de acordo com os fins e objectivos
da Estratégia Nacional de Desenvolvimento). O Plano Director Preliminar Sintetizado de Carvão
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(Fichtner, 2014) aponta que existem várias possibilidades de uso de carvão 48 para apoiar o
crescimento do sector industrial:
>

>

>

>

>
>

>
>

>

Usinas de carvão térmico – a geração de energia elétrica pode sustentar a industrialização de
Moçambique. O carvão metalúrgico pode ser exportado, mas as reservas de carvão térmico vão
crescer à medida que os preços do carvão térmico moçambicano não seja competitivo nos
mercados internacionais. No entanto, os recursos de carvão térmico nacional poderiam ser usados
para centrais eléctricas locais, e contribuir para a electrificação de Moçambique (embora
actualmente os sistemas de distribuição e transmissão de eletricidade gerada em usinas térmicas
não exista).
Liquefação do carvão – combustíveis líquidos podem ser produzidos directamente a partir do
carvão em um único processo, ou através do gás (“syngas”) que posteriormente pode ser
convertido em combustível líquido, ou usados como um intermediário para uma gama de outros
produtos químicos valiosos. A produção de mineração de síntese usa um pouco de carvão de
baixo poder calorífico e pode ter valor muito maior do que qualquer uso deste tipo de carvão.
Indústrias de ferro e aço – além do consumo de carvão de coque, a produção de aço de
Moçambique é um potencial usuário de energia de carvão térmico porque a produção de ferro e
aço requer uma enorme quantidade de energia elétrica. O minério de ferro é produzido em
Moçambique, com recursos extensos na província de Tete.
Indústria de alumínio – a produção de alumínio primário e secundário tem utilização intensiva de
energia, e as centrais de carvão térmico podem permitir a expansão da produção de alumínio em
Moçambique, que actualmente está restrito devido o limitações de fornecimento de energia.
Indústria de cimento – o carvão moído é normalmente usado como fonte de combustível na
produção de cimento.
Briquetagem de carvão térmico – a briquetagem do carvão usa o carvão protuberância ou multa
que seria o caso contrário de ser despejado. As briquetes são uma forma de carvão que é adequada
para uso, transporte e/ou transformação e potencialmente poderiam substituir a energia da
biomassa (sob a forma de carvão), que é usada aproximadamente em 75% dos agregados
familiares em Moçambique.
Indústria de fertilizantes – o processo de fabricação de fertilizantes usa energia intensiva e o
carvão pode ser usado como combustível.
Gás metano associado ao carvão (CBM) – a produção de CBM é uma técnica alternativa de
mineração aplicada onde a mineração convencional não é viável devido à qualidade, e restrições
económicas, e pode ser uma alternativa para o carvão, combustíveis, matérias-primas importadas
para fertilizantes e outros petroquímicos.
Grandes reservas de carvão (e projectos de energia, consideram o uso doméstico dos recursos de
carvão térmico) exigem pessoal treinado e com o apoio de uma vasta gama de serviço de
pequenas e médias empresas (por exemplo, para a logística, comercio, engenharia e catering).

Como foi observado no Plano Director Preliminar Sintetizado do Carvão, a forma mais eficiente de
distribuir benefícios económicos e sociais da mineração de carvão seria através de investimento na
infraestrutura, educação e reformas regulamentares. Os efeitos benéficos das receitas de carvão na
economia de Moçambique também são suscetíveis de serem maiores se estes forem dirigidos para
acividades de investimento (que geram empregos e efeitos multiplicadores) ao invés de ser consumido
como parte das despesas públicas do Estado. Moçambique precisa de avaliar e consequentemente
fornecer apoio preferencial para as actividades de desenvolvimento que serão benéficas para o país a
longo prazo. As vantagens (como descrito no Plano Director Preliminar Sintetizado do Carvão) em
termos de emprego e insumos relacionados com a mineração do carvão estão resumidas na Tabela 21.

48

Na ausência de um Plano Director Geral para o Sector de Minas ou para produtos específicos excepto o
carvão, a análise da ligação entre o sector das minas e a industrialização limita-se apenas ao carvão.
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Tabela 21: A mineração do carvão e os possíveis benefícios em termos de postos de trabalho
e de contribuições esperadas para a economia
Possivel desenvolvimento industrial
baseado na disponibilidade de
fornecimento de carvão económico

Impacto no emprego

1. Uso intensivo de carvão térmico em
centrais eléctricas

Cada TPP precisa de 300
funcionários trainados e
trabalhadores com competência.

Grande contributo para o programa
de desenvolvimento do país
(subsidiar os preços da eletricidade
para a população rural).

2. Liquefação do carvão

› Pessoal altamente qualificado e

trabalhadores qualificados.
› Várias centenas de emprego
(dependendo na escala da
operação).

Grande contribuição para a
economia, reduzindo as importações
de combustíveis líquidos e
fornecendo combustível líquido para
o mercado interno.

› Várias centenas de

› Aumento da demanda doméstica

› Várias centenas de

Apoiar o desenvolvimento industrial
na região de Maputo.

› Algumas centenas de

Produção e distribuição de calcário,
clínquer e cimento.

6. Indústria de fertilizantes

Pouco efeito directo sob o emprego
mas pode criar empregos indirectos
no sector agrícola.

Importante para o desenvolvimento
doméstico do sector agrícola.

7. Briquetes de carvão térmico

Apenas algumas centenas de mãode-obra treinada.

› Aspectos ambientas dominantes.

3. Indústria de ferro e aço

Insumo ao desenvolvimento
económico

trabalhadores.
› Geração de valor adicional para
recursos domésticos.
4. Indústria de aluminio

trabalhadores.
› Geração de alto valor.
5. Indústria de cimentos

funcionários.
› As indústrias associadas criam
mais emprego.

de carvão.
› Aço é um impulsionador para o
desenvolvimento da indústria
doméstica.

› Efeitos fortes sob o

desenvolvimento.
8. Gás metano associado ao carvão
(CBM)

5.5.6.3

Apenas algumas centenas de mãode-obra treinada.

Gás de baixo custo poderá apoiar o
desenvolvimento doméstico de
(Província de Tete).

Receitas do Estado

As receitas do Estado da indústria extractiva em Moçambique têm-se expandido rapidamente desde
2008. Dados fornecidos pela ITIE indicam que as receitas do governo colhidas neste sector em 2008
foram de MZN 204 milhões (USD 3,9 milhões). Esta fonte de receitas para o estado saltou para MZN
32,1 bilhões (USD 614 milhões) até 2014, sendo a maior parte do aumento no sector de
hidrocarbonetos em detrimento das commodities minerais.
Em 2014, as receitas da indústria extractiva (acima) representaram cerca de 17% da receita total do
Estado. No entanto, esta percentagem é esperada que aumente no futuro a médio prazo, na medida que
a produção adicional de carvão e de outros recursos minerais se torne uma realidade (que por si só
será significativamente acfetado pela recuperação sustentável dos preços das commodities e
investimentos em projectos mineiros).

5.5.6.4

Emprego

A população economicamente activa é estimada em 11 milhões, e desta população, mais de 75% esta
envolvida na economia informal ou agricultura de subsistência. Dos trabalhadores formalmente
empregados, assalariados, 6,8% estão no sector privado. Estima-se que 370,000 jovens entram no
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mercado todos os anos. No entanto, o sector privado tem gerado apenas 18,000 empregos anualmente,
e somente uma fração destes estão no sector de mineração, contra um contexto global de perda do
trabalho na área de extração. Actualmente, o número de funcionários directos em operações
extractivas está a descer, estimando que um número total de emprego directo seja em cerca de 5,000
no momento, tendo caído dos 26,500 em 2013. Esta tendência decrescente do emprego deverá
aumentar no futuro, a medida que os como os projetos do sector extractivo observam as fases de
construção e operacionais No entanto, os aumentos significativos de emprego de funcionários
moçambicanos exigirá também programas de formação profissional a serem implementados para
garantir que os nacionais tenham formação adequada e habilidades para competir eficazmente. A
importância da formação profissional confirma a incompatibilidade entre a oferta e a demanda do
mercado de trabalho, em que a população pouco qualificada que actua principalmente na agricultura
não foi capaz de conseguir níveis significativos de postos de trabalho nas actividades da indústria
extrativa e sectores de agro-processamento (Almeida Santos, 2016). O Plano Quinquenal do Governo
inclui uma meta de criação de quase 1,5 milhões de empregos em 2019; onde 700,000 pessoas
beneficiam de formação da força de trabalho (Conselho de Ministros, 2015).

5.5.6.5

Infraestruturas e desenvolvimento nacional

A mineração ocorre em áreas rurais e remotas, exigindo um desenvolvimento significativo de
infraestruturas, particularmente o desenvolvimento de redes de transportes, como estradas e linhas
ferroviárias. Portanto, a mineração pode levar a melhorias em outras áreas de infraestrutura, como o
fornecimento de energia e promover o desenvolvimento económico mais amplo apoiando outras
indústrias e facilitando o desenvolvimento de infraestruturas sociais (Fichtner, 2014). O
desenvolvimento no sector do carvão pode também ter impactos positivos significativos nas metas de
desenvolvimento local e nacional e nos resultados, resumidos na Tabela 22.
Tabela 22: Impacto do sector do carvão no desenvolvimento da actividade económica em
Moçambique
Operações mineiras

Beneficios Directos

Beneficios Indirectos

› Emprego

› Personal taxes

› Royalties
› Impostos sobre a empresa
› Dividendos sobre acções detidas pelo

› Development of the country
› Development of downstream industries

GdM
› Disponibilidade de carvão acessível

Centrais térmicas

› Disponibilidade de eletricidade

› Base for a wider industrialisation of the

› Crescimento das PMEs
› Emprego
› Impostos

› Base for downstream industries with high

Infraestrutura de transporte
ferroviário

› Melhoria dos acessos

› Employment

Instalações portuárias de
alto desempenho

› Apoio às indústrias de exportação

›
›
›
›

›
›
›
›

Formação de mão-de-obra
especializada

Acesso aos mercados
Transporte pessoal (multiusuário)
Emprego
Impostos
(mineração, agricultura, madeira)
Importações mais fáceis (máquinas, etc.)
Apoio às indústrias de importação
Emprego
Impostos

› Desenvolvimento de comércio e

artesanato
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country

energy demand
› Base for the development of the society
› Development of the country

› Employment
› Development of the country

› Base for all development actions in public

organisations and priIVAe enterprises
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› Impacto na administração
› Promoção da indústria

5.5.6.6

Receitas

Moçambique ocupou o 180o lugar dos 188 países classificados pela PNUD no Índice de
Desenvolvimento Humano de 2015. Este relatório identifica uma maior disparidade de rendimentos
nos últimos seis anos, onde os 20% dos ricos gastam 14 vezes do que 20% dos pobres. Há também um
aumento da disparidades entre as regiões. Estima-se que mais de 50% da população ainda vive com
menos de USD 1 por dia. No entanto, o actual Plano Quinquenal pretende melhorar as condições de
vida da população concentrando-se no emprego, produção e a competitividade. O plano baseia se nos
Oobjetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, colocando como prioridade o
ambiente, a resisiliência e a paz no topo da agenda de desenvolvimento nacional (Almeida Santos,
2016).

5.5.6.7

Principais contribuições económicas

Em resumo, a indústria de mineração ainda está em fase preliminar de desenvolvimento em
Moçambique. Devido à recente desaceleração dos preços das commodities, houve uma desaceleração
do investimento no sector extractivo, com projectos sendo adiados ou reduzindo os seus investimentos
devido a quedas de preços das commodities. Este tipo de refluxo e fluxo de interesse e actividade de
desenvolvimento é comum na indústria extractiva e pode levar a periodos de rápido crescimento
económico, como de deseceleração económica. Embora os ciclos de crescimento sejam geralmente
prósperos para as partes interessadas de uma perspectiva financeira, a fase de deseceleração na
economia pode ser extremamente perturbadora, especialmente onde a participação predominante de
empregos e/ou renda depende da indústria extractiva. Outra fonte de atraso no desenvolvimento dos
projectos foi a falta de infraestrutura adequada para o transporte de materiais extraídos para o
mercado.
Conforme demonstrado nos dados acima, a partir de 2014, a indústria extractiva contribuíu USD 614
milhões anualmente para a receita do governo, embora este seja provavelmente muito mais baixo após
a queda sustentada dos preços dos minerais desde então. Potencialmente, as operações de mineração
são uma importante fonte de formação e desenvolvimento da força de trabalho. O desenvolvimento
adicional da indústria extractiva resultaria em ganhos de trabalho e renda, além de receitas adicionais
para o governo. No entanto, é importante notar que as operações de mineração não empregam um
grande número de funcionários, para além da fase de construção, com o uso da automação e
ampliação servindo para reduzir o número de pessoas requeridas por unidade de produção. Além
disso, existe também uma incerteza significativa quanto aos níveis de receita, emprego e renda do
governo que a indústria extractiva poderá contribuir no futuro devido à instabilidade e volatilidade
inerentes aos mercados.
Embora a indústria de mineração e extração de recursos tenha visto um crescimento de 13% no ano
2014, o crescimento é menor que a taxa de crescimento anual de 66,5% em 2012. Isto foi em grande
parte o resultado da diminuição da produção de carvão, instabilidade ao longo da Linha de Sena e
uma diminuição dos preços globais. No entanto, o abrandamento no sector do carvão foi largamente
compensado pelo crescimento na produção de gás natural e areias pesadas (Deloitte, 2016). No
entanto, segundo a Deloitte (2016), as receitas de mineração do Moçambique continuarão a ser
fortemente dependente do sector do carvão, o que vai deixar o sector exposto à fraqueza do preço
global de carvão, altos custos domésticos de inicio de actividades e infraestruturas inadequada
relacionadas particularmente aos requisitos de energia e estrada. A previsão até 2020 é de um
crescimento moderado através de níveis crescentes de investimento. Se as propostas de centrais
térmicas (por exemplo, a central térmica de Chirodzi da Jindal Africa de 150MW a custo de USD 450
milhões, a central térmica da Ncondezi de 200MW a custo de USD 550 milhões, a central térmica da
ACWA de 300MW a custo de do USD 1 bilhão, e a espectativa do governo em relação a planta de
Nacala de 1200MW) se tornarem activas entre 2018 e 2025, provavelmente haverá aumentos maiores
na produção de carvão. Os preços mais baixos das commodities globais tem impedido aumentos de
produção dos principais recursos de Moçambique, tais como carvão, alumínio, grafite, titânio e ouro e
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vão provavelmente levar a um decréscimo contínuo das receitas de exportação obtidos além de 2016
(Deloitte, 2016).

5.5.7.
5.5.7.1

Custo de desenvolvimento de sector de mineração
Biodiversidade

A biodiversidade é considerada por alguns como a fonte de todos os serviços do ecossistema. É um
termo que passou a representar a fonte de alimentos, água e ar de que todos os humanos dependem
(equipe ETOA, 2013). A definição do governo e a aprovação de regulamentos ambientais para o gás
foram uma tentativa de conservar a biodiversidade em todo o país.
As áreas protegidas nacionais em Moçambique representam 26% da área total da terra, que excede o
objectivo estabelecido internacionalmente de 17% (Abreau, 2014). Os tipos de terra de Moçambique
incluem ecossistemas marinhos e costeiros que ocupam 42% da área terrestre, com o restante nos
ecossistemas terrestres. Dos sistemas terrestres, as florestas cobrem 51% (40,6 milhões de hectares),
representando 30% da área total do país (Abreau, 2014). Embora, em todo o país, isto pareça uma
grande quantidade de conservação, o nível individual da província revela diferentes achados. Isto é
especialmente notável na província de Tete, que é rico em recursos de carvão, e onde mais de metade
da área se sobrepõe com concessões mineiras (Environmental Justice Atlas, 2016).
A biodiversidade é fundamental para muitos outros sectores da economia do país através dos bens do
mercado que estas áreas de florestais naturais contribuem. Os pontos a seguir destacam os serviços
que a biodiversidade fornece à economia moçambicana:
>
>
>
>
>

80% da população de Moçambique utiliza plantas medicinais e vários produtos não-madeireiros;
26,9 milhões de hectares de madeira por ano são colhidos comercialmente;
90% da energia rural vem de lenha e carvão, extraído de áreas rurais;
As pescas dependem dos serviços ecossistémicos prestados pelas áreas naturais e representam 2%
do PIB de Moçambique; e
O turismo é um contribuidor importante para a economia, representando MZN 32,7 bilhões em
2013 (aproximadamente 7% do PIB); e representam 6,4% do emprego total (718 mil empregos).

Estes serviços dependem fortemente da fauna, flora e património da paisagem. Outra fonte estima que
mais de 82% dos empregos em todo o país dependem de recursos naturais, sugerindo que o capital
natural contribui com até 50% do PIB em Moçambique (Almeida Santos, 2016).
A gestão integrada, sustentável e transparente dos recursos naturais é um dos desafios mais críticos
que enfrenta Moçambique. Os serviços prestados por áreas naturais estão em risco na ausência de uma
proteção ambiental adequada, implantada e aplicada (ver impactos descritos na Secção 3.2.4). Em
uma recente publicação da OCDE, uma revisão dos gastos do governo em proteção ambiental revelou
várias falhas nesta área.
Estima-se que, em Moçambique, cerca de 17% do PIB observa uma perda económica precoce devido
à degradação ambiental, e ao uso ineficiente dos recursos naturais (isto é total e não apenas
relacionado a projectos de mineração), enquanto apenas 9% do PIB é necessário para ser investido
para remediar esse dano. No entanto, em média, apenas o equivalente a 1,4% do PIB foi gasto na
proteção ambiental para o período 2007-14 (Almeida Santos, 2016).
Os impostos e encargos ambientais totalizaram USD 31,6 milhões em 2014. O imposto sobre o
combustível foi a maior fonte destes fundos, representando 43%. O imposto sobre o consumo no
petróleo gerou mais 20% e outros encargos e taxas constituíram o resto. No entanto, desafios
significativos com a cobrança de receita, monitoramento e execução prejudicam o volume de recibos.
5.5.7.2

Fornecimento de água e qualidade

Embora a maior parte dos principais rios originários de outros países, as bacias naturais em
Moçambique contribuem para o abastecimento de água, a preservação da qualidade da água, e
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auxiliam na mitigação de inundações nas áreas a jusante. Enquanto as operações de gás podem ser
consumidores significantes de água, e podem causar a contaminação as águas superficiais e
subterrâneas, não existe nenhum plano específico sobre os impactos da indústria de gás na
distribuição e qualidade de água em Moçambique.
Em Moçambique, a Lei da Água (Lei no 16/91) estabelece que todas as águas interiores e as águas
subterrâneas pertencem ao estado e o povo moçambicano. Neste sentido, não se pode alienar a água e
os cidadãos deverão ter acesso gratuito ao uso de água pública para consumo interno, pecuária e
irrigação em pequena escala49. O uso de grandes quantidades de água para fins industriais requer uma
licença que geralmente é concedida a utilização sem causar distúrbios ecológicos esmagadores e
ambientais (USAID, 2013). Este estudo não coloca um valor específico para água protegida pelos
regulamentos existentes de contaminação, e discute as implicações de tais proteções no valor da água
fornecida. O valor da água para um determinado fim irá depender do custo de oportunidade da água,
ou o do preço da próxima melhor fonte alternativa de abastecimento. Como foi identificado acima,
sem medidas de proteção ambiental em vigor, as actividades mineiras podem poluir as fontes de água
que seriam potencialmente alternativas para eliminá-las ou no mínimo torná-las mais caro (através dos
impactos de saúde associados ao consumo de água poluída, ou através do custo de filtragem de
sedimentos ou contaminantes da água de abastecimento).
5.5.7.3

Reassentamento e assuntos culturais

Existe uma série de potencialidades de reassentamento e preocupações relacionadas com a cultura
relacionadas com o desenvolvimento de projetos de mineração, incluindo: meios de subsistência
reduzidos e segurança das comunidades locais; aumento do desemprego e da pobreza durante o
desmantelamento e o encerramento do projecto; conflito comunitário; repartição das redes sociais e
coesão da comunidade; mudanças demográficas descontroladas ou rápidas; acesso perdido ou
reduzido ao patrimônio cultural; bem-estar reduzido; e deslocamento físico e económico. Esta secção
analisa a intenção das políticas existentes e as estruturas institucionais relevantes para estas questões
(particularmente no que diz respeito ao reassentamento e questões comunitárias) e discute os
principais determinantes dos valores sociais em questão.
A Lei de Minas (20/2014) estabelece a precedência das actividades de mineração sobre outras
actividades económicas onde os “benefícios económicos e sociais relacionados com estas operações
são maiores”. Se a terra em uma área é declarada para uma concessão de mineração, ou é emitido um
título de mineração nessa terra, esta actividade será dada prioridade, e o presente titular do direito de
uso da terra será compensado e repovoado com uma “indenização justa e razoável”.
Os primeiros esforços de reassentamentos na província de Tete pela Vale e Rio Tinto tiveram
problemas que levaram a impactos negativos na qualidade de vida de comunidades. Os problemas
variaram da compensação inadequada à falta de moradia adequada, e atrasos nos projetos de água
(HRW, 2013), e o fracasso em estabelecer actividades económicas sustentáveis. De 2004 a 2011,
quando a Vale e a Rio Tinto desenvolveram os reassentamentos acima mencionados, não havia
nenhuma política específica ou requisitos mínimos para o reassentamento estabelecido pelo governo,
além das proteções gerais da Constituição para uso da terra em Moçambique. Em Agosto de 2012, o
Decreto 31/2012, o Regulamento sobre o processo de reassentamento resultante de actividades
económicas, foi adoptado polo Conselho de Ministros de Moçambique, para orientar os futuros
reassentamentos. Embora o decreto esclareça o mecanismo de supervisão do governo, bem como as
obrigações legais das empresas, tem sido criticado por representantes da indústria como “não sendo
prático” e pela Human Rights Watch como não fornecendo especificações suficientes e pela falta de
elementos (HRW 2013).

49

Contudo, em Moçambique aproximadamente metade das pessoas vivem nas zonas rurais e 85% das
pessoas que vivem nas zonas urbanas possuem acesso a fornecimento seguro de água. O Plano
Quinquenal do Governo estabelece tarefas específicas para o aumento destas percentagens para 75% e
90% respectivamente (Conselho de Ministros, 2015).
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Além dos problemas de reassentamento, existe o potencial para conflitos comunitários ou a
degradação do patrimônio da comunidade, quer devido a reassentamento ou mudanças demográficas
que possam acompanhar o desenvolvimento da mineração.
5.5.7.4

Saúde e segurança

O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social tem o mandato para a implementação de
políticas de para promover o emprego, a saúde e a segurança no trabalho e a segurança social. A Lei
do Trabalho e seus regulamentos contemplam disposições e regras, de aplicação geral, para assuntos
de saúde e segurança. Estes regulamentos são complementados pelo Regulamento de Segurança
Técnica e Saúde para Actividades Geológicas e Minerais aprovado pelo Decreto 61/2006. O artigo
297 deste regulamento fornece directrizes para a avaliação de risco para garantir a segurança dos
trabalhadores e equipamentos. As empresas, associações de trabalhadores, e trabalhadores estão
envolvidos na discussão sobre a avaliação de risco.
5.5.8

Sumário das constatações

Este é um resumo breve das constatações sobre os potenciais custos do desenvolvimento do sector de
minas, e uma declaração que indica como os regulamentos actuais abordam estes impactos negativos:
>

>

>

>

Biodiversidade: os serviços de biodiversidade podem ser perturbados, reduzidos ou perdidos
devido ao impacto das actividades da indústria de mineração. Os regulamentos ambientais podem
fazer planos para mitigar e estender a mitigação até as possibilidades destas perdas. Enquanto
existem regulamentos para abordar estes problemas, uma análise recente sobre os gastos
governamentais revela que investimentos nas medidas da proteção ambiental podem ser menos do
que desejado.
Abastecimento de água: estudos do passado revelam contaminantes resultantes das actividades
de mineração podem poluir as fontes de abastecimento de água, tornando-as inúteis ou mais caras
(através da necessidade de tratamento ou através do aumento do custo para manter as fontes
limpas). A poluição de fontes de abastecimento da água resulta em custos de danificação dos
recursos naturais, prejudica a saúde humana, e força os utentes a adquirirem outras fontes de água.
Os regulamentos actuais relativos ao uso e proteção ambiental das bacias hidrográficas em
Moçambique pretendem proteger a água da poluição mas a sua implementação é limitada devido
a capacidade dos vários ministérios envolvidos.
Reassentamento e questões culturais: o reassentamento implica custos quando a população é
deslocada para uma terra menos produtiva ou distante das suas fontes de rendimentos, resultando
na fraca segurança alimentar, redução de rendimento, enquanto ao mesmo tempo aumentando a
dependência em assistência social para a sobrevivência, assim como deprimindo os padrões de
vida. Moçambique tentou solucionar esta preocupação através do Decreto de Reassentamento de
2012. Os outros impactos negativos da comunidade documentados pelo desenvolvimento da
mineração geralmente reportados são a criminalidade, e os outros problemas sociais resultantes da
perda da productividade e gastos dos fundos públicos para o controle e redução da criminalidade.
Saúde e segurança: os trabalhadores da indústria mineira, ou que vivem ou trabalham nas
proximidades de empreendimentos mineiros, podem estar expostos a substâncias químicas
prejudiciais e condições precárias relativamente a transporte e operações. Os regulamentos em
uso em Moçambique são para evitar estes impactos negativos, assim, o valor dos regulamentos no
que concerne a saúde e segurança estariam ligados aos custos dos impactos evitados nos
trabalhadores e nas comunidades afectadas.
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6.

Medidas Recomendadas para Melhorar as Políticas e os
Regulamentos

Como o primeiro passo no processo de resolução de problemas de políticas existentes, a Secção 6 define as
acções recomendadas propostas de acordo com a análise da SESA. É importante notar que uma acção
recomendada pode abordar mais de uma questão política (e institucional); isto o é reflectido na Matriz
Política e Institucional (ver Secção 8), em que as questões estão correlacionadas com a(s) acção(ões)
recomendada(s).
É importante reconhecer a importância de consultar o sector de mineiração em detalhe sobre
propostas para actualizar ou alterar os regulamentos existentes, de forma a evitar uma situação em que
as mudanças nas leis sejam feitas antes que os esforços das empresas trabalhando sob regulamentos
recentemente promulgados ou emendados tenham sido avaliados. Isto é particularmente relevante
para a nova legislação de RSE e questões como direitos da comunidade, meios de subsistência e
desenvolvimento comunitário, onde as intervenções do sector privado ainda não tiveram tempo
suficiente para oferecer potenciais benefícios.
Qualquer mudança nas políticas e regulamentos deve ser sustentada pelo conceito de "princípio do
poluidor-pagador".
6.1.

Abordando as Lacunas, Sobreposições e Inconsistências

Medida de política recomendada nº1 - conflito de interesse na aprovação e monitoramento de licença:
nenhum ministério pode realizar todas as funções concedidas ao MIREME e equilibrá-las de forma
consistente e transparente. Portanto, a regulamentação destas funções deve ser constituída pelos
administradores mais relevantes e ser concedida a ministérios igualitários como parte de um sistema
institucional de controlos e equilíbrios (SIPA, 2013). Isto pode ser feito, por exemplo, separando
institucionalmente os processos de aprovação, monitoramento e execução de licenciamento. Os principais
ministérios que poderiam estar envolvidos no processo de licenciamento e supervisão incluem o MITADER
e o MISAU, por exemplo. Para o MIREME deve ser necessário obter o consentimento formal destes
ministérios antes de tomar decisões sobre questões e operações de licenciamento relacionadas com a
mineração. Esta divisão do trabalho ajudará também a reduzir a carga de trabalho para os ministérios
individuais e maximizar a utilização da capacidade e dos recursos existentes. Além disso, a separação
clássica de responsabilidades, particularmente para interesses estruturalmente conflituantes, é um padrão
internacionalmente aceite. Esta mudança foi também recomendada no recente relatório do Banco Mundial
“Mozambique Mining Investment and Governance Review” (Análise do Investimento no Sector de
Mineração e da Governanção em Moçambique) (Banco Mundial, 2017).
Medida de política recomendada nº 2 - Plano Director do Sector de Minas: recomenda-se a elaboração
de um Plano Director do Sector de Minas, seguindo o processo consultivo seguido no desenvolvimento do
Plano Director Preliminar Sintetizado do Carvão. Enquanto o MIREME deve assumir o papel principal de
pesquisa e divulgação, as organizações e as empresas da indústria de mineração devem ser fundamentais
para a elaboração do plano, e outras instituições governamentais primárias e secundárias (ver Secção 5.2.2) e
as partes interessadas (ver 3.2.6) devem ser amplamente consultadas durante estudos de escopo e convidadas
a participar do processo de validação. O Plano Director do Sector de Minas deve ser integrado nas
prioridades de investimento de infraestrutura pública do governo conforme estabelecido no seu Programa
Integrado de Investimento (PII) para 2014-17 (o IIP foi desenvolvido em resposta à necessidade urgente da
melhoria de infraestrutura para apoiar novos projectos na mineração bem como novas oportunidades nas
áreas de energia e agricultura, melhorando a integração económica de Moçambique, aumentando a
produtividade agrícola, reduzindo os custos de logística e acesso ao mercado e aumentando o valor agregado
e a diversificação da economia nacional. O Plano Director do Sector de Minas deve levar em consideração o
plano de carvão existente, as reservas de mineração existentes e recentemente descobertas ao longo do litoral
e potenciais locais hidroeléctricos para evitar situações conflituantes. Além disso, os Planos Directores para
o fornecimento de carvão, mineração, electricidade e recursos humanos devem ser coordenados para garantir
o uso ideal desses recursos importantes.
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A integração dos requisitos e da planificação da infraestrutura deve ajudar a garantir que a infraestrutura seja
capaz de suportar o crescimento sustentado no sector da mineração e que o apoio à infraestrutura e as
decisões políticas não sejam conduzidas por análise a nível do projecto (o que levará a duplicações e
ineficiências, impactos sociais e ambientais mais amplos e desnecessários; embora possa ser a opção
preferida para desenvolver infraestrutura específica de projecto para proponentes de projectos devido ao
medo de atrasos associados à infraestrutura compartilhada ou dependência de programas de
desenvolvimento de infraestrutura liderados pelo governo. Deve ser incluído no Plano Director do Sector de
Minas a consideração dos níveis e locais de demanda actual e projectada de energia, (para melhorar a
protecção no futuro) e as opções de desenvolvimento ferroviário e os meios mais económicos para aumentar
a capacidade.
O Plano Director do Sector de Minas precisa de ser um processo flexível e iterativo que permita a
actualização periódica (por exemplo, sempre que seja avaliado que o desvio das condições de previsão é
muito grande e o investimento do governo/sector privado e outras intervenções provavelmente não
resultarão na cessação da lacuna no futuro previsível).
Sempre que possível, o Plano Director do Sector de Minas deve basear-se em dados validados, que possam
incluir (Ministério de Recursos Minerais, 2014):


Mapas geológicos na escala 1: 1 000 000, escala 1: 250 000 e 1:50 000 de algumas áreas e seus
relatórios geológicos explicativos;



Conjunto de dados regionais e de alta densidade - magnéticos e radiométricos;



Conjunto de dados geoquímicos (sedimentos e solos de corrente) e relatórios de minerais industriais;



Conjunto de dados geocronológicos, secções minerais finas e amostras; e



Dados sísmicos, de gravidade e magnéticos.

Finalmente, o Plano Director do Sector de Minas deve explorar maneiras de acomodar o sector da MAPE
em previsões de cenários, embora isso possa estar limitado ao mapeamento das áreas actuais da MAPE
/licença e consideração de uma abordagem da "zona MAPE" para focalizar actividades em áreas específicas.
Medida de política recomendada nº3 - conservação e compensação da biodiversidade: as compensações
de biodiversidade foram definidas como "resultados de conservação mensuráveis resultantes de acções
destinadas a compensar impactos residuais significativos de biodiversidade adversos decorrentes do
desenvolvimento do projecto após medidas apropriadas de prevenção e mitigação tenham sido tomadas. O
objectivo da compensação da biodiversidade é o de conseguir não ter nenhuma perda líquida, e
preferencialmente ter um ganho líquido de biodiversidade em relação à composição das espécies, estrutura
do habitat, função do ecossistema e uso por pessoas e valores culturais associados à biodiversidade "
(Banco Mundial, 2015a). As compensações ganharam um foco maior, após a integração com os Padrões de
Desempenho da IFC em 2012 e a aceitação nos Princípios do Equador (as Instituições Financeiras dos
Princípios do Equador são responsáveis por aproximadamente 70% do financiamento em países em
desenvolvimento). De acordo com os princípios internacionais em torno de compensações de
biodiversidade, a primeira questão que precisa de ser abordada é estabelecer limites para o que pode e não
pode ser compensado. Sem esta orientação, é muito simples para qualquer proponente de projecto
simplesmente adoptar a atitude de pagar por qualquer dano feito, por mais grave que seja (Banco Mundial,
2015a). A definição legal de “zonas interditas” dentro e fora das áreas protegidas formais é necessária como
etapa preliminar na definição dos limites (e, portanto, foco) do processo de compensação da biodiversidade.
Da mesma forma, é importante notar que a conservação da biodiversidade deve seguir a hierarquia de
mitigação (evitar, mitigar, restaurar) antes da implementação de abordagens de remuneração.
Potencialmente, as empresas de MGE, o MIREME, o MITADER e a comunidade de ONGs (localizadas em
Moçambique e internacionalmente) poderiam criar parcerias ou programas activos para o desenvolvimento
sustentável; isto inclui contribuições das empresas de mineração para o custo dos requisitos de conservação
relacionados ao projecto. Existem muitas iniciativas internacionais que contam com instituições do sector
privado, instituições governamentais e ONGs a trabalhar em conjunto para uma abordagem sustentável da
conservação (por exemplo, a Iniciativa de Energia e Biodiversidade (EBI) e o Programa de Compensação de
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Negócios e Biodiversidade (BBOP)). A análise dessas e de outras iniciativas poderia potencialmente
informar o desenvolvimento de uma iniciativa extractivista em Moçambique.
Além disso, o roteiro de compensação da biodiversidade elaborado pelo Banco Mundial (2015a) deve ser
integralmente implementado. Um ponto de partida útil seria começar a formação de pessoal relevante do
MIREME e do MITADER sobre metodologias e ferramentas disponíveis (em particular, os resultados do
Programa de Compensação de Negócios e Biodiversidade, que são consistentes e referenciados no Padrão de
Desempenho IFC 6). O Banco Mundial (2015a) sugere que, para preparar o terreno para o sucesso de
qualquer novo programa, uma formação extensiva e uma aprendizagem institucional planeada devem ser
tidas em conta desde o início. Programas extensivos de formação devem ser planificados e realizados para
garantir que as habilidades necessárias para compensações adequadas sejam desenvolvidas no país, que
deverá incluir formação de curta duração sobre a biodiversidade para especialistas no MITADER e outras
instituições. Esta é uma nova área, e levará tempo para desenvolver essas habilidades.
Medida de política recomendada nº 4 - mineração e áreas protegidas: a decisão de permitir a mineração
em áreas protegidas deve ser tomada somente de acordo com uma perspectiva de impacto cumulativo;
individualmente, os projectos podem ter impactos limitados (e aceitáveis) do ESHSS, enquanto que
colectivamente eles podem degradar seriamente os valores para os quais a protecção foi estabelecida
originalmente. Legalmente, os proponentes de projectos que procuram realizar exploração em áreas
protegidas devem completar uma avaliação de impacto cumulativa detalhada que leve em consideração
outras actividades antropogénicas na área afectada; a avaliação de impacto cumulativo, os seus resultados e
recomendações devem ser avaliados e validados por um auditor independente e credível antes que uma
decisão sobre o licenciamento seja tomada pelos ministérios relevantes, sendo o custo de tal avaliação da
responsabilidade do proponente do projecto.
Medida de política recomendada nº 5 - quadro jurídico para a regulamentação da MAPE: a
legalização da MAPE é um desafio na maioria dos países que possuem MAPE. Uma das principais razões é
a inadequação das leis que abordam a economia e as realidades técnicas específicas da MAPE. Isto significa
que o quadro jurídico da MAPE necessitará de um monitoramento cuidadoso quanto à sua adequação e
eficácia. A capacidade de melhorar ou fazer correcções é crucial, e os regulamentos são muito mais fáceis de
mudar em relação às leis. Durante as oficinas e reuniões, os participantes destacaram que esta situação
também se aplica em Moçambique. A recente aprovação do Regulamento da Lei de Minas é considerada um
obstáculo real para a legalização das actividades porque é muito restritiva nos critérios para o Certificado
Mineiro, muito exigente em termos de requisitos para legalizar as operações e aplica um regime de
tributação que é também exigente pelo tamanho das operações. Se estas questões não forem atendidas
satisfatoriamente, apenas um pequeno grupo de operações será elegível ao Certificado Mineiro, deixando a
maior parte das operações num estado de ilegalidade; o alto custo e barreiras logísticas de acesso a um
Certificado Mineiro será um desincentivo para os mineiros e, portanto, um impulsionador da mineração
ilícita. A autoridade para a emissão de licenças da Monrovia deve ser transferida para o nível provincial. A
MAPE, especialmente a mineração artesanal, é principalmente um produto da pobreza e a ausência de uma
actividade económica mais atractiva para os seus participantes. Sendo pobres, com pouca habilidade técnica
ou capital, e sem muitas opções realistas, muitos garimpeiros são desafiados a cumprir os requisitos legais
da mineração.
No entanto, a Lei de Minas não define várias características importantes, incluindo o tamanho das áreas da
licença; os critérios que distinguem as licenças da MAPE de outras licenças de mineração; e obrigações
financeiras e ambientais específicas. Estas questões precisam de ser melhor definidas no Regulamento da
Lei de Minas.
A Lei de Minas e o Regulamento da Lei de Minas (Decreto 31/2015) não definem várias características
importantes relacionadas com a MAPE, incluindo o tamanho das áreas de licença, os critérios que
distinguem as licenças da MAPE de outras licenças de mineração e obrigações financeiras e ambientais
específicas. Essas questões precisam de mais esclarecimentos e definições, com o objectivo final de
aumentar a organização e formalização para ajudar a resolveras questões relacionadas com a MAPE.
As políticas governamentais para regulamentar e apoiar a formalização do sector da MAPE devem ser
consideradas importantes para as estratégias de redução da pobreza e criação de emprego em Moçambique,
juntamente com políticas voltadas para os "mega-projectos" de mineração.
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O Regulamento Ambiental para a Actividade Mineira (Decreto 26/2004) deve ser actualizado com base na
nova Lei de Minas e regulamentos de mineração para eliminar inconsistências. Actualmente, de acordo com
o Decreto 26/2004, as actividades da MAPE são classificadas como Nível 1, o que significa que devem
observar as directrizes básicas para a gestão ambiental nas suas operações (SLR, 2016), mas, sob as
actividades de certificação de mineração da Lei de Minas são classificadas como Categoria B (exigindo uma
AIA simplificada) e as actividades no âmbito da Senha Mineira como Categoria C (exigindo um programa
de gestão ambiental). Os requisitos da AIA simplificada e do programa de gestão ambiental precisam ainda
de ser definidos.
A Lei de Minas proporcionou algum espaço para a eficácia da melhoria dos títulos/licenças de mineração da
MAPE, mas os critérios definidos nos regulamentos de mineração, particularmente para os Certificados
Mineiro, são muito restritivos e, em alguns casos, não reconhecem as características das operações da
MAPE. Estas restrições podem afectar a viabilidade económica destas operações. Uma revisão dos
regulamentos de mineração deve ser realizada em consulta com os operadores e trabalhadores da MAPE
(incluindo aqueles mais organizados e aqueles menos organizados) para entender melhor as suas
capacidades e limitações e as implicações destes para uma regulamentação efectiva.
A legalização das operações da MAPE é crítica, devido aos grandes números que operam fora, ou nas
margens da lei. No entanto, a legalização não é apenas sobre os Certificados Mineiros, mas também
relacionada à obtenção de uma licença ambiental. As Directrizes Básicas para a Gestão Ambiental (Diploma
Ministerial 189/2006) precisam de ser actualizadas de acordo com a nova Lei e Regulamento de Minas (as
medidas de gestão ambiental e social sugeridas para a MAPE estão incluídas no sub-relatório da SESA
entitulado ESSF para o Sector de Mineração). Este processo de actualização deve ser visto como uma
oportunidade para criar instrumentos ambientais apropriados (mas adequados) que as actividades da MAPE
possam aceder para permitir que eles obtenham as licenças ambientais necessárias.
Conforme mencionado acima, uma estratégia para a MAPE estava a ser elaborada pelo Ministério em 2014,
mas não chegou a atingir a forma para ser apresentada ao Conselho de Ministros. De acordo com a análise
do Banco Mundial sobre o processo MAGTAP, espera-se que a estratégia da MAPE seja publicada no
segundo semestre de 2016 (Banco Mundial, 2016a). Outros projectos relacionados ao MAGTAP, tais como
formação direccionada à MAPE, ainda não começaram, uma vez que estão à espera da conclusão e adopção
da estratégia da MAPE.
A estratégia da MAPE deve ser avaliada em forma de esboço em relação ao Regulatory Roadmap for the
Artisanal Mining Sector in Liberia (Roteiro Regulatório para o Sector de Mineração Artesanal na Libéria)
recentemente publicado pelo Ministério das Terras, Minas e Energia (MTME) (República da Libéria) em
Julho de 2016, focado na elaboração de um programa de formalização da MAPE. As lições aprendidas e as
análises concluídas no contexto da Libéria podem ser transferidas, em parte, para Moçambique, trazendo os
benefícios do piggy-backing na pesquisa existente e evitando a duplicação de trabalhos relevantes que já
foram concluídos. Os objectivos específicos deste Roteiro são os seguintes:






Apresentar uma visão geral de alto nível do contexto do sector da MAPE e as bases que foram
realizadas até ao momento, pelo MIREME, para formalizar o sector;
Destacar os principais domínios de política temática que constituem a base para as intervenções de
formalização a serem implementadas;
Descrever o trabalho de base necessário para preparar o sector da MAPE para conduzir "organizações
de coordenação mineira" ou "cooperativas de mineração" (compostas por aproximadamente 15
mineiros cada), que servirá como canal de organização do MIREME para assistência técnica, formação
em saúde e segurança melhorada; partilha de custos e auto-monitoramento;
Apresentar um plano de actividade preliminar e orçamento estimado que descreva como a estratégia
técnica do programa de formalização abaixo será implementada.

Estes são semelhantes e alinhados com os conceitos que foram implementados na Tanzânia, o que também
deve ser considerado na elaboração e implementação da estratégia da MAPE em Moçambique:



Transformar e actualizar as actividades em mineração organizada e modernizada;
Disponibilizar tecnologia apropriada e acessível e incentivar a produção local;
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Ajudar a transferência de tecnologia promovendo a parceria entre mineiros e investidores de grande
dimensão;
Prestar serviços de extensão na mineração, processamento e comercialização de minerais;
Agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento para mineradores artesanais e negociantes de
minerais;
Elaborar, divulgar e aplicar um código de conduta para a mineração e processamento; e
Promover acordos de comercialização receptivos às necessidades do sector.

Medida de política recomendada nº 6 – âmbito do licenciamento da MAPE: o governo deve estender o
licenciamento da MAPE para cobrir a bauxita, o carvão, o cobre, os diamantes, o talco e o sal, sujeito a
controlos adequados do ESHSS, para gerir e derivar receitas desse tipo de mineração.
Medida de política recomendada nº 7- requisitos adequados de saúde e segurança para a MAPE:
também deve ser dada atenção à definição de regulamentação de saúde, segurança e meio ambiente que se
concentrem nas questões mais críticas para os trabalhadores nas operações da MAPE, sem serem
excessivamente onerosas e estabelecendo requisitos (imediatos) que não são realistas (embora os requisitos
cada vez mais rigorosos possam ser agendados para os anos seguintes); esta abordagem por etapas,
permitiria que o investimento contínuo em medidas de gestão de saúde e segurança fosse implementado de
forma a não afectar negativamente a viabilidade financeira de uma operação). Este trabalho deve ser
integrado ao estudo do MAGTAP existente sobre a saúde e a segurança e os regulamentos ambientais
(incluindo actualizações de padrões e procedimentos de monitoria); de acordo com a recente revisão do
Banco Mundial, este estudo ainda não começou, embora a selecção do consultor esteja em fase final (Banco
Mundial, 2016a).
As regulamentações de saúde, segurança e meio ambiente devem ter uma componente de educação,
definindo o planeamento e a implementação de medidas de gestão para questões críticas de saúde e
segurança. Com as instituições governamentais adequadas a nível nacional e provincial para apoiar as
operações da MAPE na capacitação e legalização, a componente educacional poderia ser integrada com
inspecções governamentais, vinculando o cumprimento com um melhor desempenho de saúde e segurança
ao longo do tempo. Isso exigiria a coordenação entre diferentes instituições governamentais (talvez sob a
forma de um grupo interministerial encarregado de identificar as diferentes áreas em que a MAPE precisa de
ser apoiada) e a definição de políticas e regulamentos integrados.
Medida de política recomendada nº 8 - regulamentação da mão-de-obra da MAPE: o Regulamento do
Trabalho Mineiro (Decreto 13/2015) deve ser revisto e alterado de forma a incluir provisões adequadas para
o sector da MAPE, focadas em áreas estratégicas como o trabalho infantil, trabalho forçado, condições de
trabalho e práticas de exploração. O cumprimento dos regulamentos modificados deve ser um requisito
obrigatório para a formalização, legalização e licenciamento das operações da MAPE.
Medida de política recomendada nº 9 - fluxos migratórios relacionados com a mineração: o passo
preliminar para regular eficazmente os fluxos migratórios associados à MGE e MAPE é a identificação dos
controlos sociais disponíveis (ou potencialmente disponíveis) a nível comunitário, as ferramentas
disponíveis para as empresas de MGE para controlar o influxo relacionado a requerentes de emprego
migrantes (e, se relevante, relacionados à presença de actividades não autorizadas da MAPE dentro do limite
de concessão), as ferramentas disponíveis para o governo e os benefícios de uma abordagem de parceria que
compreende os recursos combinados e os insumos do governo central e local, do sector privado, doadores,
ONGs e sociedade civil. O desenvolvimento de uma linha de base clara (a situação actual) e do influxo
futuro (com base no crescimento previsto do sector de mineração e um "Plano Director do Sector de Minas")
é necessário como base para o desenvolvimento futuro de regulamentos para gerir eficazmente os fluxos
migratórios.
Medida de política recomendada nº 10- restauração de meios de subsistência e compensação de após o
reassentamento50: aspectos intangíveis (por exemplo, a ligação sentimental aos bens afectados, a

50

Uma grande variedade de desafios de implementação foram identificados numa revisão de desempenho da
aplicação da recente legislação de reassentamento para projectos em Moçambique, realizados em
conjunto pelo Banco Mundial e MICOA em 2014. Estes são relatados no Banco Mundial, 2015c. Os

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Relatório Final da SESA - Mineração

proximidade com vizinhos ou parentes, locais sagrados e valores estéticos) devem ser tratados (negociação /
avaliação) separadamente em consulta com as partes interessadas. Embora a avaliação dos activos
intangíveis só possa ser alcançada através de consultas e negociações (usando um processo robusto,
inclusivo e transparente que deve ser definido na regulamentação relevante), as taxas de compensação para
os activos tangíveis podem ser actualizadas de acordo com os padrões internacionais. A orientação política
para as taxas de compensação para projectos que não envolvem a expropriação também deve ser elaboradas.
No Decreto 31/2012, as condições em que o dinheiro e outros tipos de compensação podem ser utilizados
devem ser esclarecidos (Banco Mundial, 2015c) para reduzir o risco de que os pagamentos em dinheiro não
se destinem à restauração dos meios de subsistência.
O requisito de considerar a depreciação da infraestrutura deve ser removido; isto está em linha com o OP
4.1251 do Banco Mundial, que exige compensação no custo da reposição actual (ou seja, sem depreciação
por idade de uma estrutura ou tipo de material de construção).
O monitoramento e o apoio à restauração dos meios de subsistência devem continuar após o reassentamento
ter ocorrido (Banco Mundial, 2015c), incluindo o estabelecimento de instituições comunitárias e locais
(como autoridades distritais e Comissões de Reassentamento) para fornecer apoio contínuo no médio a
longo prazos.
Deve haver uma revisão detalhada do quadro legal nacional sobre o reassentamento em relação aos
princípios internacionais (Banco Mundial/IFC). Recomenda-se também que haja formação nos ministérios
relevantes sobre:
>
>
>
>
>
>

Os efeitos nas pessoas e nas comunidades de serem reassentadas ou deslocadas;
Os regulamentos e requisitos internacionais que regem o reassentamento e o deslocamento;
Os procedimentos, métodos e linguagem utilizados na planificação do reassentamento;
A planificação complexa e os desafios de implementação envolvidos na reassentamento;
Como encarar a ampla gama de conceitos no âmbito das ciências sociais que são relevantes para o
reassentamento; e
Como a experiência de reassentamento está enraizada dentro de um contexto sociocultural mais amplo e,
portanto, como o planeamento do reassentamento precisa abordar de forma holística o desenvolvimento
sustentável e o aprimoramento dos meios de subsistência.

Medida de política recomendada nº 11 - conteúdo local: os dois aspectos básicos do conteúdo local são o
conteúdo local de bens/serviços e o emprego de funcionários nacionais. Um projecto de lei que aborda o
conteúdo local foi aprovado após ter sido discutido em diferentes formas há mais de um ano, com foco no
uso de recursos (minerais, etc.) e criação de demanda por mão-de-obra. A proposta de lei revista está a ser
revista pelo comité económico e social, após o qual passará ao Conselho de Ministros. Uma vez que a lei
tenha sido aprovada, o seu impacto macroeconómico e microeconómico será analisado e os regulamentos
específicos do sector se desenvolverão. No que diz respeito à aquisição, o projecto deve abordar a
necessidade de capacitação e fortalecimento institucional e a questão da certificação da qualidade dos
produtos locais.
A lei nacional e as expectativas de conteúdo local são multi-institucionais dentro do governo e precisam de
levar em consideração as opiniões das comunidades e dos participantes da cadeia de fornecedores. Embora
exista um grande impulso para a produção local, isto parte do ponto de vista do governo ao contrário de uma

51

desafios já identificados neste estudo não são repetidos aqui ou na Política e Matriz Institucional, mas
devem ser abordados e resolvidos conforme observado nesta análise anterior. A formação do pessoal do
governo sobre boas prácticas aspectos legais, planeamento e implementação do reassentamento, deve ser
realizada conforme observado e o âmbito de formação proposto não é repetido aqui, mas deve se estender
a formação formal e informal, redes de compartilhamento de conhecimento e simpósios internacionais e
workshops regionais para optimizar a cobertura e expor o pessoal do governo a boas práticas
internacionais.
Uma comparação pormenorizada das Leis de Moçambique com a Política do Banco Mundial PO/BP 4.12
que apresenta as implicações das lacunas materiais foi anteriormente concluída (World Bank, 2015c).
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perspectiva de demanda do sector privado ou do mercado, é necessário entender o que as empresas estão
dispostas a pagar. Pode haver uma necessidade de encorajar argumentos económicos/de mercado para
"quotas" de conteúdo local como ponto de partida para promover o conteúdo local. O conteúdo local
aumentará a etapa de adição de valor (ou seja, a fase da cadeia de valor de fabricação dos recursos
explorados).
A lei sobre o conteúdo local deve abordar questões em torno dos actuais baixos níveis de
empreendedorismo, habilidades limitadas e pessoas habilitadas, formação limitada e uma possível aversão
cultural de pessoas de pequenas empresas para trabalharem juntas. As empresas internacionais de mineração
possuem altos padrões de compra, tornando mais difícil o estabelecimento de conteúdo local. O MIREME
deve monitorar a abordagem proposta e actual do conteúdo local através de projectos de mineração e
garantir que a análise dos resultados voltem às iniciativas de formação e ensino técnico-vocacional.
Normalmente, não é criado muito emprego na mineração, salvo na fase de construção, e por esse facto
haverá poucas oportunidades para as comunidades locais. Pode ser criado algum emprego indirecto, mas
para ser efectivo, o requisito de empregos deve abranger diferentes estágios da cadeia de valor. As políticas
devem concentrar-se nisto. Por exemplo, o trabalho focado no desenvolvimento das PMEs agrícolas poderia
ter resultados práticos e benefícios através do aumento da disponibilidade de produtos alimentares locais
para serem adquiridos pelas empresas de mineração.
Os contratos de exploração e mineração prestaram alguma atenção ao conteúdo local e ao emprego de
nacionais, mas os bens e serviços de conteúdo local não funcionaram bem, uma vez que as empresas podem
adquirir bens localmente, mas os bens são amplamente importados pelos fornecedores da empresa. É
importante que a proposta de lei ajude a resolver esta questão. Em essência, as empresas locais precisam de
utilizar produtos produzidos localmente, o que, por sua vez, exige que esses produtos estejam disponíveis e
num padrão adequado; o desenvolvimento de conteúdo local está, portanto, vinculado à formação e ao apoio
de pequenas empresas locais com acesso apropriado à finanças adequadas e acessíveis.
Espera-se que o Fundo Nacional para o Financiamento da Formação Técnico-Profissional e a Autoridade
Nacional de Ensino Profissional (ANEP) conduza o a formação profissional para frente. Um por cento do
orçamento salarial das empresas de mineração será pago ao fundo de formação, com estes fundos sendo
gastos competitivamente, inclusive para os candidatos do sector privado. Os fundos de formação não são
novos, pelo que deve ser dada atenção às melhores práticas na criação, operação e desembolso de fundos.
Uma vez operacional, o fundo de formação poderia levar a mudanças de longo prazo na eficácia da
formação técnico-profissional.
A ANEP será criada (composta pelo governo, indústria e sociedade civil), o que preparará a regulamentação
para um fundo de formação. 1% do orçamento salarial das empresas de mineração será pago ao fundo de
formação - estes fundos serão gastos de forma competitiva, inclusive para os candidatos do sector privado.
Os fundos de formação não são "novos", pelo que deve ser dada atenção às melhores práticas na criação,
operação e desembolso de fundos. Uma vez operacional, o fundo de formação poderia levar a mudanças de
longo prazo na eficácia do treinamento profissional e técnico. Actualmente, muitos dos empregos do sector
extractivo são ocupados por estrangeiros. Moçambique não possui a formação profissional de que necessita,
especialmente para as mulheres, com apenas quatro ou cinco centros de formação profissional.
A colaboração com os sectores/actividades de ensino e formação e o Ministério do Trabalho será
fundamental para o desenvolvimento das habilidades a jusante e do emprego para as pessoas locais. Grupos
como o CTA (lóbi empresarial) e o INNOQ (Instituto Nacional de Normalização e Qualidade) estarão
envolvidos, embora a sua capacidade actual e esperada provavelmente permanecerá limitada. O INNOQ está
proposto a ser a agência para medir/certificar a realização de conteúdo local, mas não está claro se tem
capacidade suficiente para cumprir adequadamente o seu papel.
O conteúdo local é uma questão específica associada à mineração e o seu impacto social. A proposta de lei
recentemente discutida no governo precisa de abordar a confusão entre o processamento de minerais e o que
é verdadeiramente "conteúdo local". A proposta de lei actual mistura o conteúdo local com o processamento
nacional de minerais; este cruzamento deve ser esclarecido através de discussões futuras. Até que haja maior
clareza e simplificação conceitual, pouco progresso será feito. A lei também deve ser esclarecida para fazer
cumprir as expectativas de conteúdo local entre os subcontratados e abordar (criativamente) a proximidade
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da África do Sul (muitos bens, serviços e funcionários estão a cargo, prejudicando o seu desenvolvimento e
competitividade em Moçambique). Isto continuará a ser um desafio dado o qualidade actual de bens/serviços
locais e habilidades. Os fundos precisam de ser gastos para melhorar a disponibilidade, além de haver uma
lei de conteúdo local, reconhecendo que o desenvolvimento de conteúdo local é um processo lento.
Os contractos de mineração estabelecem expectativas para o emprego e treinamento local com base em leis
trabalhistas, mas muito mais precisa de ser feito (isto pode incluir, por exemplo, a formação e requisitos de
capacitação apoiados pela empresa incorporados em contratos de mineração e instalações de treinamento
apoiadas pelo governo). Uma formação considerável foi feita por grandes empresas de mineração, e as
instituições locais foram fortalecidas nos últimos 6-8 anos em particular. O direito do trabalho, que é a base
do emprego local, é geralmente adequado e está a ser aplicado, mas requer atenção e actualização contínua
em resposta a problemas à medida que surgem.
Em geral, as leis de conteúdo local devem ser regulamentadas para esclarecer os mecanismos e os requisitos
exactos, criando um ambiente de negócios transparente e estável que promove o investimento das empresas
de mineração em capacitação para provedores de bens e serviços moçambicanos. Dado que a legislação
relacionada à mineração possui algumas disposições de conteúdo local relevantes (emprego e formação
local, colaboração com empresas locais, margem de custo para produtos domésticos); um ponto de partida
na formalização do conteúdo local pode ser a aplicação e o monitoramento desses. As metas de conteúdo
local devem ser aplicadas a todos os participantes da cadeia de valor do sector de minas, incluindo as
empresas subcontratadas, mas devem ser realistas em relação ao emprego local, fornecimento e condições
económicas, bem como a qualidade, volume e oportunidade dos compradores (ou seja, não são punitivos
para empresas de mineração que precisam de fontes de outros lugares) e deve haver um período de transição
razoável para assegurar o processo de desenvolvimento de capacidade no país para atender os requisitos dos
projectos do MGE.
Há questões de expectativa em relação as PMEs fornecedoras a empresas de mineração e grandes empresas
sub-contratadas. Ambas as partes precisam de formação em comunicações e processos para garantir que as
expectativas de ambos os lados sejam razoáveis. A harmonização das expectativas da comunidade em
relação aos benefícios e a realidade dos benefícios é uma questão de alta prioridade (ver Questão
institucional no 16 - expectativas da comunidade). Como parte disto, pode ser útil identificar em cada nível
de administração a gama de "benefícios" do sector de mineração e ter isto comunicado e divulgado (por
governo, empresas, sociedade civil e comunidades). Sobre as expectativas/realidade em torno dos benefícios
para as comunidades locais, a prioridade deve ser a criação de empregos adequados aos locais e formação
direccionada que possa desenvolver outras habilidades a médio/longo prazo; começar imediatamente com o
compromisso de longo prazo de contratar locais usando os seus níveis de habilidade, onde puder ser feito. A
política e as acções do RSE devem ajudar a direcionar a atenção ao emprego local (embora isto não seja um
substituto para a responsabilidade de uma empresa de mineração para tratar o conteúdo e o emprego local
como uma responsabilidade básica (não-RSE).
6.2.

Abordando as Fraquezas na Implementação

Medida de política recomendada nº12 - aplicação das leis: não existe uma solução única para a questão
da implementação ou aplicação fraca ou incompleta das leis e regulamentos existentes. Estabelecer uma
melhor comunicação entre os ministérios (ver abaixo) pode ajudar a abordar algumas destas questões, se
não, pelo menos, fornecendo uma abordagem unificada e consistente. No contexto desta SESA, é plausível
supor que a implementação das recomendações relacionadas a políticas e instituições aqui apresentadas irá
distanciar-se de abordar colectivamente deficiências em como certas leis são interpretadas, implementadas e
executadas.
Medida de política recomendada nº 13- saúde e segurança: danos ambientais relacionados à mineração,
incluindo a poluição do ar e contaminação da água, podem levar a consequências prejudiciais para a saúde
das comunidades. As AIAs para os projectos de mineração, em parte são projectadas para mitigar estes
impactos negativos e devem incluir a consideração de impactos de saúde e segurança e a definição de
medidas preventivas ou de mitigação apropriadas no EMP associado. Seminários sobre questões ESHSS
com as empresas de mineração e especialmente com as empresas contratadas podem ser uma componente
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importante para melhorar a conscientização e conformidade com as leis e regulamentos. Deve haver também
a oportunidade de envolver a sociedade civil em tais seminários para dar uma outra perspectiva do ESHSS e
garantir que a AIA seja levada a cabo com a participação activa das comunidades.
Medida de política recomendada nº 14 - monitoramento e avaliação das AIAs: as revisões de terceiros
das AIAs por auditores credíveis devem ser encomendadas como parte de um programa aprimorado de
monitoria e avaliação. A inclusão da divulgação do desempenho da empresa de mineração (grau de
conformidade com o EMP aprovado) na legislação das AIAs deve ser considerada. À medida que a
capacidade e os recursos do MITADER crescem, deve haver uma transição de revisões de terceiros para
monitoramento e avaliação interna.
Medida de política recomendada nº15 – reassentamento: o reassentamento pode ter um lado positivo se
bem feito, uma vez que pode melhorar as condições ambientais e sociais. Mas, dadas as expectativas, algum
nível de conflito entre pessoas afectadas, governo e empresas é considerado inevitável. Para o
reassentamento, deve ser dada maior ênfase à compreensão do status, comportamento e expectativas da
comunidade, e para isso, é necessária uma formação aprimorada dos líderes da comunidade e do pessoal do
governo. Os consultores devem ser capazes de entender as demandas da comunidade tanto quanto os
requisitos governamentais. O apoio à liderança da comunidade é necessário, e é necessário um foco maior na
optimização das opções económicas/meios de subsistência como parte do processo de reassentamento. No
reassentamento e na MAPE, a consideração de mulheres e crianças deve desempenhar um papel maior no
planeamento e na implementação. As comunidades que não entendem os planos, independentemente da
qualidade desses planos, têm pouca capacidade para participar eficazmente no processo de consulta e
reassentamento. No entanto, os consultores de reassentamento devem encontrar maneiras de abordar esse
problema, mas sem o abrandamento do que já percebem algumas comunidades como um processo longo e
insatisfatório. As comunidades precisam de mais orientação e formação sobre as questões de
reassentamento, com maior ênfase na inclusão eficaz de grupos vulneráveis (incluindo mulheres, crianças e
pessoas com deficiência).
A comissão de reassentamento garante o envolvimento de "todas as partes". O papel do governo é
seleccionar a área de reassentamento e servir no comité. No entanto, as comunidades precisam de ser
totalmente envolvidas e ter uma voz decisiva e forte nas decisões em torno do reassentamento. Para o
reassentamento, uma prioridade deve ser estabelecer actividades económicas sustentáveis para as pessoas
afectadas, de forma a melhorar o seu padrão de vida. Outra prioridade é a de melhor apreciar a dinâmica da
comunidade, o comportamento e as expectativas, e trabalhar com isso. Isto implicará colocar esforços na
formação de líderes comunitários e funcionários do Estado, e garantir que o governo e outros entendam as
demandas da comunidade tanto quanto os requisitos governamentais.
O Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas (Decreto
31/2012) é um decreto relativamente novo, cujas implicações práticas ainda estão a ser avaliadas. As
directrizes não se aplicam à mineração, mas o MIREME ainda não desenvolveu alternativas detalhadas ou
esclareceu se os elementos específicos do decreto podem ser aplicados em projectos de mineração em teoria.
Mais amplamente, as indicações preliminares são que o decreto não resolve o problema de que certas partes
do processo de reassentamento são tratadas por outros instrumentos legais. Portanto, o documento deve ser
combinado criativamente com outros documentos legais e regulatórios para elaborar as melhores medidas a
serem adoptadas em relação a questões específicas de reassentamento. Idealmente, todo o processo de
reinstalação deve ser tratado por um regulamento abrangente e único; o desenvolvimento de tal deve ser uma
prioridade para o GdM. Até esse momento, o OP/BP 4.12 do Banco Mundial sobre o Reassentamento
Involuntário, que é endossado pelo governo moçambicano, deve ser considerado como um documento de
orientação ao abordar inconsistências que existem actualmente dentro das leis e regulamentos
moçambicanos sobre o reassentamento.
Existem lacunas na lei em relação aos direitos comunitários e aos meios de subsistência. Os regulamentos de
reassentamento precisam de ser revistos, levando em consideração a experiência desde 2012 na
implementação dos regulamentos e os propósitos e objectivos da Política de Responsabilidade Social
Corporativa. É necessário que as comunidades participem da selecção das prioridades da RSE; muito é feito
geralmente sem o envolvimento das comunidades. A RSE colectiva, a partilha de impostos de produção e o
conteúdo local podem maximizar os impactos positivos visíveis da mineração nas comunidades, mas esta
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oportunidade está a ser perdida no presente. Seria útil se o governo e as empresas produzissem relatórios que
abranjam esses pontos, e não apenas relatórios de RSE anuais da empresa. Em particular, é importante ver a
quota de imposto de produção no contexto de outros benefícios, particularmente porque não está disponível
até a produção começar.
A principal questão relativa à terra e à mineração é a necessidade de harmonizar a Lei de Minas com os
direitos dos detentores de DUATs e outros detentores de direitos de uso do solo (conforme definido pela Lei
de Terras e regulamentos), por um lado, com licenças de exploração e mineração. Em geral, "pessoas" não
entendem que o direito ao uso da terra não cobre os recursos do subsolo.
A integração do cadastro de mineração com o sistema de uso do solo pode abordar uma série de problemas
de uso da terra. Este trabalho está planificado no MAGTAP e os TdR estão actualmente em elaboração.
Conforme observado pelo Banco Mundial (2016b) "A nova lei de mineração cria desafios adicionais no
estabelecimento e transferência de direitos de uso da terra. Quando uma área foi identificada para fins de
mineração, a legislação em vigor não é mais a lei da terra, mas sim a lei de mineração, cuja nova versão foi
aprovada em Agosto de 2014. A lei de mineração estabelece que os direitos pré-existentes de uso da terra
são considerados nulos uma vez que "apenas a compensação" foi paga ao usuário anterior. No entanto, a
"justa compensação" não está adequadamente definida na lei actual, enquanto que, na legislação anterior,
foi determinada através de um processo de negociação.34 Além disso, a extensão geográfica precisa das
concessões de terra também é frequentemente indeterminada, levando a conflitos entre detentores de
diferentes DUATs, especialmente aqueles com reivindicações sobrepostas aos direitos do subsolo e direitos
agrícolas ".
Pesquisas anteriores do Banco Mundial (2015c) contém uma análise abrangente das Acções Propostas para
Fortalecer o Regulamento de Reassentamento em Moçambique, com base em análises realizadas pelo
MICOA e o Banco Mundial em 2014. Estas devem ser consideradas e implementadas ao lado das
recomendações relacionadas ao reassentamento apresentadas como parte da SESA para o sector de minas. O
reassentamento efectivo precisa de maior envolvimento da comunidade afectada em todas as etapas de
planeamento e implementação, e as opiniões da comunidade devem ser identificadas e respondidas; as
pessoas que preparam planos de reassentamento devem ser capazes de entender as necessidades da
comunidade tanto quanto os requisitos governamentais, o saldo deve ser justo e equitativo.
Medida de política recomendada nº 16 - padrão inadequado de construção relacionada com o
reassentamento: as leis de reassentamento devem conter orientações rigorosas sobre a qualidade dos
materiais utilizados nos projectos de construção relacionados ao reassentamento (incluindo os componentes
associados à restauração dos meios de subsistência). Muitos observadores acreditam que a questão não é
com os planos como tais, mas sim a forma como eles são implementados, especialmente pelos contratados
na construção. Portanto, o desafio é menos a lei e regulamentos de reassentamento, e mais a sua
implementação pelo governo e pelas empresas envolvidas. O planeamento e a implementação precisam de
incluir a comunidade em todas as etapas (directamente e não apenas através de ONGs), e devem basear-se
na formação sobre as necessidades e expectativas de todas as partes.
Medida de política recomendada nº 17 - partilha das receitas: existe um requisito estatutário de que as
comunidades em torno de projectos extractivos recebam uma parte das receitas do governo derivadas da
actividade. Os fundos envolvidos devem ser incluídos especificamente no orçamento da administração do
distrito local, mas têm impacto económico limitado nas comunidades locais. Além da única definição
recente em lei do requisito de partilha e da quantidade limitada de receita até agora a ser compartilhada, o
principal motivo para isso não ocorrer é o facto de não haver um processo consultivo sobre como os fundos
devem ser usados. É razoável supor que o não recebimento de fundos provavelmente é um factor
significativo na atitude negativa de algumas comunidades de mineração. O processo de transferência tem de
ser revisto e os impedimentos e factores limitantes abordados. A participação comunitária de 20% da
silvicultura é distribuída como dinheiro e sem impacto na comunidade; a implicação é que a mineração não
será diferente. O processo de distribuição de recibos de receita para as comunidades locais não é claro, com
alguns entrevistados acreditando que são encaminhados para a MIREME para distribuição, em dinheiro.
A parcela da comunidade dos recebimentos da receita do Estado deve ser usada para infraestrutura, mas as
comunidades em geral são apenas fracamente conscientes das possibilidades e precisam de ser
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conscientizadas. Um entrevistado observou que a participação tributária local era de 2,75%, destinada a
localidades impactadas e identificada no orçamento a partir do orçamento do Estado por linhas específicas
nas alocações orçamentárias distritais. Em Tete, a alocação foi feita em três distritos desde 2013 (Moatize,
Cateme e Monape). Em 2013 e 2014, MZN 26 milhões foram alocados anualmente (cerca de USD 333,000),
dos quais MZN 19 milhões foram gastos. Em 2015, foram atribuídos MZN 9 milhões e, em 2016, MZN 6,4
milhões. Os valores são baseados em recibos estimados para o ano em questão (em vez de receitas reais para
o ano anterior). Os montantes atribuídos são relativamente pequenos (por exemplo, MZN 6,4 milhões são 3
x MZN 1,9 milhões e 1 x MZN 0,6 milhões para 4 localidades). Mesmo que o dinheiro alocado seja gasto,
as comunidades veem isso como pequeno, o que, em conjunto com a experiência de reassentamento
geralmente pobre, dá às comunidades a impressão de um sistema fraco e ineficaz. Os fundos são
considerados não fungíveis, embora não esteja claro como isso acontece na prática.
A Inspecção Geral do MIREME está ciente do imposto sobre a produção e da intenção de ser canalizado
através dos orçamentos distritais, mas não o monitora. Para a mineração, o sistema está apenas a começar,
dado a recente produção de mineração; o sistema está mais estabelecido para o gás. O imposto sobre a
produção deve ser monitorado pelo Bairro Fiscal.
De acordo com o Banco Mundial (2015a) “No futuro ambiente de Moçambique rico em recursos naturais, a
implementação de um programa de transferência gradual de dinheiro poderia ser uma opção de política
relativamente rentável para usar as receitas de recursos para reduzir a pobreza durante um curto período
de tempo. O governo está actualmente num período de transição, com a oportunidade de planificar a
utilização das receitas de recursos que deverão entrar em operação a partir de 2020. Entre as opções
políticas em consideração, o investimento em capital humano e físico e o fortalecimento das instituições,
sem dúvida, continuarão a ser prioridades do governo, o que deverá levar a melhorias a médio e a longo
prazo. No entanto, devido às restrições de capacidade de absorção, pode não ser possível que o ritmo das
despesas aumente no mesmo ritmo que as receitas do Estado. A implementação de um programa de
transferência de dinheiro em escala no futuro ambiente de Moçambique rico em recursos poderia
complementar esses esforços através da redução da pobreza num período de tempo relativamente curto.” A
expansão das transferências de caixa abordaria directamente a questão dos benefícios desiguais decorrentes
do crescimento do sector de mineração; isso, por sua vez, melhoraria (ao longo do tempo) a aquisição da
“licença social para operar” por empresas do sector privado.
O Banco Mundial continua a dizer: “Evidências de ambos dentro da região e internacionalmente
demonstraram que a distribuição de transferências de caixa pode reduzir a pobreza, melhorar o bem-estar e
promover os resultados do desenvolvimento. Uma componente do programa de transferência de renda de
maior escala direccionado poderia incluir uma transferência condicional de dinheiro para incentivar o
comparecimento escolar para crianças. Embora a distribuição de dinheiro sem condições possa reduzir a
pobreza e promover resultados de desenvolvimento positivos, a evidência sugere que a introdução de
condições ou co-responsabilidades para receber dinheiro pode ajudar a promover comportamentos
específicos, como o aumento da frequência escolar” (Banco Mundial, 2015a). Esta sugerida abordagem de
aplicação das condições poderia ser usada para abordar directamente a questão das crianças que não
frequentam a escola para participar das actividades da MAPE.
O processo de transferência precisa ser revisto e os impedimentos e factores limitantes abordados. Os
detalhes sobre a definição e o processo pelo qual tal partilha ocorrerá são necessários e devem ser
divulgados entre estas comunidades. Isso ajudará a abordar algumas das percepções negativas dentro das
comunidades, criando uma melhor transparência da utilização do fundo. Recomendação sobre a partilha
equitativa de receitas de actividades de mineração com comunidades hospedeiras (ou seja, a comunidade
que apresenta os maiores impactos negativos, embora isso possa ser parcialmente compensado pelo emprego
local que uma mina pode oferecer).
De acordo com a análise mais recente da ITIE (EITI, 2017), a transparência continua fraca em certos
aspectos devido à forma como são tomadas certas decisões. Por exemplo, desde 2013, o Governo de
Moçambique canaliza as receitas para as comunidades onde os recursos minerais são explorados, mas
nenhuma explicação está disponível para a percentagem repassada, ou porquê certos distritos não
parecem receber receita apesar de hospedar a actividade de mineração. As comunidades também não
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podem ter um conhecimento colectivo da receita recebida e, portanto, a decisão sobre como gastar a
receita não poderá ser de um processo de priorização a nível comunitário.
6.3.

Alteração das Normas e Princípios Gerais de ESHSS

As empresas que investem no sector de minas e que respondem às finanças globais e às preocupações
dos accionistas têm em conta os requisitos do meio ambiente biofísico de Moçambique, por exemplo,
normas relativas à qualidade do ar, poluentes atmosféricos, substâncias químicas e odores. Em alguns
casos, os padrões expressados na legislação nacional são incompletos ou mais rigorosos em relação às
expectativas internacionais. Nestas circunstâncias, é provável que as empresas utilizem padrões
internacionais, seus próprios padrões, quando estes excedam os padrões internacionais, ou os padrões
moçambicanos, onde eles excedem os padrões internacionais. Uma resposta semelhante aplica-se aos
padrões esperados em questões de meio ambiente socioeconómico como o reassentamento; o padrão
moçambicano é o padrão de referência, mas é substituído pelo maior padrão internacional ou da
empresa conforme as empresas, os accionistas e os financiadores o exijam. Um processo similar,
menos formal, por vezes é seguido no projecto de investimentos de responsabilidade social
corporativa. Se for esse o caso, os problemas associados aos pacotes de reassentamento, conforme
mencionado anteriormente, são inferidos principalmente como resultado de uma diferença nas
expectativas da comunidade deslocada e da oferta da empresa/governo se o pacote de reassentamento
for implementado correctamente.
Os parâmetros da Lei de Minas em relação ao cumprimento das normas ambientais, de saúde e segurança
são um tanto vagos e subjectivos, usando termos indefinidos para descrever padrões que devem ser
implementados, sem referência cruzada a padrões internacionais reconhecidos (para exemplos relevantes,
ver Secção 4.1). Ao dar às suas actividades de mineração uma base regulatória moderna alinhada com as
boas práticas internacionais, Moçambique pode garantir protecções ambientais fortes, garantir a protecção
dos direitos das comunidades afectadas e definir melhor as obrigações dos titulares de licenças de
mineração. Isto significa implementar avanços científicos e tecnológicos do sector de mineração global para
prevenir e mitigar impactos nocivos para o meio ambiente e a saúde em comunidades impactadas.
Essencialmente, as preocupações com a saúde, segurança e meio ambiente devem ter precedência sobre
todos os outros factores ao decidir quais as melhores práticas internacionais a implementar.
A aplicação de normas internacionais de governação que sejam mais exigentes que as normas nacionais
pode dar melhores resultados para o governo de Moçambique e as comunidades afectadas. No entanto, isto
pode também levar a expectativas desiguais. Por exemplo, os investidores que não são responsáveis perante
as empresas públicas internacionais e seus accionistas e financiadores - que podem incluir empresas estatais
moçambicanas e empresas internacionais - podem exigir padrões em desacordo com os esperados de outras
empresas, além de um maior nível de responsabilidade dessas empresas para o público e o governo.
Quaisquer que sejam as políticas e padrões ambientais exigidos em Moçambique - e as empresas podem
optar por excedê-las - é necessário que a sua implementação seja necessária para todas as empresas (sector
privado ou público, nacional ou internacional, publicamente listadas ou privadas) que actuam no sector da
mineração. Além disso, será importante confirmar que os requisitos de EHS permanecem adequados,
conforme os padrões aplicados actualmente datam da fase recente do desenvolvimento da mineração52.
No contexto da SESA, as normas e orientações internacionais específicas sobre as boas práticas são
referenciadas a questões e actividades específicas no sub-relatório da ESSF para mineração.

52

Os requisitos completos de HSE para o sector de minas constam no Decreto n° 61/2006, Regulamento para
Saúde e Segurança no Trabalho em Actividades Minerais.
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7. Medidas Recomendadas para a Melhorar a Estrutura Institucional
Uma acção recomendada pode abordar mais de uma questão institucional (e de política); isto é reflectido na
Matriz Institucional e de Política (ver Secção 8), em que as questões estão correlacionadas com a acção
recomendada.
7.1.

Atribuições e Funções Institucionais

Medida institucional recomendada nº 1 - MIREME: o potencial papel e a responsabilidade do MIREME
na gestão de questões de ESHSS (além do seu papel de inspector) devem ser esclarecidos, uma vez que isso
será fundamental para definir correctamente os requisitos de recursos humanos e outros que seguem
(particularmente no contexto de um sector de mineração em expansão). Isto inclui dar orientações claras e
detalhadas sobre as expectativas das AIAs para as actividades de mineração (uma vez que os regulamentos
do MITADER devem ser complementados por regulamentos específicos do contexto técnico dos projectos
de mineração), e a dotação de pessoal e recursos das funções e responsabilidades resultantes.
As vagas restantes devem ser preenchidas o mais cedo possível; a causa das vagas a longo prazo deve ser
avaliada (por exemplo, salário não competitivo, falta de candidatos devidamente formados, divulgação
limitada de oportunidades de emprego) e uma solução pragmática e viável identificada.
Medida institucional recomendada nº 2 - MITADER: ver a acção nº 12 - coordenação e comunicação do
ministério para actividades relacionadas. Aumentar a capacidade do MITADER é considerado uma
prioridade por muitos intervenientes do governo, sector privado e sociedade civil em Moçambique.
Medida institucional recomendada nº 3 - INAMI: o papel ambiental do INAMI deve ser esclarecido no
contexto de outras instituições; deve ter um papel activo na avaliação das AIAs da MGE e do processo de
licenciamento, juntamente com o papel de supervisão e gestão em relação aos aspectos ambientais das
operações da MAPE (o INAMI tem um pequeno número de especialistas em meio ambiente que parecem
lidar principalmente com questões da MAPE).
Medida institucional recomendada nº 4- AAIE: o papel da AAIE deve ser esclarecido, em particular as
potenciais sobreposições com outros departamentos no que diz respeito às funções de regulamentação e de
inspecção. A AAIE deve ser dotada de recursos de acordo com a sua missão; por conseguinte, o âmbito do
seu papel deve ser definido em pormenor.
Medida institucional recomendada nº 5- MISAU: o ministério deve avaliar o potencial de parcerias de
longo prazo com empresas do sector de mineração para desenvolver, planear e implementar iniciativas de
saúde pública nas comunidades afectadas como meio de suplementar recursos actualmente limitados; as
parcerias com o sector privado podem, em última análise, ser mais sustentáveis do que as iniciativas
lideradas pelos doadores.
Medida institucional recomendada nº 6- MGCAS: o ministério deve ser tratado como uma entidade
estratégica de consulta nas AIAs e nas SESAs, reflectindo o impacto do desenvolvimento da mineração em
mulheres, crianças e grupos vulneráveis; a sua função de inspecção deve ser considerada juntamento com os
outros ministérios relevantes.
Medida institucional recomendada nº 7- Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano: o
papel do Ministério na capacitação e melhoria das oportunidades de emprego local e nacional deve ser
desenvolvido à medida que o sector de mineração continua a crescer; o seu papel na implementação
de iniciativas no âmbito do Fundo Nacional de Financiamento da Formação Técnico-Profissional
deve ser esclarecido. De forma mais ampla, pode ser necessário estender este papel para incluir a
identificação de entidades/instituições que podem desempenhar um papel na melhoria da formação e
de oportunidades de emprego local e nacional, e para desenvolver o seu papel de forma continua.
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7.2.

Capacidade Institucional

Medida institucional recomendada nº 8- recursos e capacidade: com base na experiência na Tanzânia
(ver Secção 4.2.2), o passo mais imediato é implementar uma abordagem de priorização ("triagem"), focada
nas áreas mais problemáticas, enquanto recursos humanos e capacidade do pessoal e as habilidades estão
abaixo dos níveis óptimos, em vários ministérios.
A formação é uma componente essencial para melhorar a capacidade institucional; isto já está a ser
abordado em parte através de outros projectos MAGTAP (em andamento ou planificados), incluindo (Banco
Mundial, 2016a):
>

Equipamentos das Direcções Provinciais de Recursos Minerais para monitorar e inspeccionar operações
de mineração nas suas jurisdições (as DIPREMEs de Tete, Zambézia, Niassa, Cabo Delgado, Manica e
Nampula receberam veículos, computadores, impressoras, scanners e projectores; todos excepto a
província de Manica receberam novos funcionários e, embora a capacidade permaneça baixa, o
progresso é positivo e a formação está planificada).

Prevê-se que os investimentos em mineração aumentem e o número de projectos de mineração planeados e
operacionais possa aumentar rapidamente. No entanto, a capacidade actual do governo já está atrasada por
trás do que é necessário para gerir e monitorar efectivamente as garantias ambientais e sociais no nível
actual da actividade de mineração. Portanto, aumentar a capacidade e os recursos de forma rápida e
sustentável é fundamental para atender a demanda actual e instituições governamentais prontas para o
crescimento previsto. Para cumprir isso, o GdM deve:
>

Desenvolver capacidade nas instituições de Moçambique trabalhando com doadores e outras agências
para estabelecer parcerias e obter apoio financeiro para consultores directos a curto prazo - funcionários
experientes que trabalham em instituições governamentais e responsáveis pela capacitação destas
instituições. No entanto, o governo deve também equilibrar a necessidade de curto prazo de consultores
externos para fornecer conhecimentos específicos ao sector de mineração com o desenvolvimento de
longo prazo da capacidade moçambicana para as necessidades do próprio país; incluindo o
aprimoramento e a expansão dos recursos humanos existentes em todos os sectores. O uso a curto prazo
de consultores externos deve passar para uma transferência gradual para o pessoal do governo à medida
que a capacidade cresce; a abordagem central deve ser construida em torno do conceito de parcerias e
transferência de conhecimentos e tecnologia de consultores para os funcionários do governo; assim
como também facilitiar o acesso para a formação e reciclagem de quadros/ técnicos de instituições
relevantes do sector de mineração.
> Trabalhar com agências doadoras para direccionar recursos para actividades de capacitação, como
formação direccionada para os recursos humanos, implementando um programa de 'formação de
formadores' para catalisar a rápida dispersão do conhecimento no seio das instituições governamentais e
o destacamento de pessoal para instituições governamentais de países doadores. Em paralelo com a
gestão das expectativas da comunidade (ver Probema institucional no 16), as do sector público também
devem ser consideradas como uma actividade contínua; igualmente importante levar em consideração a
capacidação de supervisores e gestores a todos os niveis.
> Complementar o pessoal existente do MIREME e do INAMI com profissionais com experiência
específica em mineração e nas principais disciplinas actualmente sub-representadas; estes incluem
engenheiros de minerais, especialistas ambientais de mineração, hidrólogos e hidrogeólogos. Os
compromissos devem basear-se no mérito, com a condição de que pessoal experiente insuficiente possa
impedir que alguns postos sejam preenchidas no nível originalmente proposto; nestes casos, os
candidatos de nível inferior que estão empregados devem ter o potencial de desenvolvimento rápido de
carreira através de formação e destacamento (como mencionado acima).
> Capacitação de instituições provinciais, porque estas são as mais fracas e importantes no processo
de monitoria.
> Considerar a capacitação do INNOQ porque está envolvido com a certificação que é chave para o sector.
Esta instituição precisa de ser adaptada para as necessidades do sector.
Além disso, o governo e os seus parceiros devem encontrar soluções para abordar a questão da "fuga de
cérebros" interna entre potenciais funcionários e interesses corporativos moçambicanos, corporações
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estrangeiras, ONGs, embaixadas e organizações internacionais enquanto competem por melhores talentos
(CIP, 2013). Pacotes de compensação competitivos podem ser uma maneira de fazer isso, se viável, com
restrições orçamentais.
Medida institucional recomendada nº 9 - impactos cumulativos: a análise de impacto cumulativo
apresentada neste relatório da SESA é o passo preliminar num processo contínuo que precisará de ser de
apropriado, desenvolvido em detalhes e mantido pelo governo, com insumos abrangentes ao nível do
projecto em benefícios ambientais e socioeconómicos e impactos negativos das empresas do sector privado.
Este processo começaria com a avaliação detalhada dos impactos cumulativos para os projectos de
mineração existentes; esta análise formaria a linha de base em relação à qual os potenciais impactos
agregados de projectos futuros seriam avaliados e, em última instância, geridos. Este trabalho poderia ser
realizado em conjunto com o desenvolvimento do Plano Director do Sector de Mineração. A criação de uma
abordagem robusta para os impactos cumulativos (e para a elaboração do Plano Director do Sector de
Mineração) deve ser sustentado pela elaboração de instrumentos regulatórios e normas técnicas aplicáveis ao
cálculo e classificação dos recursos do país e das reservas de mineração
A gestão de impactos cumulativos não é da exclusiva responsabilidade de qualquer empresa ou projecto
individual (e é possivel que o processo de identificar e gerir os impactos cumulativos possa beneficiar do
estabelecimento de uma Câmara de Minas (ou orgão similar) que poderá aplicar a partilha de recursos,
experiência e competências neste assunto). No entanto, as acções possíveis que devem ser consideradas
pelas partes que contribuem para os impactos cumulativos devem incluir:
>

>

>

>

Quando apropriado e relevante para a gestão de impactos cumulativos, compartilhar dados de
concepção, operacionais e de monitoramento, a fim de desenvolver uma base sólida para discussões
subsequentes.
Estabelecer um grupo de trabalho formal para discutir potenciais impactos cumulativos, avaliar a
responsabilidade conjunta e individual e desenvolver planos de acção adequados para abordar os
problemas negativos mais significativos.
Trabalhar com o governo de forma conjunta e individual, conforme apropriado, para apoiar o papel
central do governo na abordagem dos impactos cumulativos complexos, particularmente aqueles que se
relacionam com impactos relacionados ao influxo nas comunidades, serviços existentes e infraestrutura
social local.
Discutir impactos cumulativos com as ONGs relevantes, a sociedade civil e outras partes interessadas
para apoiar uma abordagem inclusiva para a criação de medidas efectivas de prevenção e mitigação.

Conforme observado no documento ESSF para mineração, devido ao seu papel de coordenação, presume-se
que o MITADER terá o papel de convocação e assegurará que a avaliação do impacto cumulativo seja
actualizada à medida que novos projectos se inscrevam. O sector privado ainda precisará de estar envolvido
na identificação, avaliação e monitoramento de VECs até que o governo possa assumir total
responsabilidade. O papel do sector privado deve ser visto como um acréscimo credível ao processo (ou
seja, a informação que ele produz deve ser confiável/precisa e não tendenciosa de forma alguma).
Medida institucional recomendada nº 10 - mudanças climáticas: actualmente não houve análise
específica dos impactos potenciais das mudanças climáticas no desenvolvimento do sector de mineração em
Moçambique (por exemplo, como resultado de inundações e eventos climáticos extremos); embora no geral,
existam outros estudos em elaboração que abordam vários aspectos das mudanças climáticas. O MITADER
deve ser encarregue de identificar pessoal com formação, experiência e/ou interesse relevante para realizar
uma mudança de escopo inicial para avaliar o potencial impacto a médio e longo prazo da previsão de
mudanças climáticas em Moçambique no sector de mineração actual e futuro. A consideração destes
impactos deve ser integrada ao desenvolvimento do Plano Director do Sector de Mineração.
Medida institucional recomendada nº 11 - aspectos sociais das AIAs: a causa fundamental da deficiência
na abordagem dos aspectos sociais não está clara e pode estar relacionada com as insuficiências de
capacidade e habilidades no MIREME (que possui apenas 4 especialistas socio-antropológicos de 150
funcionários de nível superior/mestrado, em comparação com 17 com uma especialização ambiental),
MITADER ou outros ministérios, insumos insuficientes ou incompletos dos proponentes de projectos ou as
expectativas irrealistas das comunidades. Como primeiro passo, a recomendação é que o MIREME deve
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aumentar a sua quantidade de cientistas sociais, com uma sugestão preliminar de atribuir um cientista social
para liderar questões sociais em cada uma das seis principais províncias mineiras, com dois funcionários
adicionais para gerir períodos de aumento de carga de trabalho, licença de pessoal e doença da equipe. Isto
aumentaria o número de cientistas sociais de quatro para oito.
7.3.

Interacções e Coordenações Institucionais

Com base em entrevistas com funcionários séniores do governo, algumas instituições governamentais
continuam inconscientes da SESA. Isto, por si só, é um bom exemplo do fluxo limitado de informações
dentro do governo; dado o alto perfil da SESA e a importância dos resultados e dos produtos finais, a
conscientização sobre o projecto e o instrumento deve ser correspondentemente alta. Dado que não é esse o
caso, as comunicações para projectos e iniciativas de baixo perfil provavelmente serão ainda mais limitadas.
Com efeito, isso significa que muitos dos bons e positivos trabalhos actualmente em andamento ou
planificados para o sector extractivo de Moçambique sofrem com a falta de reconhecimento e a contribuição
das principais partes interessadas do governo.
Medida institucional recomendada nº 12 - coordenação e comunicação ministerial: Ao nível mais alto,
é necessário um fortalecimento efectivo da coordenação interministerial, especialmente devido ao foco
multi-sectorial da mineração e do meio ambiente. É importante que todos os ministérios comentem sobre
políticas e propostas para responder efectivamente à natureza inter-sectorial do desenvolvimento da
mineração.
Dois aspectos da coordenação interministerial eficaz são importantes:
Uma é a coordenação e a colaboração entre o MIREME e o MITADER. Os pontos focais nos ministérios
tiveram contacto mínimo desde 2014, e as reuniões anuais dos inspectores do MITADER a nível provincial
não envolvem mais a participação do MIREME. Estas deficiências evoluíram em grande medida, já que o
MIREME e o MITADER foram reestruturados no início de 2015, o que sugere que as formas de continuar e
fortalecer a colaboração operacional prática entre os ministérios não receberam atenção suficiente.
Um segundo aspecto da coordenação interministerial é mais amplo. O desenvolvimento sustentável do
sector de mineração depende da actividade eficiente dos órgãos governamentais na medida em que o
sector atravessa problemas múltiplos, mas muitas vezes inter-relacionados. Por exemplo, o
planeamento, implementação e supervisão de um projecto de mineração requer a colaboração do
MITADER, MIREME e os ministérios com papéis específicos sobre género, social, trabalho, saúde,
agricultura, comércio, indústria, PMEs, conteúdo local e questões financeiras. Isto estende-se a
capacitação chave para o MITADER em monitoria, auditoria e certificação ambiental.
No entanto, actualmente não existe um grupo de trabalho ou mecanismo inter-ministerial para a coordenação
e comunicação entre agências/ministérios. Consequentemente, é difícil estabelecer atribuições e
competências entre vários ministérios quando surgirem questões. Por exemplo, nos casos em que houve
acidentes no sector, a comunicação do governo é desarticulada, e diferentes ministérios fazem declarações
separadas. A legislação actual não foi projectada para permitir a existência de sinergias entre os ministérios.
O facto de os ministérios terem diferentes níveis de presença a nível provincial é outro elemento que
complica a coordenação interministerial. Para resolver esses problemas de coordenação, o GdM deve:
>

>

Separar as funções de licenciamento, monitoramento e execução, a fim de evitar conflitos de interesses
entre a regulamentação da indústria e a maximização de receita (ver Problema de política no 1 - conflito
de interesse na aprovação e monitoramento das licenças).
A auditoria anual integrada dos planos/implementação da AIA deve ser reiniciada. Isto foi feito no
passado (a auditoria foi conjunta por alguns anos e incluia o MITADER, o MIT e os ministérios que
lidam com questões de trabalho, de saúde e de água). Como parte do processo reiniciado, devem ser
criadas as atribuições provinciais e distritais.

Dois desafios comuns no desenvolvimento da mineração em Moçambique exemplificam a importância da
coordenação e colaboração entre os ministérios a nível nacional e local. Um deles é a MAPE, que é notado
por alguns no MITADER (bem como no MIREME e fora do governo) como o maior desafio ambiental na
mineração. Isto é devido às origens e problemas sociais aparentemente intratáveis associados à MAPE e ao
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seu impacto no ambiente biofísico, em ambos os casos, apesar de muita atenção do governo e outros.
Actualmente, não há um grupo de trabalho ou diálogo entre o MITADER e o MIREME sobre a MAPE, o
que prejudica os esforços para desenvolver etapas claras para uma solução (é possível que a próxima
estratégia da MAPE venha a abordar este problema). O Departamento de Mineração Artesanal e de Pequena
Escala (DEMAPE) carece de capacidade de recursos para desempenhar o seu papel tanto a nível nacional
como provincial. O ambiente social e cultural em que a MAPE ocorre é muitas vezes fora ou à margem da
lei. A regulamentação governamental deste sector, incluindo questões ambientais, é mais forte onde os
mineiros estão mais organizados e estão num sistema de produção formalizado (mais provável na pequena
escala do que na mineração artesanal). A falta de capacidade de governanção e de execução encoraja a
informalidade que pode ser facilmente confundida com a ilegalidade e que pode levar à criminalização das
actividades da MAPE e à perda de receitas fiscais e de direitos da exploração formal e legal de recursos
minerais; por exemplo, o Comando Provincial de Cabo Delgado da Polícia da República de Moçambique
expulsou mais de 4,000 mineiros ilegais da área de Namanhumbir entre Fevereiro e Maio de 2017, com
cinquenta presos (Mining Weekly, 2017i).
Um segundo desafio é de apreciar a necessidade de equilibrar a atenção nos aspectos biofísicos e
socioecoómicos do meio ambiente. Nos níveis provinciais e distritais, alguns acreditam que a prioridade é
dada às questões sócioeconómicas, e não a questões biofísicas (como a conservação da biodiversidade), de
modo que os resultados negativos se afastam dos resultados positivos de conservação biofísica. É necessária
uma maior colaboração ministerial para garantir que a prioridade entre os resultados ambientais seja
equilibrada e sustentável.
Não há nenhum lugar no governo onde se possa ter acesso a um arquivo de avaliações de impacto ou SESAs
ou qualquer avaliação sistemática da implementação do projecto; para facilitar a partilha de informações,
relatórios e lições aprendidas, deve haver um repositório electrónico central ao qual se possa aceder através
de um portal on-line acessível aos ministérios e funcionários relevantes.
Medida institucional recomendada nº 13 - coordenação das inspecções: enquanto muitos ministérios têm
funções de inspecção no sector de mineração (por exemplo o MISAU e o MITESS), a atenção aqui está
focada no MIREME e MITADER. As funções de inspecção nesses ministérios incluem o Inspector-Geral
em ambos os ministérios, a AQUA e a ANAC no MITADER. Em cada caso, o pessoal actual e outros
recursos são significativamente menores do que os grupos acreditam que deveriam ser para um
funcionamento eficaz.
As funções da inspecção no MITADER (AQUA, Inspector Geral, ANAC e outros), MIREME e outros
ministérios, e entre eles, precisam de ser esclarecidas. Isto ajudará na planificação e orçamentação realistas;
a eliminação de sobreposições nas funções de inspecção irá melhorar a eficiência do próprio processo e
também proteger contra a dupla contabilidade dos custos de inspecção duplicados. Isto é crucial, uma vez
que é improvável que as inspecções (MITADER, AQUA, MIREME) sejam financiadas como sendo
"necessárias" (com base em estimativas internas de pessoal e recursos necessários) e, portanto, devem
encontrar os meios para operar efectivamente sob estas prováveis condições. Isso implicará uma
simplificação e uma partilha de responsabilidades mais eficazes, eliminando sobreposições e tendo um plano
claro para abordar as principais questões sem o esforço duplicado entre diferentes instituições. Em última
análise, as funções de inspecção devem ser ajustadas aos recursos disponíveis. A necessidade de operar de
forma eficaz em condições "sub-óptimas" significará inevitavelmente uma simplificação e uma partilha de
responsabilidades mais eficazes, eliminando as sobreposições e abordando as preocupações prioritárias sem
o esforço duplicado entre as instituições governamentais.
Um ponto de partida fundamental será revitalizar o sistema de pontos focais e obter esse sistema de partilha
de informações e polinização cruzada de ideias para funcionar de forma eficaz. Não é realista esperar que o
pessoal do ministério esteja ciente das actividades de outros ministérios com detalhes suficientes para evitar
possíveis sobreposições e lacunas sem que um ponto focal agisse para divulgar estas informações aos
funcionários necessários (por exemplo, gestores intermédios). O controlo de informações e o conhecimento
das actividades dos ministérios relacionados é um factor crucial na optimização do uso de números
finalizados de pessoal e recursos entre os ministérios como um todo. Além disso, é necessário reforçar a
plataforma nacional de inspectores com vista a estabelecer a melhor abordagem para questões transversais.
No mínimo, deve haver uma ligação directa entre a inspecção do MIREME e a inspecção do MITADER.
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Os papéis e expectativas realistas para as funções de inspector devem ser reavaliados e priorizados de acordo
com as restrições de capacidade actuais e as limitações internas de habilidades existentes; as questões
ambientais e sociais mais urgentes devem ser abordadas como prioridades, com outras questões adicionadas
ao escopo do trabalho como capacidade de construção.
Medida institucional recomendada nº 14 - repositório de informações: o intercâmbio de dados num
sistema de acesso central (base de dados padrão) parece ser uma prioridade para melhorar o acesso à
informação através de uma comunicação mais eficaz e facilitar a partilha de informações, relatórios e lições
aprendidas que podem ser consultadas através de um portal em tempo real (on-line) acessível aos ministérios
e funcionários relevantes. O MITADER e o MIREME devem recolher, documentar e analisar
sistematicamente as AIASs, SESAs, e RAPs a nível de projecto, e relatórios de auditoria ambiental/social
num repositório central ou base de dados facilmente acessível a todas as instituições governamentais.
Estabelecer uma equipa responsável pela análise e divulgação de "lições aprendidas" com base em
documentos e dados recolhidos; a equipa deve ser suficientemente avançada para fazer recomendações sobre
as modificações institucionais, políticas, legais e regulatórias com base na análise de práticas e resultados
passados. Uma base de dados central numa localidade específica seria um passo em frente no fornecimento
de um recurso valioso para auxiliar na implementação das políticas, leis e regulamentos acima mencionados.
Foi recentemente relatado que a Directoria Executiva do Banco Mundial aprovou uma concessão de USD 62
milhões para desenvolver estatísticas de maior qualidade em Moçambique, com o objectivo de melhorar a
produção e disseminação de estatísticas sócioeconómicas, bem como apoiar o uso de dados em elaboração
de políticas baseadas em evidências (Boletim, 2017). O projecto fortalecerá o Instituto Nacional de
Estatística (INE); melhorará a recolha, análise e divulgação de dados; aumentará a planificação do
desenvolvimento espacial; e suplementará a gestão de dados complementares de ajuda. O MIREME precisa
de desempenhar um papel integral neste projecto para garantir que os dados relevantes para o sector
extractivo sejam recolhidos e disponíveis para análise em resposta a questões ambientais e sociais
específicas estratégicas e de projectos. A disponibilidade de estatísticas melhoradas também contribuirá para
o desenvolvimento de um Plano Director do Sector de Mineração, prevendo o futuro com base em uma
análise mais precisa do passado e do presente.
7.4.

Envolvimento e Gestão dos Intervenientes

Medida institucional recomendada nº 15 - papel dos participantes não governamentais no
processo da AIA: o reforço do papel dos participantes não governamentais pode ser feito
assegurando que as partes interessadas seleccionadas pela sociedade civil/ONGs sejam consideradas
por lei como devendo ser consultadas durante o processo da AIA e tenham contribuído para o
processo de tomada de decisão seguido pela Comissão Técnica, abordando assim a questão da
participação limitada que actualmente existe. Os participantes não governamentais devem:
>

>

Ser consultados antes que os termos de referência para a AIA sejam concluídos, para garantir que as
perspectivas e as preocupações da sociedade civil e da comunidade sejam incorporadas no escopo do
trabalho. Isto é especialmente importante quando se espera que um projecto tenha um grande impacto na
vida da comunidade.
Ter acesso a informações adequadamente apresentadas e relevantes em "momentos fundamentais" no
processo da AIA; por exemplo, o acesso ao esboço dos termos de referência antes da AIA, o conceito de
projecto na AIA preliminar, as principais conclusões e o relatório final após a conclusão da AIA,
analisar os resultados após a revisão da AIA e o EMP durante a implementação do projecto (o último
não é actualmente exigido na legislação moçambicana, mas, no entanto, é recomendado - veja a Questão
política no14 - monitoramento e avaliação das AIAs). As directrizes para a elaboração das AIAs e RAPs
a nível de projecto enfatizam a necessidade de compartilhar todas as informações relevantes com as
partes afectadas. Além deste nível, no entanto, as informações que poderiam ajudar a projectar esses
produtos são difíceis de encontrar. Conforme mencionado acima, não existe uma colecção institucional
de projectos ou avaliações ambientais e sociais estratégicas, e os ministérios para os quais foram
elaborados ou não os têm ou não conseguem compartilhá-los. Também não parece existir um registo
publicamente acessível de avaliação sistemática de lições aprendidas pelas AIAs e similares, ou de boas
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práticas em outros lugares. O processo e a melhoria dos resultados são difíceis quando esta informação
não está prontamente disponível.
É interessante notar que o Banco Mundial (2015c) também identificou que o envolvimento das CSOs e/ou
ONGs na implementação, monitoramento ou avaliação do reassentamento, pode melhorar os resultados. O
trabalho do MAGTAP sobre a formação das CSOs/CBOs sobre monitoramento da transparência em toda a
cadeia de valor do sector extractivo também contribuirá para a rectificação de assimetrias de governação; no
entanto, este estudo ainda não está em andamento (embora o contrato com o provedor de formação e
capacitação para as CSOs esteja assinado e aguarda o lançamento) e a formação não deverá ser concluída
antes de Maio de 2020.
Medida institucional recomendada nº 16- expectativas da comunidade: há um mal-entendido entre o que
as comunidades esperam e o que o Estado e as empresas acreditam que elas esperam. Juntamente com este
está o problema com o realismo das expectativas da comunidade e as medidas que podem ser tomadas para
atendê-las, exacerbadas pela falta de compreensão geral e falta de comunicação e pelo desafio das lacunas
culturais entre as comunidades e Estado/empresas. As directrizes para a elaboração de AIAs e RAPs a nível
de projecto enfatizam a necessidade de compartilhar todas as informações relevantes com as partes
afectadas. Além deste nível, no entanto, as informações que poderiam ajudar a concepção destes produtos
são difíceis de encontrar e, portanto, deve haver orientações oferecidas em termos de estrutura e conteúdo de
"documentos de informação de fundo" usados para a comunicação com as partes afectadas por projectos de
mineração. Diante desse cenário, as expectativas de "correcção" são um grande desafio que exigirá um
esforço concertado de vários Ministérios e geralmente uma melhor planificação e implementação da RSE.
Uma mudança de atitude dentro do governo e do sector privado também é crucial, além de um envolvimento
comunitário mais profundo e significativo.
As principais agências envolvidas nas comunicações comunitárias são o MITADER e o Ministério do
Género e Acção Social. As questões com as comunidades derivam, em última instância, da comunicação que
não se baseia na compreensão da realidade, sendo totalmente transparente, podendo ouvir e realmente
interagir, e manter as expectativas realistas. As comunicações devem ser concretas e específicas. No entanto,
há também a necessidade de reconhecer que o processo e o conteúdo das comunicações com as comunidades
amadurecerão e melhorarão com o tempo. Um aspecto importante disto é a formação – de líderes
comunitários (em funções de liderança e comunicação), funcionários do Estado que lidam com comunidades
e funcionários de empresas com funções/contactos da comunidade. No geral, o objectivo deve ser gerir as
expectativas (benefícios, RSE, emprego) com o realismo e comunicações fortes, pacientes e consistentes. As
comunidades e o governo precisam de estabelecer expectativas realistas sobre o que as empresas podem
fazer, e distinguir entre o papel das actividades de RSE e não-RSE (como o reassentamento, formação de
recursos humanos e desenvolvimento de conteúdo local).
O GdM deve reconhecer que muitos potenciais projectos não irão avançar para a fase de construção e
operação (e, ocasionalmente, os projectos que foram construídos a um custo excelente também podem ser
prejudicados devido às condições do mercado, mudanças no foco corporativo, fusões corporativas e
aquisições etc.). Esta é uma questão fundamental, uma vez que a estratégia para o desenvolvimento
sustentável da comunidade como parte do ciclo de vida do projecto deve reflectir uma alta taxa de insucesso
prevista - os investimentos no desenvolvimento comunitário nestas etapas "precoces" devem ser tais que
possam ser (ou tornar-se) sustentáveis na ausência de apoio contínuo de uma empresa. Por exemplo, o
investimento através do pagamento de salários ou a construção de novas instalações de saúde ou educação
serão desperdiçados se - quando a empresa sair e retirar o financiamento - os contratos de pessoal
assalariado sejam alvo de cessação ou os suprimentos médicos e educacionais não estejam mais disponíveis.
Os investimentos devem ser orientados pelo governo de forma a que o desenvolvimento conduza a opções
de meios de subsistência auto-sustentáveis (que podem ter a provisão de serviços para projectos de
mineração como uma vertente, e não como a única linha de seu plano de actividades). As empresas não
devem ser obrigadas a realizar actividades de desenvolvimento que devem ser da responsabilidade do
Estado, a menos que as actividades da empresa sejam tais que as infraestruturas existentes sejam afectadas e
precisem de ser substituídas ou complementadas (por exemplo, em resposta ao afluxo de pessoas que
buscam oportunidades de emprego directas e indirectas desencadeadas pelo presente da empresa extractiva).
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A construção de estradas e o acesso à energia da rede e à água da rede não devem ser confundidos com o
desenvolvimento da comunidade. Estes podem ser "impulsionadores" do desenvolvimento da comunidade,
mas não são o objectivo final, que deve ser o desenvolvimento sustentável dos meios de subsistência que
existem para além da vida do projecto de mineração.
Devido a estas questões, a gestão das expectativas é um grande desafio que exigirá um esforço concertado
de vários ministérios e geralmente uma melhor planificação e implementação. Os "benefícios" para as
comunidades provenientes da mineração são vistos em grande parte em termos de actividades de RSE da
empresa. No entanto, os potenciais benefícios da comunidade incluem resultados de RSE; “reembolso” das
receitas do sector de minas; postos de trabalho directos e indirectos; venda de bens a funcionários/empresas;
formação para a mão-de-obra/pessoal das vendas; acesso melhorado, fornecimento de energia, cobertura de
telecomunicações; serviços governamentais de saúde e educação e infraestrutura, maiores orçamentos
nacionais/provinciais/distritais. Seria útil que o governo e as empresas produzissem relatórios periódicos que
abranjam estes pontos para complementar os relatórios anuais de RSE da empresa. O Estado deve trabalhar
com as empresas de mineração para ampliar e aprofundar a compreensão dos benefícios de projectos de
mineração responsáveis e gerir as expectativas das partes interessadas (particularmente as comunidades
locais) em termos de sincronização dos benefícios em relação ao ciclo de vida do projecto de mineração.
Uma mudança comportamental dentro do governo e do sector privado também é crucial, além de um
envolvimento comunitário mais profundo e significativo. Por exemplo, a gestão das expectativas pode ser
feita através do aumento do envolvimento desde os primeiros estágios, melhorando as CSOs/ONGs (ver
MAGTAP) e melhorando a formação e a capacidade das comunidades locais. Os passos poderiam incluir a
análise de onde as coisas dão errado no presente (porquê e quando as expectativas se desviam), orientações
para que as empresas ajustem especificamente o provável emprego e outros benefícios com a realidade.
Também se observa que o desenvolvimento da liderança comunitária e do entendimento da comunidade
continuam a ser prioridades para garantir que as posições da comunidade reflictam o seu consenso genuíno e
assegurem um envolvimento comunitário mais significativo.
As comunidades e o governo precisam de estabelecer mecanismos adequados para estabelecer expectativas
realistas sobre o que as empresas podem/devem fazer, e para distinguir o papel das actividades de RSE e
não-RSE (como o reassentamento, formação dos recursos humanos e desenvolvimento do conteúdo local).
Em várias questões (reassentamento, conteúdo local, RSE), é necessário aumentar a eficácia da liderança
comunitária através da formação adequada para que as comunidades estejam posicionadas para participar
nas discussões, consultas e envolvimento, em geral, numa base mais forte. No entanto, isto não significa que
somente os líders comunitários deverm beneficiar da capacitação (esta é uma actividade que deve atingir e
empoderar toda a comunidade). Uma maior elevação da capacidade das comunidades ligadas à indústria
extractiva também contribuirá para abordar questões de dinâmica da comunidade, onde os interesses
particulares podem distorcer a resposta da comunidade em geral em relação às oportunidades. Juntamente
com isso, as mulheres nas comunidades precisam de estar envolvidas na distribuição de impostos de
produção e decisões de RSE.
As comunidades locais são as principais partes interessadas. No entanto, embora tenha sido dada uma
atenção considerável à melhoria dos aspectos consultivos e participativos do processo de Avaliação do
Impacto Ambiental (AIA), na prática ainda pode haver uma falta de comunicação significativa. O
desenvolvimento da liderança comunitária e a compreensão da comunidade continuam a ser prioridade para
garantir que as posições da comunidade reflictam um consenso genuíno.
Recomendação: Adesão às boas práticas internacionais. Abordar os equívocos e identificar as ONGs
objectivas (isto não é o mesmo que as ONGs pró-extracção mineira. Recomendação baseada na experiência
na Tanzânia - criar vínculos estreitos com os centros de mineração gerará confiança e o fluxo mútuo de
informações, o que, por sua vez, irá apoiar o monitoramento aprimorado das actividades e, finalmente, a
profissionalização das operações da MAPE.
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8.

Matriz Institucional e de Políticas

De acordo com o projecto WAMSSA, as recomendações são organizadas numa matriz de medidas
que integra o plano de acção a curto prazo, médio prazo e longo prazos. Os indicadores de monitoria
devem ser incluídos com vista à determinação do progresso (World Bank 2010, Annandale 2010).
As medidas políticas e institucionais recomendadas na Secção 6 e na Secção 7 são resumidas e
formuladas como uma matriz institucional e de políticas, que inclui recomendações políticas,
institucionais e de governação concretas (com base no prazo em que a implementação deve começar curto prazo (0-6 meses após a aprovação do processo e relatório SESA), meio prazo (6-24 meses após
a aprovação do processo SESA e relatório), e longo prazo (24 meses após a aprovação do processo
SESA) na tabela abaixo. A matriz de políticas é integrada com o plano de acção para a implementação
das recomendações propostas incluídas na matriz, que especifica os cronogramas, alvos e indicadores
de monitoria, e descreve as competências institucionais, os requisitos de capacitação e o orçamento de
implementação estimado. A implementação de acordo com o cronograma proposto deve começar o
mais rápido possível após a aprovação do processo e relatório SESA, incluindo actividades
prioritárias de capacitação.
É importante notar que a implementação de recomendações deve levar em consideração a necessidade
de conformidade permanente com a obrigação legal de consultar as partes afectadas no processo
legislativo, especialmente no que diz respeito à promulgação de legislação relacionada ou com
potencial para impactar o sector de mineiração e/ou seus intervenientes.
Onde uma acção recomendada resulta em mudanças ou na criação de novas políticas legislativas,
deve-se tomar cuidado para adoptar medidas económicas para incentivar, em vez de desencorajar o
investimento.
As acções necessárias são complementadas pelas Tabelas 1, 3 e 5 no sub-relatório da SESA sobre o
Quadro de Análise Ambiental e Social para o Sector de Mineração.
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Questão

Medida
Recomendada

Implementação

Entidades
Responsáveis

Capacitação
Necessária

Prazo para
começar
implementação

Resultado
Esperado

Orçamento
Previsto

Indicadores

MIREME e
MITADER, em
coordenação
com uma vasta
gama de
instituições
governamentais
relevantes

Nenhuma

Curto prazo

Eliminação do
potencial
conflito de
interesses
entre o
crescimento do
sector (geração
de receitas) e o
desempenho
do sector sobre
questões de
ESHSS

USD 400,000
[estudo
exploratório
incluindo o
período de
consulta
governamental;
transferência
temporária dos
funcionários do
MIREME e do
MITADER para
liderar o
processo;
elaboração de
decretos/regulam
entos; supervisão
e conclusão do
processo jurídico]

› Aprovação de

MIREME e
MITADER, com
subsídios de
outras
instituições
governamentais
relevantes

Logo que
concluído, será
necessário
apresentar o
plano aos
funcionários
governamentais
relevantes em
formato de
seminário como
parte do processo

Decisões de
planificação de
infraestruturas
de apoio a
serem
coordenadas
com os
cenários de
crescimento do
sector

USD 50,000
[aquisição e
análise dos
dados; estudo
exploratório;
concurso público
e selecção de um
provedor externo
de serviços]
USD 250,000

› Elaboração dos

Lacunas, Sobreposições e Inconsistências
1a Questão de
política – conflito
de interesses na
aprovação e
monitoria das
licenças

Medida de
política
recomendada #
1

› Separação dos processos de

›

›
›
›
›

2a Questão de
política – Plano
Director do Sector
de Minas

Medida de
política
recomendada
#2

aprovação, monitoria e
fiscalização do licenciamento
Estudo exploratório baseado em
consultas para avaliar as
atribuições e competências
óptimas do MIREME, MITADER
e de outras instituições
governamentais
Definição das partes no processo
de licenciamento
Definição das partes no processo
de monitoria
Definição das partes no processo
de fiscalização
Substituir/revogar os decretos e
regulamentos em vigor

› Aquisição de bibliografia e dados

primários e secundários sobre
minérios e potencial mineiro
› Estudo exploratório e análise dos
planos directores relevantes
existentes
› Definição dos minérios extraídos
a serem incluídos no plano (o
carvão deve manter-se objecto
do seu próprio plano director)
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Curto prazo

novos
Decretos/Regul
amentos com
separação das
funções de
aprovação,
monitoria e
fiscalização

termos de
referência
› Selecção do
provedor
externo de
serviços
› Elaboração da
proposta de
plano director
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› Elaboração dos Termos de

›

›

›

›

›
›

›

›
›

Referência, concursos públicos e
adjudicação de um provedor
externo de serviços
Elaboração de cenários de
crescimento do sector MGE
tendo por base condições de
mercado negativas, neutras e
positivas
Elaboração de cenários de
crescimento do sector MAPE
tendo por base resultados
negativos, neutros e positivos
obtidos a partir das iniciativas
legislativas
Determinação das infraestruturas
necessárias por província para
cada cenário de crescimento
Definição dos impactos
cumulativos de ESHSS das
actividades MGE e MAPE de
mineração por província para
cada cenário
Elaboração da proposta de plano
director
Processo inclusivo de consulta
envolvendo instituições
governamentais
Processo de consulta
envolvendo outros
intervenientes, incluindo o sector
privado
Revisão e conclusão do plano
director
Elaboração do plano de
implementação e integração no
processo de licenciamento
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de
implementação
das conclusões
do plano

[elaboração de
uma proposta de
plano director por
parte de um
provedor externo
de serviços]
USD100,000
[programa de
consulta a nível
central e
provincial sobre a
proposta de plano
director]
USD 40,000
[programa de
formação
abrangente
através de
seminários para
os funcionários
governamentais
de nível central e
provincial

› Conclusão do

processo de
consulta
› Publicação do
Plano Director
de Minas
› Número de
funcionários a
participar nos
seminários de
formação
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mineiro
› Análise das implicações do

Plano Director de Minas para
outros planos directores
relevantes
3a Questão de
política –
conservação da
biodiversidade e
compensação
(contrapartidas)

Medida de
política
recomendada
#3

› Estudo exploratório sobre a

›

›

›

›

›

›

conservação da biodiversidade e
dos requisitos da formação sobre
sua compensação
Estudo exploratório e definição
das áreas “onde não se deve
avançar” porque a biodiversidade
não pode ser reposta
Elaboração dos Termos de
Referência para a formação,
concurso público e selecção do
provedor externo de serviços a
qual deve incluir a componente
de “formação dos formadores”
com vista a aumentar a
capacidade interna do país para
a formação contínua
Elaboração dos materiais de
formação e do plano de
implementação
Implementação do programa de
“formação dos formadores” junto
dos funcionários do MITADER
Realização das sessões de
formação para os funcionários do
MITADER e do MIREME (levada
a cabo por um provedor externo
de serviços e formadores
internos transferidos
temporariamente do MITADER
Aconselhamento a distancia
continuo dos formadores do
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MITADER

Implementação
da iniciativa de
“formação dos
formadores”
Formação dos
funcionários do
MIREME e do
MITADER sobre
conceitos de
conservação e
compensação e
sua
implementação

Médio prazo

Implementação
da
compensação
da
biodiversidade
com vista a
reduzir ou
eliminar os
impactos
residuais

USD 100,000
[estudos
exploratórios;
elaboração dos
Termos de
Referência;
concurso público
e selecção do
provedor externo
de serviços]
USD 150,000
[elaboração do
programa de
formação pelo
provedor externo
de serviços]
USD 100,000
[realização da
“formação de
formadores” e de
outras sessões
de formação]
USD 50,000
[custos com
consultoria]
Não foram
avaliados os
custos da
implementação
do plano de
acção do Banco
Mundial

› Conclusão do

›

›

›

›

›

›

estudo
exploratório
sobre as
necessidades
de formação
Conclusão do
estudo
exploratório
sobre as áreas
“a não avançar”
(‘no go’ areas)
Selecção do
provedor
externo de
serviços
Elaboração do
programa e dos
materiais de
formação
Número de
funcionários do
MITADER
formados como
formadores
Número de
funcionários do
MITADER e
MIREME
formados
Número de
compensações
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MITADER por prestadores de
serviço externos (período: 1 ano)
› Implementar o plano de acção do
Banco Mundial

4a Questão de
política – áreas de
mineração e áreas
protegidas:

5a Questão de
política – quadro

Medida de
política
recomendada
#4

Medida de
política

› Estudo exploratório para definir a

de
biodiversidade
associadas a
projectos
mineiros

MITADER

estrutura e o conteúdo das
avaliações cumulativas dos
impactos mineiros
› Elaboração dos princípios gerais
para as empresas mineiras
concluírem as avaliações
cumulativas dos impactos,
incluindo o enfoque na análise
do impacto ESHSS sobre as
áreas protegidas
› Elaboração dos princípios gerais
para os funcionários do
MITADER e do MIREME sobre a
forma como as avaliações dos
impactos cumulativos devem ser
integradas no processo de
licenciamento
› Actualização do processo de
licenciamento com vista a incluir
os requisitos legais para a
análise cumulativa dos impactos
ESHSS no licenciamento de
projectos com potencial para
impactos negativos sobre as
áreas protegidas

As medidas relevantes devem ser
definidas tendo por base as
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MITADER,
MIREME e

Formação dos
funcionários do
MIREME e do
MITADER sobre
os conceitos e a
implementação
da avaliação
cumulativa do
impacto

Por confirmar
quando a

Médio prazo

Médio prazo
(depende da

As decisões
sobre o
licenciamento
de projectos
mineiros que
possam
potencialmente
ter um impacto
negativo sobre
as áreas
protegidas são
apenas
tomadas após
a análise
detalhada dos
impactos
cumulativos e
ter sido
demonstrado
que está em
vigor um plano
para evitar ou
mitigar tais
impactos

USD 20,000
[estudo
exploratório]
USD 30,000
[elaboração dos
princípios gerais
para as empresas
mineiras e para
os funcionários
do MITADER]
USD 30,000
[actualização do
processo de
licenciamento]

Por confirmar
quando a

Ainda não
existem custos

› Conclusão do

›

›

›

›

estudo
exploratório
Disponibilizaçã
o dos princípios
gerais para as
empresas
mineiras
Disponibilizaçã
o dos princípios
gerais para os
funcionários do
MITADER e do
MIREME
Actualização do
processo de
licenciamento
Número de
projectos nos
quais o
processo de
licenciamento
incluiu a
avaliação
detalhada dos
impactos
cumulativos de
ESHSS

Por confirmar
quando a

Page 182

Final Mining SESA Report

jurídico para a
regulação da
MAPE
Queiram, por favor,
consultar SLR,
2016b, para uma
análise mais
abrangente dos
regulamentos e
recomendações
relacionadas com
MAPE

recomendada
#5

conclusões da estratégia MAPE
(em elaboração) e a revisão
continua da Legislação Ambiental
para o Sector de Minas; medidas
potenciais baseadas na pesquisa
levada a cabo pelo SESA podem
incluir:
› Recenseamento das pessoas
envolvidas na MAPE com vista a
criar uma referência precisa
sobre a situação actual
› Revisão da Legislação Ambiental
para as Actividades Mineiras
(Decreto no. 26/2004) por forma
que os requisitos de AIA para
operações MAPE estejam em
consonância com a nova Lei de
Minas e com o regulamento da
Lei de Minas
› Actualização do Diploma no.
189/2006 com vista a criar
instrumentos de regulação
ambiental adequados que as
operações de MAPE possam
satisfazer para permitir-lhes
obter as necessárias licenças
ambientais
› Elaborar regulamentos e
princípios gerais simplificados
para a Categoria B das AIAs
› Elaborar requisitos e princípios
gerais para a Categoria C do
programa de gestão ambiental
› Definir o processo de atribuição
de certificados mineiros (através
da abordagem de pedido esta vai
ajustar-se de forma mais
eficiente com o melhoramento da
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DEMAPE

estratégia sobre
MAPE tiver sido
concluída

conclusão da
estratégia sobre
MAPE)

estratégia
sobre MAPE
tiver sido
concluída, mas
pode incluir:
Leis e
regulamentos
aplicáveis;
Capacidade de
um número
cada vez mais
crescente de
operações de
MAPE de obter
licenças
ambientais
para servir de
base à
legalização
Número
crescente de
operações
MAPE legais a
pagarem
impostos de
exploração
(royalties) e
taxas de
superfície

associados –
aguarda-se pelo
resultado do
processo de
elaboração da
estratégia para a
MAPE

estratégia sobre
MAPE tiver sido
concluída

Page 183

Final Mining SESA Report

legalização)
› Atribuição de certificados

›

›

›

›

›

mineiros e de senhas mineiras
com vista a garantir que o
proprietário do título esteja a
levar a cabo actividades mineiras
Aumentar o limite de produção
do certificado mineiro para 12 kg
de metais preciosos para 90 por
cento das operações mineiras de
pequena escala (será necessária
a recolha primária de dados para
fundamentar a análise
estatística)
Remoção do requisito legal que
limita o número de pessoas no
processo de extracção para 15
Clarificar os principais termos
jurídicos com descrição
específica ou definições
quantificadas (por exemplo,
“equipamento simples”, “volume
reduzido de extracção”)
Concluir a análise de
rentabilidade das taxas do
imposto de exploração (royalties)
com vista a optimizar o equilíbrio
entre a maximização das
receitas, minimização da
ilegalidade e evasão do imposto
de exploração (royalties)
Concluir a análise de
rentabilidade para as taxas de
superfície com vista a optimizar o
equilíbrio entre a maximização
das receitas, minimização da
ilegalidade e evasão da taxa de
superfície

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique
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6a Questão de
política – âmbito
do licenciamento
do MAPE

Medida de
política
recomendada
#6

As medidas relevantes devem ser
definidas com base nas conclusões
da estratégia de MAPE (em
elaboração) e revisão continua dos
Regulamentos Ambientais para o
Sector Mineiro; medidas potenciais
baseadas na investigação pela
equipa do SESA podem incluir:
› Estender o licenciamento MAPE
com vista a cobrir o bauxite,
carvão, cobre, diamantes, talco e
sal
› Elaborar princípios gerais sobre
a gestão e controlo adequados
do ESHSS para estes minérios

MITADER,
MIREME e
DEMAPE

Por confirmar
quando a
estratégia MAPE
tiver sido
concluída

Médio prazo
(depende da
conclusão da
estratégia
MAPE)

Por confirmar
quando a
estratégia
MAPE tiver
sido concluída,
mas pode
incluir:
Mais impostos
sobre a
exploração
(royalties)
provenientes
das operações
MAPE
Número
reduzido de
operações
MAPE ilegais

Ainda não
existem custos
associados –
aguarda-se pelo
resultado do
processo de
elaboração da
estratégia sobre
MAPE

Por confirmar
quando a
estratégia sobre
MAPE tiver sido
concluída

7a Questão de
política – requisitos
adequados de
saúde e segurança
no trabalho para
MAPE

Medida de
política
recomendada
#7

As medidas relevantes devem ser
definidas com base nas conclusões
da estratégia de MAPE (em
elaboração) e revisão continua dos
Regulamentos Ambientais para o
Sector Mineiro; medidas potenciais
baseadas na investigação pela
equipa do SESA podem incluir:
› Criar no seio dos regulamentos,
articulação especifica sobre
saúde e segurança no trabalho
para as operações MAPE
› Identificar e priorizar as questões
mais sérias de saúde e
segurança no trabalho
› Definir regulamentos específicos
para estas questões importantes
para os trabalhadores nas

MIREME,
MITADER e
DEMAPE, com
subsídios do
MGCAS e do
MISAU

Por confirmar
quando a
estratégia MAPE
tiver sido
concluída

Médio prazo
(depende da
conclusão da
estratégia do
sector de
MAPE)

Por confirmar
quando a
estratégia
MAPE tiver
sido concluída,
mas pode
incluir:
Número
reduzido de
incidentes de
saúde e
segurança no
trabalho nas
operações
MAPE
Número
reduzido de
mortes nas

Ainda não
existem custos
associados –
aguarda-se pelo
resultado do
processo de
elaboração da
estratégia sobre
MAPE

Por confirmar
quando a
estratégia sobre
MAPE tiver sido
concluída
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operações MAPE

operações
MAPE
Número
reduzido de
ferimentos
graves nas
operações
MAPE

› Analisar a forma como evitar

custos de implementação
excessivos e irrealistas (que têm
a probabilidade de ocultar a
implantação das medidas)

8a Questão de
política –
regulação do
trabalho no sector
da MAPE

Medida de
política
recomendada
#8

As medidas relevantes devem ser
definidas com base nas conclusões
da estratégia de MAPE (em
elaboração) e revisão continua dos
Regulamentos Ambientais para o
Sector Mineiro; medidas potenciais
baseadas na investigação pela
equipa da AASE podem incluir:
› Identificação e priorização das
questões laborais mais sérias (as
quais incluem o trabalho infantil,
o trabalho forçado, condições de
trabalho e práticas de
exploração)
› Consciencialização das crianças,
pais e encarregados de
educação sobre a importância do
ensino formal
› Elaboração de políticas para o
combate do trabalho infantil
› Sensibilização dos pais para
priorizarem a escola em
detrimento do trabalho infantil
› Intensificar a adopção de
medidas de apoio no ensino
primário (lanches e material
escolar)
› Levar a cabo campanhas de
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MIREME,
MITADER e
DEMAPE, com
contribuições
do MGCAS,
MISAU e do
MITESS

Por confirmar
quando a
estratégia MAPE
tiver sido
concluída

Médio prazo
(depende da
conclusão da
estratégia do
sector de
MAPE)

Por confirmar
quando a
estratégia do
sector de
MAPE tiver
sido concluída,
mas pode
incluir:
Redução do
número ou
eliminação do
trabalho infantil
nas operações
da MAPE
Observância
das normas
laborais
mínimas como
parte
integrante do
processo de
licenciamento e
legalização/for
malização

Ainda não
existem custos
associados –
aguarda-se pelo
resultado do
processo de
elaboração da
estratégia do
sector de MAPE

Por confirmar
quando a
estratégia do
sector de MAPE
tiver sido
concluída
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consciencialização pública por
parte dos líderes comunitários
sobre a importância do ensino
para as crianças
9a Questão de
política – influxo
relacionado com a
mineração

Medida de
política
recomendada
#9

› Estudos exploratórios e de base

›

›

›

›

com vista a adquirir e analisar
dados relacionados com o influxo
para definir as condições de
referência (situação actual)
Formação de funcionários
governamentais, do sector
privado e das Organizações
Não-Governamentais (ONGs) e
representantes da sociedade civil
sobre as causas do influxo e
opções para a sua gestão
Elaborar cenários prevendo a
magnitude e a localização de
eventos futuros de influxo (a
serem elaborados com base nos
cenários do sector mineiro
apresentados no Plano Director
do Sector das Minas)
Elaboração de princípios gerais
para as empresas mineiras sobre
a forma como lidar com MAPE
ilegal dentro dos limites da
concessão (para ter por base os
princípios gerais das melhores
práticas de ICMM)
Convocar uma equipa de
trabalho sobre influxos composta
por representantes
governamentais, do sector
privado e da sociedade civil;
devem ser priorizadas as
contribuições das comunidades
afectadas
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MITADER,
MIREME,
representantes
do sector
privado, ONGs
e sociedade
civil

Formação sobre
as
causas/factores
impulsionadores
do influxo e
impactos
relacionados com
ESHSS de
situações de
influxo mal
geridas

Longo prazo

Eliminação de
situações não
controladas de
influxos
associados
com a
exploração e
especulação
mineiras

USD 75,000
[estudo
exploratório e de
base]
USD 50,000
[elaboração e
implementação
do programa de
formação]
USD 30,000
[elaboração de
cenários de
previsão de
influxos]
USD 10,000
[elaboração de
princípios gerais
para as empresas
mineiras sobre a
forma como lidar
com a MAPE
ilegal]
USD 50,000
[convocação das
equipas de
trabalho sobre o
influxo – reuniões
semestrais;
elaboração de
planos de
trabalho de nível
provincial]

› Número de

›

›

›

›

›

pessoas
formadas sobre
as causas de
influxo e
opções de
gestão
Definição dos
influxos de
referência
Convocação da
equipa de
trabalho
Elaboração de
planos de
trabalho de
nível provincial
Elaboração dos
planos de
implementação
e definição das
necessidades
orçamentais
Definição e
aprovação das
fontes de
financiamento
para
implementação
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› Equipa de trabalho para elaborar

planos de trabalho de nível
provincial com vista a avaliar
situações potenciais de influxo,
medidas preventivas, medidas
de mitigação e medidas
correctivas para cada fase
principal do ciclo de vida da
mineração e o papel do governo,
sector privado e das ONGs na
implementação destas medidas;
› Definição dos planos de
implementação por província e
definição do orçamento
necessário e as potenciais fontes
de financiamento
10a Questão de
política – reposição
dos meios de
subsistência e
compensação a
seguir ao
reassentamento

Medida de
política
recomendada
#10

› Avaliação das taxas

›

›

›

›

internacionais de compensação,
actualização das taxas
Moçambicanas em conformidade
e garantir uma implementação
compatível com essas taxas por
parte das empresas mineiras
Integração no Decreto no.
31/2012 de um requisite explícito
para a reposição dos meios de
subsistência e a criação de
actividades económicas para as
pessoas afectadas
Elaboração de princípios gerais
para avaliação e compensação
de bens/activos intangíveis
Eliminação da utilização da
depreciação no cálculo da
compensação
Criação de um conselho de
inspecção para a implementação
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MIREME e INP
MOPH-obras
públicas, LEM,
INOQ, MINAG

Realização da
capacitação
institucional
Pesquisa e
análise de
normas
internacionais e
de normas
utilizadas em
outros países
produtores de
minérios

Médio prazo

Taxas de
compensação
compatíveis
com as normas
reconhecidas
internacionalm
ente

USD 35,000
[pesquisa sobre
normas
internacionais,
processo de
consulta com
enfoque nos
intervenientes,
actualização de
documentos
nacionais]
USD 125,000
[desenvolvimento
e implementação
de treinamento
sobre
reassentamento
para o pessoal do
ministério]

› Taxas de

compensação
compatíveis
com as normas
internacionais
› Melhoria da
tendência das
greves
relacionadas
com a
compensação
por parte das
pessoas
afectadas.
› ›
Número
de funcionários
do ministério
treinados
sobre
questões de
reinstalação
(no contexto
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deste instrumento legal

das boas
práticas
internacionais)

› Desenvolver e implementar um

programa de treinamento para
ministérios governamentais
11a Questão de
política – conteúdo
local

Medida de
política
recomendada
#11

Dependente do resultado do
estudo do IPEME (prestação de
contas em 2020):
› Clarificação dos
requisitos/necessidades do
conteúdo local; disposições
relacionadas com o
processamento de minérios
devem ser retiradas da lei do
conteúdo local
› Verificar se o processamento
dentro do país de minérios deve
estar sujeito a uma
lei/regulamento especifico

MIREME e
MEF, com
contribuições
do INNOQ e
ANEP

Nenhuma

› Convocação do grupo de

MIREME com
apoio do sector
privado e das
ONGs

Nenhuma

trabalho de formação técnicoprofissional composta por
representantes do governo,
sector privado e das ONGs
› Criação por parte do grupo de
trabalho de um plano para
coordenação das actividades do
governo, sector privado e ONGs
com vista a maximizar as
sinergias e o retorno do
investimento
› Criação de parcerias com
empresas mineiras para o
desenvolvimento de iniciativas
de capacitação e aumento de
conhecimentos junto de
fornecedores locais de bens e
serviços
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Médio prazo

Médio prazo

Lei de
conteúdo local
com enfoque
na provisão de
bens e serviços
locais
Monitoria
eficaz do
conteúdo local

USD 25,000
[re-elaboração
das disposições
da lei do
conteúdo local]

› A lei de

Pelo menos um
centro de
formação
técnicoprofissional em
cada província

USD 1,000,000
[concurso público,
licitação e
construção dos
centros de
formação técnicoprofissional –
custo por cada
centro de nível
provincial]
USD 500,000
[custos anuais
operacionais
recorrentes nos
centros de
formação para os
funcionários,
mantimentos,
manutenção do

› Actualização

conteúdo local
é focada no
fornecimento
de produtos e
serviços locais
› Monitoria dos
resultados do
conteúdo local

dos programas
de formação
técnicoprofissional
com retorno da
monitoria
› Maior número
de centros de
formação
técnicoprofissional
› Maior número
de cidadãos
Moçambicanos
formados para
os padrões
exigidos pelos
projectos de
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› Implementação da expansão dos

edifício – custo
por cada centro
de nível
provincial]

centros de formação técnicoprofissional em Moçambique,
com base no plano de
actividades do Grupo de
Trabalho, com vista a prestar
uma melhor formação técnicoprofissional e melhorar o acesso
a empregos nos projectos
mineiros
› Monitoria por parte do MIREME
da abordagem actual bem como
da abordagem proposta de
conteúdo local para os projectos
mineiros e garantia de que a
análise dos resultados seja
integrada nas iniciativas de
ensino e formação técnicoprofissional

mineração de
grande escala

Pontos Fracos na Implementação
12a Questão de
política – aplicação
das leis

Medida de
política
recomendada
#12

Implementação das actividades
constatadas na presente matriz
com vista a abordar questões
institucionais e de política

Conforme as
medidas
especificas
institucionais e
de políticas
recomendadas

Conforme as
medidas
especificas
institucionais e de
políticas
recomendadas

Conforme as
medidas
especificas
institucionais e
de políticas
recomendadas

Conforme as
medidas
especificas
institucionais e
de políticas
recomendadas

Conforme as
medidas
especificas
institucionais e de
políticas
recomendadas

Conforme as
medidas
especificas
institucionais e de
políticas
recomendadas

13a Questão de
política – saúde e
segurança no
trabalho

Medida de
política
recomendada
#13

› Elaboração dos materiais de

MIREME e
MISAU, com
contribuições
do sector
privado e
sociedade civil

Formação sobre
questões de
saúde e
segurança no
trabalho para os
trabalhadores das
empresas
mineiras bem
como das
empresas
subcontratadas

Curto prazo

Melhoria do
cumprimento
das normas
jurídicas por
parte das
empresas
mineiras e
suas
subcontratadas

USD 25,000
[elaboração dos
materiais da
formação]
USD 40,000
[realização da
sessão de
formação para as
empresas
mineiras]

› Elaboração dos

formação sobre questões de
saúde e segurança no trabalho,
medidas de gestão e requisitos
legais
› Realização de seminários de
formação para as empresas
mineiras
› Realização de seminários de
formação para as entidades
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materiais de
formação
› Número de
empresas
mineiras a
participar nos
seminários de
formação
› Número de

Page 190

Final Mining SESA Report

subcontratadas pelas empresas
mineiras

14a Questão de
política – monitoria
e avaliação das
AIAs

USD 40,000
[realização da
sessão de
formação para as
subcontratadas
pelas empresas
mineiras]

empresas
subcontratadas
pelas
mineradoras a
participar nos
seminários de
formação
› Número de
trabalhadores
das empresas
mineradoras
formados
› Número de
trabalhadores
das empresas
subcontratadas
formados

Medida
institucional
recomendada
#5

Vide mais adiante

Vide mais
adiante

Vide mais adiante

Vide mais
adiante

Vide mais
adiante

Vide mais adiante

Vide mais adiante

Medida
institucional
recomendada
#13

Vide mais adiante

Vide mais
adiante

Vide mais adiante

Vide mais
adiante

Vide mais
adiante

Vide mais adiante

Vide mais adiante

Medida de
política
recomendada
#14

› Elaboração dos Termos de

MITADER e
MIREME

Nenhuma

Médio prazo

Avaliação do
desempenho
das empresas
mineiras,
elaboração e
implementação
de planos de
acção de
medidas
correctivas

USD 25,000
[elaboração de
Termos de
Referência
padrão para
revisão
independente]
USD 25,000
[concurso público,
licitação e
processo de
selecção]

› Disponibilizaçã

Referência padrão para a revisão
independente do desempenho
das empresas mineiras por
oposição aos requisitos legais e
de EMP aprovados
› Chamar a concurso, licitar e
seleccionar empresas
independentes para levar a cabo
os processos de revisão/análise
› Revisão e relatório de
desempenho das empresas
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o dos Termos
de Referência
padrão
› Selecção das
empresa(s)
concorrente(s)
› Número de
projectos
revistos
› Número de
planos de
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mineiras – trabalho de campo e
análise teórica

15a Questão de
política –
reassentamento

Medida de
política
recomendada
#15

› Estudo exploratório e análise

das lacunas com vista a
identificar deficiências nas
legislação e nos regulamentos
relativos à OP/BP 4.12 do
Banco Mundial. Deve incluir
uma avaliação dos benefícios
de surpreender a submissão de
RAP e AIA.
› Estudo exploratório e processo
de consulta a nível provincial
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MIREME e
MITADER

Nenhuma

Médio prazo

Melhoria do
envolvimento
das
comunidades
afectadas no
processo de
reassentament
o

USD 50,000
[revisão
independente e
prestação de
contas, incluindo
recomendações
para o plano de
acção das
medidas
correctivas –
custo por AIA
revisto]
Implementação
dos planos de
acção das
medidas
correctivas à
expensas da
empresa mineira
em causa;
monitoria da
implementação
assumindo-se
que se enquadre
no orçamento de
inspecção
existente.
USD 100,000
[estudo
exploratório e
análise das
lacunas relativas
à OP/BP 4.12]
USD 250,000
[estudo
exploratório e
processo de
consulta a nível

acção de
medidas
correctivas
elaborados e
implementados

› Conclusão do

estudo
exploratório e
das análise das
lacunas
› Conclusão da
base de
referência das
comunidades
afectadas
› Elaboração dos
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para definir a compreensão
actual das questões de
reassentamento e os direitos e
obrigações de natureza jurídica
no seio das comunidades em
áreas potencialmente
afectadadas (conforme definido
pelo potencial de minérios e
mineração descrito no Plano
Director do Sector de Minas)
› Elaboração de materiais
adequados de orientação/ensino
sobre o reassentamento para as
comunidades em áreas
potencialmente afectadas
› Realização de sessões de
orientação/educação para as
comunidades potencialmente
afectadas
› Implementação das
recomendações do estudo do
Banco Mundial intitulado
“Medidas Propostas para o
Fortalecimento da Legislação
sobre Reassentamento em
Moçambique”

16a Questão de
política – fraca
qualidade da
construção
associada ao

provincial para
determinar a base
de referência das
comunidades
potencialmente
afectadas]
USD 50,000
[elaboração de
materiais de
ensino/de
orientação para
as comunidades
potencialmente
afectadas]
USD 50,000
[realização de
actividades de
ensino e
orientação –
custo por
província]
Não foi feita uma
estimativa dos
custos para a
implementação
do anterior estudo
do Banco Mundial

materiais de
ensino e de
orientação
› Realização das
sessões de
ensino e de
orientação
(número de
províncias)
› Número de
comunidades
potencialmente
afectadas a
participar nos
eventos de
ensino/orientaç
ão sobre
reassentament
o
› Número de
membros das
comunidades a
participar nos
eventos de
educação/orien
tação sobre
reassentament
o

Medida de
política
recomendada
#10

Vide nas páginas anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Medida de
política
recomendada
#16

› Definição de materiais de

MIREME e INP
MOPH-obras
públicas, LEM,
INNOQ

Nenhuma

Médio prazo

Construção de
alta qualidade
e durabilidade

USD 30,000
[definição dos
materiais de
construção e
qualidade

› Melhoria da

construção aceitáveis
› Definição de padrões de
qualidade para os materiais
importados e para os adquiridos

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

tendência para
os custos de
manutenção
para as
infraestruturas
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reassentamento

17a Questão de
política – partilha
das receitas

localmente tendo por base as
boas práticas internacionais
sobre a matéria
› Actualização da legislação sobre
reassentamentos com particular
enfoque para a qualidade dos
materiais utilizados nos projectos
de construção associados ao
reassentamento (incluindo estas
componentes associadas à
reposição dos meios de
subsistência)
› Implementação de uma
supervisão e observância da lei
rigorosos
Medida de
política
recomendada
#17

› Estudo exploratório e definição

da base de referência a nível
provincial para a compreensão
actual da partilha de receitas nas
zonas potencialmente afectadas
(conforme descrito pelo potencial
de minérios e de mineração
descrito no Plano Director do
Sector de Minas)
› Elaboração de materiais
adequados de
orientação/educação sobre a
partilha de receitas nas zonas
potencialmente afectadas
› Realização de sessões de
orientação/educação dirigidas às
comunidades potencialmente
afectadas
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MIREME e
MITADER

Nenhuma

Médio prazo

Melhoria do
envolvimento
das
comunidades
afectadas no
processo de
reassentament
o

aceitável;
actualização dos
regulamentos]
Monitoria da
implementação
assumindo que
se enquadra no
orçamento de
inspecção
existente

associadas ao
reassentament
o
› Redução das
greves
relacionadas
com a
qualidade da
construção por
parte das
comunidades
afectadas

USD 200,000
[estudo
exploratório e
base de
referência das
comunidades
afectadas]
USD 50,000
[elaboração de
materiais de
orientação/educa
ção para as
comunidades
potencialmente
afectadas]
USD 50,000
[realização de
actividades de
orientação/educa
ção – custo por
província]

› Conclusão do

estudo
exploratório e
da base de
referência das
comunidades
afectadas
› Elaboração dos
materiais de
orientação e de
educação
› Realização das
sessões de
orientação e de
educação
(número de
províncias)
› Número de
comunidades
potencialmente
afectadas a
participar nos
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eventos de
orientação/edu
cação sobre
partilha de
receitas
› Número de
membros das
comunidades
potencialmente
afectadas a
participar nos
eventos de
orientação/edu
cação sobre
partilha de
receitas
Atribuições e Competências Institucionais
1a Questão
institucional MIREME

Medida
institucional
recomendada
#1

› Clarificação das

›

›

›

›

responsabilidades por questões
ambientais no seio do MIREME e
do INAMI
Definição e priorização das
actuais insuficiências em termos
de números de funcionários,
conhecimentos técnicos e
experiência (antiguidade) em
torno de todas as tarefas e
actividades
Análise dos factores subjacentes
à insuficiência de recursos
humanos
Elaboração de um plano de
medidas correctivas para
resolver os factores subjacentes
à insuficiência de quadros
Implementação do plano de

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

MIREME

Nenhuma

Médio prazo

Redução ou
eliminação da
escassez de
quadros a nível
do MIREME

USD 15,000
[análise da
insuficiência de
recursos
humanos, com
enfoque para os
conhecimentos
técnicos e a
experiência]
USD 10,000
[análise dos
factores
subjacentes e do
plano de medidas
correctivas]
USD 20,000
[implementação
do plano de
medidas

› Determinação

da insuficiência
de recursos
humanos
› Identificação
dos factores
subjacentes
› Elaboração do
plano de
medidas
correctivas
› Número de
novos
funcionários
contratados
(em relação ao
número
necessário) por
função/nível de
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medidas correctivas
› Recrutamento de novos

funcionários, tendo como
enfoque as áreas prioritárias,
conhecimentos técnicos e
experiência

2a Questão
institucional –
MITADER

Medida
institucional
recomendada
#2

› Definição e priorização das

›

›

›
›

actuais insuficiências em termos
de números de funcionários,
conhecimentos técnicos e
experiência (antiguidade) em
torno de todas as tarefas e
actividades
Análise dos factores subjacentes
à insuficiência de recursos
humanos
Elaboração de um plano de
medidas correctivas para
resolver os factores subjacentes
à insuficiência de quadros
Implementação do plano de
medidas correctivas
Recrutamento de novos
funcionários, tendo como
enfoque as áreas prioritárias,
conhecimentos técnicos e
experiência
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MITADER

Nenhuma

Médio prazo

Redução ou
eliminação da
insuficiência de
recursos
humanos no
MITADER

correctivas]
O custo de
recrutamento de
novos recursos
humanos carece
de confirmação e
depende da
análise das
insuficiências
USD 15,000
[análise da
insuficiência de
recursos
humanos de
acordo com os
conhecimentos
técnicos e a
experiência]
USD 10,000
[análise dos
factores
subjacentes e do
plano de medidas
correctivas]
USD 20,000
[implementação
do plano de
medidas
correctivas]
O custo de
recrutamento de
novos recursos
humanos carece
de confirmação e
depende da
análise das
insuficiências

experiência
› Frequência das

inspecções do
MIREME

› Determinação

›

›

›

›

da insuficiência
de recursos
humanos
Identificação
dos factores
subjacentes
Elaboração do
plano de
medidas
correctivas
Número de
novos
funcionários
contratados
(em relação ao
número
necessário) por
função/nível de
experiência
Frequência das
inspecções do
MITADER
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3a Questão
institucional –
INAMI

Medida
institucional
recomendada
#12

Vide mais adiante

Vide mais
adiante

Vide mais adiante

Vide mais
adiante

Vide mais
adiante

Vide mais adiante

Vide mais adiante

Medida
institucional
recomendada
#3

› Levar a cabo uma análise rápida

MIREME e
INAMI, com
contribuições
do MITADER
em relação ao
âmbito da
análise
ambiental para
as AIAs para a
MGE

Nenhuma

Médio prazo

Redução ou
eliminação da
falta de
capacidade no
INAMI

USD 15,000
[análise da falta
de capacidade]
USD 10,000
[análise dos
factores
subjacentes e do
plano de medidas
correctivas]
USD 20,000
[implementação
do plano de
medidas
correctivas]
O custo do
recrutamento de
novos recursos
humanos carece
de confirmação e
depende da
análise da falta
de capacidade

› Determinação

USD 20,000
[estudo para
definir o papel da
AAIE em relação
a outras
instituições
governamentais]
Os custos com o

Por confirmar –
depende do
resultado da
análise do papel
da instituição

›
›

›
›

4a Questão
Institucional –
AAIE

Medida
institucional
recomendada
#4

da capacidade do INAMI de
contribuir com subsídios para o
processo de licenciamento e
AIAs para a MGE
Analisar os factores subjacentes
à falta de capacidade
Elaborar um plano de medidas
correctivas para resolver o
problema dos factores
subjacentes
Implementação do plano de
medidas correctivas
Recrutamento de novos
funcionários, tendo como
enfoque as áreas prioritárias,
conhecimentos técnicos e
experiência

› Definição do papel / função da

AAIE
› Definição dos recursos humanos
e outros recursos necessários
› Elaboração do plano de
recrutamento
› Elaboração do plano de licitação
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MIREME

Por confirmar –
depende do
resultado da
análise do papel
da instituição

Curto prazo

Por confirmar –
depende do
resultado da
análise do
papel da
instituição

›

›

›

›

da insuficiência
de recursos
humanos
Identificação
dos factores
subjacentes
Elaboração do
plano de
medidas
correctivas
Número de
novos
funcionários
contratados
(em relação ao
número
necessário) por
função/nível de
experiência
Número de
AIAs onde o
INAMI teve
contribuição
material

Page 197

Final Mining SESA Report

› Implementação do plano de

recrutamento
› Implementação do plano de
licitação

5a Questão
institucional –
MISAU

Medida
institucional
recomendada
#5

› Estudo exploratório e de base

MISAU, com
contribuições
do sector
privado e de
ONGs
focalizadas no
sector da saúde

Nenhuma

6a Questão
institucional –
MGCAS

Medida
institucional
recomendada
#6

› Garantir que o MGCAS seja

MIREME,
MITADER e
MGCAS

Nenhuma

sobre as actuais iniciativas de
saúde no sector mineiro nas
zonas potencialmente afectadas
(conforme definido pelo potencial
de mineração e de minérios
descrito no Plano Director do
Sector de Minas)
› Convocação dos grupos de
trabalho dos sectores da saúde e
de minas compostos por
instituições governamentais,
sector privado e ONGs
› Grupo de trabalho para analisar
as oportunidades de
maximização de sinergias entre
as actividades a nível local e
provincial através de parcerias
público-privadas com indivíduos
ou com várias empresas
mineiras
devidamente consultado durante
as AIAs de projectos mineiros e
nas futuras AASEs
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Médio prazo

Curto Prazo

Melhoria da
coordenação
das
intervenções
focalizadas na
saúde por
parte dos
actores do
governo, sector
privado e
ONGs

Contribuições
do MGCAS
para as AIAs e
AASEs sobre
as mulheres,
crianças e
questões de
grupos
vulneráveis.

recrutamento e
licitação carecem
de confirmação –
que depende do
resultado da
análise do papel
da instituição
USD 25,000
[estudo
exploratório e de
base para as
actuais iniciativas
de saúde no
sector mineiro]
USD 50,000
[convocação do
grupo de trabalho
sobre o influxo –
reuniões
semestrais;
análise das
oportunidades de
parcerias públicoprivadas]

Nenhuma

› Conclusão do

estudo
exploratório e
de base de
referência
› Convocação do
Grupo de
Trabalho
› Estabeleciment
o de parcerias
públicoprivadas
focalizadas na
saúde

› Número de

AIAs revistos
pelo MGCAS
› Número de
AASEs revistos
pelo MGCAS
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7a Questão
institucional –
MINEDH

Medida
institucional
recomendada
#7

› Levar a cabo uma rápida análise

›
›

›
›

›

da capacidade do MINEDH para
apoiar e organizar iniciativas de
formação técnico-profissional
(no contexto do
desenvolvimento do conteúdo
local – Vide questão de política
#11). Deve-se incluir uma
avaliação do papel potencial do
INEFP e o potencial de dividir as
atividades de forma eficiente
Analisar os factores subjacentes
à insuficiência na capacidade
Elaborar o plano de medidas
correctivas para a resolução dos
factores subjacentes à
insuficiência na capacidade
Implementar o plano de medidas
correctivas
Recrutar novos recursos
humanos com enfoque nas
funções prioritárias,
conhecimentos técnicos e
experiência
Identificar as entidades /
instituições que podem /
desempenham um papel na
formação e melhoria das
oportunidades de emprego
locais e nacionais e
desenvolvem constantemente
seu papel

MINEDH (com
apoio do
INEFP)

Nenhuma

Médio prazo

Redução ou
eliminação da
falta de
capacidade no
MINEDH

USD 15,000
[análise da falta
de capacidade]
USD 10,000
[análise dos
factores
subjacentes e do
plano de medidas
correctivas]
USD 20,000
[implementação
do plano de
medidas
correctivas]
O custo do
recrutamento de
novos recursos
humanos carece
de confirmação e
depende da
análise da falta
de capacidade .
USD 25.000
(identificação de
outras entidades /
instituições
relevantes e
planejamento /
programa para o
desenvolvimento
de seu papel)

› Determinação

USD 100,000
[análise da
insuficiência de

› Número

›

›

›

›

da insuficiência
de recursos
humanos
Identificação
dos factores
subjacentes
Elaboração do
plano de
medidas
correctivas
Número de
novos
funcionários
contratados
(em relação ao
número
necessário) por
função/nível de
experiência
Número de
AIAs onde o
INAMI teve
contribuição
material

Capacitação Institucional
8a Questão
institucional –
recursos e

Medida
institucional
recomendada

› Determinação das insuficiências

críticas em termos de recursos
humanos por função institucional

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

MIREME e
MITADER
inicialmente, e

Contratação de
recursos
humanos

Curto Prazo

Instituições
com recursos
humanos

crescente de
recursos
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capacidade

#8

› Elaboração de um plano faseado

para níveis crescentes de
recursos humanos, incluindo a
identificação de potenciais
doadores financiadores
› Implementação do plano e
recrutamento de recursos
humanos adicionais qualificados
com enfoque para recursos
humanos com experiência
específica de mineração e as
principais áreas que actualmente
encontram-se subrepresentadas; tais áreas
incluem engenheiros de
mineração, especialistas
ambientais em mineração,
hidrólogos e hidrogeólogos.

9a Questão
institucional –
impactos
cumulativos

Medida
institucional
recomendada
#9

› Elaboração da base detalhada

dos impactos cumulativos para
os projectos mineiros existentes
e para os projectos mineiros em
construção
› Criação de grupos de trabalho de
nível provincial compostos
membros do governo central e
provincial, empresas mineiras,
ONGs e representantes das
comunidades afectadas
› Cada grupo de trabalho deve
debater os potenciais impactos

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

posteriormente
estender a
outras
instituições
governamentais

adicionais

MITADER, com
contribuições
do MIREME,
MISAU e
MGCAS

Nenhuma

adequados e
capacitados

Médio prazo

Actualização
continua da
avaliação
cumulativa do
impacto

recursos
humanos por
parte das
instituições
governamentais]
USD 10,000
[análise dos
factores
subjacentes e do
plano de medidas
correctivas]
USD 20,000
[implementação
do plano de
medidas
correctivas]
O custo do
recrutamento de
novos recursos
humanos carece
de confirmação e
depende da
análise da falta
de capacidade
USD 250,000
[análise de base
dos impactos
cumulativos e
prestação de
contas]
USD 50,000
[convocação do
grupo de trabalho
do impacto
cumulativo –
reuniões
semestrais;

humanos
qualificados
› Maior
frequência e
cobertura das
inspecções
governamentai
s
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cumulativos, avaliar a
responsabilidade individual e
conjunta e elaborar planos de
acção adequados para resolver
as questões negativas mais
significativas
› Implementação dos planos de
acção de nível provincial
› Monitoria dos resultados dos
planos de acção.
› Definir o papel potencial da
"Câmara das Minas" como
veículo do setor privado para
analisar e gerenciar impactos
cumulativos

10a Questão
institucional –
mudanças
climáticas

Medida de
política
recomendada
#2

Vide nas páginas anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Medida
institucional
recomendada
#10

› Conclusão da avaliação teórica

MITADER

Nenhuma

Curto Prazo

Melhoria da
compreensão
dos potenciais
impactos das
mudanças
climáticas
sobre o sector
mineiro actual
e future e do
plano de

do potencial impacto a curto,
médio e longo prazo da previsão
das mudanças climáticas em
Moçambique para o actual e
future sector mineiro,
considerando os cenários de
crescimento do sector e as
necessidades de infraestruturas
associadas apresentadas no

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

elaboração de
actividades]
Assume-se, em
grande medida,
que o custo do
plano de
actividades de
implementação
se enquadre na
esfera do sector
privado
Assume-se que o
custo da
monitoria se
enquadre no
orçamento
existente de
inspecção
Custo da
Avaliação da
“Câmara de
Minas” assumida
como custo do
setor privado
Vide nas páginas
anteriores

USD 20,000
[avaliação teórica
e elaboração de
um plano de
acção superficial]

Vide nas páginas
anteriores

› Conclusão da

avaliação
teórica dos
impactos das
mudanças
climáticas no
sector mineiro
› Conclusão do
plano de
actividades
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Plano Director do Sector de
Minas
› Elaboração de um plano de
actividades básico com vista a
evitar ou mitigar os mais críticos
impactos relacionados com as
mudanças climáticas.
11a Questão
institucional –
aspectos sociais
das AIAs

Medida
institucional
recomendada
#11

› Número maior de ciêntistas

actividades
para melhorar
a robustez do
sector

MIREME

Nenhuma

Curto Prazo

sociais no MIREME, com vista a
permitir que um ciêntista social
lidere questões sociais em cada
uma das seis principais
províncias mineiras, com dois
recursos humanos adicionais
para gerir os períodos de enorme
volume de trabalho, férias dos
trabalhadores e licenças por
doenças (aumentando o número
de ciêntistas sociais de quatro
para oito)

resumido

Conhecimentos
internos
suficientes
sobre questões
sociais com
vista a
satisfazer a
procura de
contribuições

Custo por
confirmar
dependendo do
número de
ciêntistas socais
adicionais
contratados

› Número de

Coordenação
de rotina entre
o MIREME e o
MITADER

USD 50,000
[tempo gasto
pelos funcionários
e reuniões/custos
dos seminários]

› Restabelecime

recursos
humanos
formados
› Número de
qualificações
adicionais
› Redução da
despesa com
consultores
externos

Interacção e Coordenação Institucional
12a Questão
institucional –
coordenação e
comunicação
ministerial

13a Questão
institucional –
articulação das

MIREME e
MITADER

Nenhuma

Vide nas páginas anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

› Estudo exploratório com vista a

MIREME e
MITADER

Nenhuma

Curto prazo

Utilização
efectiva dos
recursos de

USD 25,000
[estudo
exploratório e

› Restabelecime

Medida
institucional
recomendada
#12

› Restabelecimento das anteriores

Medida de
política
recomendada
#1
Medida
institucional
recomendada

“auditorias” ambientais interministeriais e das reuniões
MITADER/MIREME (bem como
entre os “pontos focais”)

definir as actuais funções
relacionadas com a inspecção no
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Curto prazo

nto das
auditorias interministeriais
› Operacionaliza
ção do Sistema
dos pontos
focais

nto das
auditorias inter-
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inspecções

#13

MIREME e no MITADER

inspecção
existentes no
seio do
MIREME e do
MITADER

› Elaboração de um plano para

priorizar as necessidades de
inspecção
› Implementação do plano
prioritário de inspecção
› Considerar e continuar a
desenvolver / integrar as
funções de inspetoria de outros
ministérios-chave (por exemplo,
MISAU e MITRAB)

14a Questão
institucional –
repositório de
informação

Medida
institucional
recomendada
#12

Vide nas páginas anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Vide nas
páginas
anteriores

Medida
institucional
recomendada
#14

› Estudo exploratório para definir a

MIREME,
MITADER e
outras
instituições
governamentais
com atribuições
de supervisão
mineira

Utilização da
base de dados

Médio prazo

Base de dados
totalmente
funcional e
pesquisável

›

›

›
›

informação relevante disponível,
dados e relatórios
Elaboração dos Termos de
Referência para a construção da
base de dados e de grupos com
dados
Concurso público, licitação e
selecção de uma especialista
externo
Construção e carregamento da
base de dados
Convocar a equipa de “lições
aprendidas” das instituições
governamentais para analisar os
dados recolhidos
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elaboração do
plano de
priorização],
incluindo
consideração do
papel de outros
ministérios ao
lado de MIREME
e MITADER.
USD 100,000
[implementação
do plano
prioritário de
inspecção]
Vide nas páginas
anteriores

USD 15,000
[estudo
exploratório e
elaboração dos
Termos de
Referência]
USD 10,000
[concurso público
e processo de
licitação]
USD 200,000
[construção da
base de dados,
carregamento e
adjudicação]
USD 20,000
[custos dos
funcionários da
equipa de lições

ministeriais
› Operacionaliza

ção do sistema
dos pontos
focais

Vide nas páginas
anteriores

› Definição da

›

›
›

›

›

informação
disponível,
dados e
relatórios
Elaboração dos
Termos de
Referência
Selecção do
perito externo
Construção e
carregamento
da base de
dados
Número de
‘hits’ / buscas
na base de
dados
Número de
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aprendidas]
Os custos para o
carregamento da
base de dados
podem aumentar
caso sejam
digitalizados
documentos
físicos para incluir
nela

“lições
aprendidas”
identificado

USD 200,000
[estudo
exploratório e de
base]
USD 50,000
[elaboração de
materiais de
orientação/educa
ção para as
comunidades
potencialmente
afectadas]
USD 50,000
[realização de
actividades de
orientação e de
educação – custo
por província]

› Conclusão do

Envolvimento e Gestão dos Intervenientes
15a Questão
institucional – o
papel dos
participantes nãogovernamentais no
processo de AIA

Medida
institucional
recomendada
#15

› Estudo exploratório e

determinação da base de
referência a nível provincial para
a compreensão comum do papel
dos participantes nãogovernamentais no processo da
AIA em zonas potencialmente
afectadas (conforme definido
pelo potencial de mineração e de
minérios descrito no Plano
Director do Sector de Minas)
› Elaboração de materiais
adequados de
orientação/educação sobre a
contribuição para o processo de
AIA para as comunidades em
zonas potencialmente afectadas
› Realização de sessões de
orientação/educação para as
comunidades potencialmente
afectadas

MITADER

Nenhuma

Médio prazo

Melhoria do
envolvimento
das
comunidades
afectadas no
processo de
AIA

›

›

›

›
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estudo
exploratório e
de base
Elaboração dos
materiais de
orientação e
educação
Realização de
sessões de
orientação e de
educação
(número de
províncias)
Número de
comunidades
potencialmente
afectadas a
participar nos
eventos de
orientação/edu
cação sobre
AIA
Número de
membros da
comunidade a
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participar em
eventos de
orientação/edu
cação sobre
AIA
16a Questão
institucional –
expectativas
comunitárias

Medida
institucional
recomendada
#16

› Criação de pontos de

convergência sobre as
expectativas entre as
comunidades locais e o sector
privado
› Formação de Líderes
Comunitários (em papéis de
liderança e comunicação),
funcionários governamentais que
lidam com as comunidades e
trabalhadores das empresas que
possuem funções/contactos
comunitários. Em termos gerais,
o objectivo deve ser o de gestão
de expectativas (benefícios,
RSE, emprego) com realismo e
uma comunicação forte, paciente
e consistente.
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MITADER e
MIREME, com
o apoio do
sector privado

Os trabalhadores
do sector privado
recebem
formação sobre
as motivações
por detrás da
criação de
expectativas
comunitárias
As comunidades
locais recebem
formação sobre
que projectos
mineiros podem,
em termos
realísticos,
produzir
resultados em
estágios
diferentes do ciclo
de vida do
projecto

Médio prazo

Compreensão
comum sobre
que projectos
de MGE
podem produzir
resultados ao
longo do ciclo
de vida do
projecto

USD 100,000
[formação dos
trabalhadores do
sector privado,
seminários e
custos das
reuniões]
USD 200,000
[formação das
comunidades
locais, seminários
e custos com as
reuniões]

› Melhoria da

tendência no
número de
greves que
afectam as
empresas
mineradoras
levadas a cabo
pelas
comunidades
locais
afectadas
› Liderança
comunitária
mais eficaz
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9. Conclusões – Avanços Rumo à Implementação e Monitoria
O ponto de partida para a implementação é a vasta lista de actividades de implementação incluídas na
Matriz Institucional e de Políticas (vide Secção 8). Estas actividades de implementação devem ser
registadas em relação aos projectos MAGTAP que estão em curso ou planificados visto existirem
oportunidades para melhorar, desta forma, a eficiência e a implementação de algumas das
recomendações da SESA.
A implementação das actividades referidas na matriz representa uma orientação pormenorizada
(reconhecendo, tanto quanto possível, que os passos ulteriores podem estar dependentes dos
resultados dos passos anteriores). Deve ser assumida uma abordagem sistémica no que concerne à
implementação, e sempre que se mostrar possível a combinação de actividades esta deve ser assumida
nos casos em que estejamos perante a possibilidade de poupança de custos e de eficiência em termos
de tempo. Existem três grandes actividades favoráveis que representam colectivamente o ponto de
partida para a fase de implementação e monitoria:
>

>

Recrutamento: A resolução dos problemas de escassez de recursos humanos nas instituições
competentes é fundamental, especialmente no MIREME e no MITADER. Devem ser definidas,
como prioridade, as insuficiências em termos do número de recursos humanos, tipos e nível de
experiência e devem ser elaborados e implementados planos de acção com vista a corrigir tais
insuficiências.
Capacitação nas instituições governamentais: Pode ser possível combinar as actividades de
formação e de capacitação num programa integrado ministrado sob a forma de cursos, seminários
e visitas ao local (em Moçambique e noutros países), aprendizagem no local de trabalho e acesso
remoto a recursos online (em tempo real) e aos materiais de formação. A mistura de métodos de
ministração deve garantir aos envolvidos que beneficiem de uma maior interacção institucional, a
compreensão conjunta de questões e das soluções, a fertilização cruzada de ideias e abordagens
inovadoras. É necessário o envolvimento de ministérios com a responsabilidade do
desenvolvimento humano em programas de treinamento em assuntos específicos relacionados ao
gás, por exemplo o MINEDH, o MCTESTP e o MITESS. Os cursos específicos devem ser
introduzidos nos currículos actuais para abordar certas preocupações que possam surgir no
desenvolvimento e operacionalização do plano de acção SESA. A seguir apresenta-se uma
proposta de lista preliminaria de módulos para a formação dos funcionários do Estado – esta tem
por base as questões e actividades específicas constatadas na Matriz Instituticional e de Políticas
e, também, o objectivo mais abrangente de aumento das competências e da capacidade
profissional geral dos funcionários do Estado com vista a efectivamente colaborar, gerir e
monitorar o sector mineiro, que combina as complexidades e desafios técnicos, ambientais e
sociais tanto em grande bem como em pequena escala:
– Tipos de depósitos minerais (geologia e estrutura);
– Recursos minerais e avaliação das reservas;
– Métodos de processamento e de mineração (para minérios relevantes tais como, o carvão,
ouro, pedras preciosas, minérios das areias pesadas, etc.)
– Os desafios da gestão da MAPE;
– A estratégia da MAPE;
– Plano Director do Sector de Minas;
– O processo de avaliação do impacto ambiental;
– O processo de licenciamento para a MAPE e para a MGE;
– Monitoria e avaliação;
– Uma descrição geral dos custos e benefícios do sector de minas;
– Conservação da biodiversidade e implementação da metodologia de compensação;
– As áreas protegidas e a mineração;
– As mudanças climáticas e a mineração;
– O meio ambiente e a mineração;
– As questões de saúde e segurança e a mineração;
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–
–

A mineração e as comunidades locais, incluindo a expectative das comunidades;
A mineração e o reassentamento, incluindo a reposição dos meios de subsistência e a
compensação;
– Apoio ao crescimento do conteúdo local;
– Partilha das receitas com as comunidades;
– As questões relacionadas com o afluxo de pessoas e a sua gestão;
– Impactos cumulativos da mineração e as necessidades associadas de infraestruturas;
– Aumento do valor dos metais e dos produtos minerais;
– Gestão dos dados e dos recursos.
> Capacitação das comunidades potencialmente afectadas: o envolvimento e a consulta das
partes interessadas constitui um elemento fundamental da SESA e de forma mais ampla da
governação do sector de minas, quer actualmente bem como no futuro. Embora a SESA tenha
envolvido de forma abrangente uma vasta gama de partes interessadas tanto a nível provincial
bem como a nível nacional, esta representa apenas apenas a primeira fase de um processo
contínuo que o governo e o sector de minas devem dar continuidade. Existem várias questões
sociais e ambientais que necessitam de um envolvimento inclusivo e abrangente das partes
interessadas, em especial, as comunidades locais que estão a ser ou podem ser afectadas pelos
projectos do sector de minas. Contudo, uma constatação fundamental da SESA é de que as
comunidades locais estão actualmente mal equipadas para colaborarem de forma adequada
com o governo e com as empresas do sector de minas; existe uma assimetria significativa e
impeditiva de informação, compreensão e poder e as comunidades locais não possuem,
geralmente, as competências analíticas e as habilitações académicas para resolver com
eficácia estas assimetrias. As futuras consultas e envolvimento das partes interessadas levadas
a cabo como parte das actividades de implementação propostas pela equipa da SESA
precisam que o acesso a informação nas comunidades afectadas seja melhorado e que seja
substancialmente aumentada a capacidade de envolvimento de forma profícua. A SESA
propõe um número de áreas nas quais a capacitação deveria ter o enfoque de forma prioritária,
incluindo a partilha de receitas e o processo de reassentamento, sendo que ambos estão
directamente ligados ao processo de aquisição e manutenção da “licença social de
funcionamento” atribuída pela comunidades locais. O Governo de Moçambique (GdM)
deveria, de forma mais global, ser extremamente cauteloso na gestão das expectativas quando
se envolve no debate dos prazos nos quais a implementação da análise feita pela SESA pode
afectar a mudança no terreno das comunidades locais e de outras partes interessadas.
Logo que estas actividades favoráveis estejam em curso, as outras actividades da implementação
podem ser iniciadas de acordo com a sequência proposta (curto prazo, médio prazo ou longo prazo).
Isto vai exigir a ealboração de um orçamento detalhado para cada actividade, a identificação de
oportunidades de poupança de custos através da integração de actividades e da elaboração de um
cronograma detalhado e abrangente das actividades para a implementação das recomendações.
Os indicadores sugeridos devem ser utilizados para monitorar e avaliar o processo de implementação
da SESA de forma específica; alguns dos indicadores podem, também, ser úteis na avaliação e
quantificação das mudanças positivas no sector de minas em consequência das intervenções propostas
na SESA. Contudo, visto que as actividades de implementação já iniciou, as instituições
governamentais competentes devem ser atribuidas a tarefa de elaborar indicadores que estão
directamente ligados a um melhor desempenho do sector de minas (no que respeita ao desempenho da
ESHSS, receitas, diversificação e número de projectos, IDE, benefícios comunitários, planificação e
entrega de infraestruturas, por exemplo).
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APÊNDICES
Apêndice A. Calendário Final das Reuniões – Consulta Pública
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Apêndice B. Relatório do Workshop Nacional

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____________
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
AUSCULTAÇÃO PÚBLICA
Avaliação Ambiental e Social Estratégica para os Sectores Mineiro e do Gás
2 de Junho de 2016
Hotel VIP, Maputo
PROGRAMA
Hora
8:00 - 8:30
8:30 - 8:40

Actividade
Registo de participantes
Abertura

8:40 - 8:50
8:50 - 9:00
9:00 - 9:40

Apresentação dos Participantes
Apresentação da Agenda
Apresentação em PowerPoint:
 O que é a SESA?
 Principais questões
Perguntas e Respostas, em plenário
Intervalo - Lanche
Discussões em grupo:
 Governo
 Sociedade civil
 Sector privado
Intervalo – Almoço
Discussões em grupo:
 Governo
 Sociedade civil
 Sector privado
Apresentação do trabalho em
grupo, em plenário
Perguntas e Respostas, em plenário
Encerramento

9:40 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 12:30

12:30 – 13:30
13:30 - 14:30

14:30 – 15.30
15:30 - 15:45
15:45 – 16:00
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Responsável
Secretariado da Reunião
Director
Nacional
de
Geologia e Minas, Ministério
dos Recursos Minerais
Facilitador
Facilitador
Equipa Técnica

Facilitador
Facilitador
Equipa Técnica

Facilitador
Equipa Técnica

Facilitador
Facilitador
Director
Nacional
de
Geologia e Minas, Ministério
dos Recursos Minerais
Líder da Equipa
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL ESTRATÉGICA PARA OS SECTORES MINEIROS E
DO GÁS
PREPARADO POR: EUROSIS
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SUMÁRIO EXECUTIVO
1. O presente documento constitui o relatório do workshop de Auscultação Púbica para a Avaliação
Ambiental e Social Estratégica para os Sectores Mineiro e do Gás (SESA). O workshop teve
lugar no dia 2 de Junho de 2016, nas instalações do Hotel VIP em Maputo.
2. Participaram no evento cerca de 80 pessoas (contagem no início do workshop), representando o
Sector Público, Privado e Terceiro Sector. Foram organizados 4 grupos com representantes do
Sector Público (diferentes Ministérios), 3 grupos com representantes do Sector Privado e 2 grupos
com representantes.
3. O workshop foi organizado em três partes: a) Apresentação de Contexto sobre a SESA; b) Grupos
de Trabalho para discussão de uma lista “preliminar” de temas; c) Apresentações dos resultados
dos grupos de trabalho.
4. Foi estabelecida uma lista “preliminar” de temas para a consulta. Os temas classificados, pelos
grupos de trabalho, como sendo mais prioritários são apresentados na tabela seguinte.
Tabela 1: Temas com maior prioridade
#

Tema

f

B

Capacidade limitada para oferecer conteúdo local e concorrer a oportunidades de emprego

5

D

Desalinhamentos entre as expectativas da comunidade e os benefícios “entregues” pela indústria
extractiva

5

M

Falta de investimento em capacitação e formação

5

N

Trabalho infantil

5

O

Alto nível de informalidade

5

P

Uso de mercúrio na recuperação de ouro

5

5. Na terceira parte do workshop, os grupos fizeram apresentações. O conteúdo destas é apresentado
de seguida.
Tabela 2: Apresentação resumo feita pelos representantes do Sector Público
Temas de Elevada
Prioridade

Experiência anterior ou
actual no País (MA, MPE,
MGE, O&G)

Quais são os riscos
potenciais futuros para o
País?

Sugestões e
recomendações para
Políticas, Estratégias e
Acções Estratégicas

B. Capacidade limitada para
oferecer conteúdo local e
concorrer a oportunidades
de emprego

› Falta de capacidade por

› Fraco nível de

› Criar incentivos nas

T. Investimento do governo
na indústria extractiva limita
o investimento em projectos
de infraestrutura

› Falta de rede

› Ausência de polos de

› Criar incentivos ao sector

H. Necessidade crescente
de reassentamento
involuntário e capacidade
limitada de consultores e
governo para realizar
reassentamentos de alta
qualidade de forma

› Ocorrência de

› Conflitos sociais

› Reforçar o quadro legal

› Fraco desenvolvimento

› Reforçar fiscalização em

parte das empresas
nacionais no
fornecimento de bens e
serviços
› Fraca especialização/
falta de mão-de-obra
especializada
electricidade e vias de
acesso

reassentamento
deficiente
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desenvolvimento

desenvolvimento

socioeconómicos
› Pobreza absoluta

PME’s
› Desenvolvimento de
programas de
formação/treinamento
› Promoção, divulgação de
bens e serviços para a
comunidade
privado para investir
nestes sectores
› Segurança (Estabilidade
politica)

todas fases do projecto
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Temas de Elevada
Prioridade

Experiência anterior ou
actual no País (MA, MPE,
MGE, O&G)

Quais são os riscos
potenciais futuros para o
País?

Sugestões e
recomendações para
Políticas, Estratégias e
Acções Estratégicas

consistente
Tabela 3: Apresentação resumo feita pelos representantes da Sociedade Civil
Temas de Elevada
Prioridade

Experiência anterior ou
actual no País (MA, MPE,
MGE, O&G)

Quais são os riscos
potenciais futuros para o
País?

Sugestões e
recomendações para
Políticas, Estratégias e
Acções Estratégicas

Y* planificação territorial
(zoneamento estratégico de
recursos minerais e
hidrocarbonetos)

› Poucas zonas são

› Redução da

› Ter zoneamento do país

D. Desalinhamentos entre
as expectativas da
comunidade e os benefícios
“entregues” pela indústria
extractiva

› Falta de mecanismos

› Alto índice de pobreza

› Transparência

claros para responder as
expectativas e benefícios
de mudanças de padrões
de vida das
comunidades. (grandes
industria e óleo e
mineração)
› Falta de capacidade
financeira, tecnológica e
empoderamento da
comunidade (artesanal
de pequena escala).
› Falta de definição de
mercados para orientar,
fiscalizar e garantir a
tributação e
sustentabilidade do
próprio mineiro.

› Convulsões sociais e

› Politicas sociais fortes

guerra
› Corrupção
› Culpabilização do
Governo de não estar a
funcionar corretamente.

para beneficiar às
comunidades pobres e
menos instruídas.
› Inclusão social e
económica

S. Capacidade limitada de
implementação

› Falta de controlo efectivo

› Degradação ambiental

› Maior transparência no

excluídas da prática de
exploração.
› Não existem zonas
prioritárias para certos
tipos de investimentos.
Aprovação de
investimentos nas
mesmas áreas.

da implementação do
plano gestão ambiental.

biodiversidade.

resultante da exploração
mineira e de
hidrocarbonetos
› Exploração dos recursos
para além dos limites
legalmente autorizados
› Uso de técnicas não
autorizadas e não
recomendadas.

em que estejam
definidos as áreas
previstas para cada
sector.

›

›
›

›
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processo de aprovação
dos projectos
Os projectos aprovados
disponibilizem os seus
relatórios anuais ao
público
Auditoria independentes
às empresas
Fiscalização efectiva do
cumprimento das normas
incluindo a sociedade
civil
Uso de tecnologias
modernas de modo a
minimizar oportunidades
de corrupção.
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Temas de Elevada
Prioridade

Experiência anterior ou
actual no País (MA, MPE,
MGE, O&G)

Quais são os riscos
potenciais futuros para o
País?

Sugestões e
recomendações para
Políticas, Estratégias e
Acções Estratégicas

k. Desempoderamento da
mulher

› Índice de escolaridade

› Aumento da pobreza

› Mais formações,

baixa aliada a tradição
patriarcal (domínio do
homem sobre a mulher) –
MA e MPE.
› Falta de sensibilização
sobre o impacto do
aparecimento das
grandes indústrias –
MGE e OG.

› Aparecimento de

doenças cronicas,
coronárias e
degenerativas
› Aumento da prostituição

capacitações e
informação
› Empoderamento social e
económico em aspectos
da cidadania.

Questões ligadas com
Cultura, tradição local e
papel da autoridade nas
zonas de acolhimento

› A exclusão de aspectos

› Perda da sua

› Construção de

U* Controlo e transparência
de obrigações fiscais nas
empresas multinacionais.

› Fuga ao fisco

› Perda de receitas fiscais

› Realizações de

Papel do sector mineiro na
estratégia de
desenvolvimento do país

› Os critérios de avaliação

culturais e tradicionais e
sua dimensão na vida
das comunidades
(régulos)

subsistência que está
assente na cultura
› Perda de normas socias,
valores, memórias
relevantes para a sua
identidade cultural.

no tempo devido.

e aprovação dos
projectos não são rígidos
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› Exploração

desorganizada
› Acelerado o processo de
esgotamento de
recursos
› Impactos cumulativos
excessivos.

mecanismos de
preservação do
património cultural das
comunidades
acolhedoras dos
investimentos.
› Garantia da valorização
e promoção do
património cultural local
(por parte dos
estrangeiros)
auditorias formais sobre
as declarações de
investimentos e
rendimentos das grandes
empresas com
acompanhamento da
sociedade civil.
› Utilizar as boas práticas
internacionais na
determinação de receitas
e tributação.
› Tomar decisões

estratégicas sobre as
quantidades a serem
autorizadas para ter uma
exploração faseada que
permite controlo e que
acompanhe a
capacidade nacional de
aproveitar estes recursos
(promovendo mais
emprego).
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Tabela 4: Apresentação resumo feita pelos representantes do Sector Privado
Temas de Elevada
Prioridade

Experiência anterior ou
actual no País (MA, MPE,
MGE, O&G)

Quais são os riscos
potenciais futuros para o
País?

Sugestões e
recomendações para
Políticas, Estratégias e
Acções Estratégicas

S - Capacidade limitada de
implementação

› Legislação existente,

› Crimes económicos

› Alinhamento de políticas

dispersa, vaga
› Fraqueza na
coordenação dos
sectores; afecta a
implementação e
fiscalização

› Desmandos
› Degradação ambiental
› Conflitos sociais

› Formação e capacitação
› Divulgação das leis com

› Projecto GNL de Palma

› Perca de receitas

› Especificação das leis;

› Projecto de mineração

› Frustração da

de Pande/Temane
› Projecto porto de águas
profundas –
Techobanine, Macuse

expectativa da população
› Investimentos locais sem
retorno

› Garantia da

› Falta de transferência na

› Retirada dos investidores

› Aplicação e cumprimento

gestão pública
› Adjudicação de obras,
priIVAização de
empresas,
endividamento sem
consulta pública
Atropelamento e violação
da lei na atribuição de
licenças mineiras

› Aumento do desemprego

A – Impactos sociais e
económicos associados ao
atraso de projectos

U (novo ponto) – Corrupção
e falta de transparência
favorece o desenvolvimento
de uma economia desigual
(junção com F)
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› Aumento de impostos
› Quebra de confiança

com os doadores

e programas

os oficiais públicos
envolvidos na
implementação e
fiscalização
simplificação e clareza
implementação e
efectividade

escrupuloso da lei
› Fiscalização
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INTRODUÇÃO
6. Nos últimos tempos tem-se verificado uma crescente descoberta de recursos naturais em
Moçambique, sendo estes um grande esperança do País para a redução da pobreza. Desta forma, o
governo deve criar mecanismo de exploração sustentável, isto é, garantir que a gestão desses
recursos contribuam efectivamente para a sociedade moçambicana.
7. Para que esta acção seja tomada é necessário que haja clarividência e sensibilidade sobre o
impacto desses recursos no melhoramento das condições de vida dos Moçambicanos. Os recursos
ora explorados, são comercializados num mercado concorrência perfeita e a sua sustentabilidade é
também influenciada pelo preço das commodities.
8. Desta forma, está sendo levada a cabo a Avaliação Ambiental e Social Estratégica para os
Sectores Mineiro e do Gás (SESA). A Avaliação Ambiental e Social Estratégica para os Sectores
Mineiro e do Gás, é uma acção levada acabado pelo Ministério dos Recursos Naturais e Energia,
com vista a assegurar que os sectores de mineração são sustentáveis, inclusivos e que
contribuam para o desenvolvimento global de Moçambique, em função das oscilações dos preços
das commodities.
9. No âmbito da SESA, foi realizado um Workshop de Consulta na Cidade de Maputo no dia 2 de
Junho de 2016, nas instalações do Hotel VIP.
10. Participaram no evento cerca de 80 pessoas (contagem no início do workshop), representando o
Sector Público, Privado e Terceiro Sector. Foram organizados 4 grupos com representantes do
Sector Público (diferentes Ministérios), 3 grupos com representantes do Sector Privado e 2 grupos
com representantes.
11. Foram definidos os seguintes objectivos para o workshop:
–
–
–

Obter dos participantes inputs sobre temas adicionais a considerar no âmbito da SESA;
Obter dos participantes uma priorização dos temas a aprofundar no âmbito da SESA;
Ter a reflexão e a visão dos representantes do Sector Público, do Sector Privado e das
Organizações da Sociedade Civil com relação aos temas prioritários identificados.

Metodologia
12. O workshop foi organizado em três partes: a) Apresentação de Contexto sobre a SESA; b) Grupos
de Trabalho para discussão de uma lista “preliminar” de temas; c) Apresentações dos resultados
dos grupos de trabalho.
13. Na segunda parte, os trabalhos de grupo seguiram 3 passos que se detalham a seguir.
14. Passo 1: Priorização de temas. Os participaram procederam primeiro a uma análise e revisão da
lista (preliminar) de temas. Foram adicionados temas relevantes e também foi revista a
formulação de temas da lista preliminar.
A tabela seguinte apresenta a lista preliminar de temas entregue aos participantes:
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Tabela 5: Lista preliminar dos temas
Área Sócio-económica e Comunitária
A.

Impactos sociais e económicos resultantes de atrasos do projecto (por exemplo, Decisão Final de Investimento)

B.

Capacidade limitada para oferecer conteúdo local e concorrer a oportunidades de emprego

C. Criação de emprego limitada (particularmente na fase pós-construção)
D. Desalinhamentos entre as expectativas da comunidade e os benefícios “entregues” pela indústria extractiva
E.

Danos ou eliminação de meios de subsistência alternativos

F.

Desenvolvimento de uma economia dupla – os que beneficiam e os que não beneficiam das operações da
indústria extractiva

Área Ambiental e Social
G. Ausência de directrizes de avaliação de impacto ambiental e social sectoriais, incluindo planos de gestão e
encerramento
H. Necessidade crescente de reassentamento involuntário e capacidade limitada de consultores e governo para
realizar reassentamentos de alta qualidade de forma consistente
I.

Degradação de solos

J.

Falta de capacidade para definir e resolver problemas e impactos cumulativos, incluindo a aquisição de dados de
base estratégicos de qualidade

K.

Desempoderamento da mulher

Mineração Artesanal ou de Pequena Escala
L.

Dificuldade em pagar os empréstimos diminui a capacidade de fazer empréstimos e investir

M. Falta de investimento em capacitação e formação
N. Trabalho infantil
O. Alto nível de informalidade
P.

Uso de mercúrio na recuperação de ouro

Área Legal e Regulamentar
Q. Quadro legal incompleto
R. Coordenação, integração e capacidade limitada
S.

Capacidade limitada de implementação

Área de Infra-estruturas
T.

Investimento do governo na indústria extractiva limita o investimento em projectos de infraestrutura

15. Passo 2: Priorização de temas. Para este passo, foi facultada aos participantes uma matriz de
probabilidade e impacto.
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Tabela 6: Matriz de Probabilidade e Impacto

Foi solicitado aos participantes que classificassem os temas de acordo com a matriz. Os critérios
sugeridos para estabelecimento do nível de impacto (negativo) foram: Efeito cumulativo; Efeito no
longo prazo; Potenciais afectados; Efeito multiplicador; e (Im) possibilidade de reversão dos efeitos
no médio prazo.
16. Passo 3: Reflexão e visão com relação aos temas de elevada prioridade. Com relação a 5 ou 6
temas de elevada prioridade, os participantes registaram reflexões e visões sobre:
–
–
–

Experiência anterior ou actual (lições aprendidas do passado e presente, problemas e
constrangimentos, suas causas);
Riscos futuros (o que pode vir a acontecer); e
Sugestões e recomendações para Políticas, Estratégias e Acções Estratégicas.

RESULTADOS DA CONSULTA
Temas acrescentados
17. No passo 1, os participantes acrescentaram 14 temas.
Tabela 7: Temas acrescentados pelos participantes
1.

Necessidade de consolidação institucional (área legal).

2.

Programas de educação / treinamento x sensibilização

3.

Controlo e transparência de obrigações fiscais nas empresas multinacionais.

4.

Participação / transparência / responsabilização

5.

Ausência de qualidade de resiliência de infraestruturas mineiras

6.

Quantidade de investimento do Governo em projectos de infraestrutura limita o desenvolvimento da indústria
extrativa.

7.

Papel do sector mineiro na economia do país (interacção com outros sectores)

8.

Mapeamento e zoneamento de actividades mineiras

9.

Definir o papel do estudo do sector mineiro

10. Visão pós esgotamento dos recursos
11. Planificação territorial (zoneamento estratégico de recursos minerais e hidrocarbonetos)
12. Necessidade crescente de reassentamento involuntário
13. Capacidade limitada do Governo para realizar reassentamentos de alta qualidade de forma consistente.
14. Questões ligadas a cultura, tradições locais e o papel das autoridades tradicionais
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Priorização dos temas
18. Dos temas classificados como tendo prioridade alta, seis (6) são identificados como tendo um
maior nível de impacto.
Tabela 8: Temas com maior prioridade
#

Tema

f

B

Capacidade limitada para oferecer conteúdo local e concorrer a oportunidades de emprego

5

D

Desalinhamentos entre as expectativas da comunidade e os benefícios “entregues” pela indústria
extractiva

5

M

Falta de investimento em capacitação e formação

5

N

Trabalho infantil

5

O

Alto nível de informalidade

5

P

Uso de mercúrio na recuperação de ouro

5

A análise detalhada apresenta-se de seguida.
19. Os temas identificados com maior probabilidade de ocorrência são apresentados a seguir. São
evidenciados os que apresentaram – na soma das pontuações feitas pelos diferentes grupos – um
maior impacto negativo.
Tabela 9: Temas com maior probabilidade de ocorrência
Impacto no País

Médio

Alto

1

1

1

2

3

1

2

5

3

3

3

5

Baixo

1

Alto

2

TOTAIS

Médio

1

Baixo

Alto

Sociedade
Civil

Médio

Sector
Privado
Alto

Médio

Baixo

Sector
Público

Baixo

Temas

Área Sócio-económica e Comunitária
A - Impactos sociais e económicos resultantes de atrasos do
projecto (por exemplo, Decisão Final de Investimento)
B - Capacidade limitada para oferecer conteúdo local e
concorrer a oportunidades de emprego

1

3

C - Criação de emprego limitada (particularmente na fase pósconstrução)

2

2

D Criação de emprego limitada (particularmente na fase pósconstrução)

1

3

1

2

E - Danos ou eliminação de meios de subsistência alternativos

2

2

1

1

2

3

5

F - Desenvolvimento de uma economia dupla – os que
beneficiam e os que não beneficiam das operações da indústria
extractiva

2

2

1

2

3

1

1

1

1

1

Área Ambiental e Social
1

G - Ausência de directrizes de avaliação de impacto ambiental e
social sectoriais, incluindo planos de gestão e encerramento
H - Necessidade crescente de reassentamento involuntário e
capacidade limitada de consultores e governo para realizar
reassentamentos de alta qualidade de forma consistente

1

I - Degradação de solos

1
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2

1
1

1

2
2

1

3
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Impacto no País

K - Desempoderamento da mulher

1

Alto

1

Médio

TOTAIS

Baixo

Alto

Médio

Baixo

1

Sociedade
Civil
Alto

1

Médio

Alto

J - Falta de capacidade para definir e resolver problemas e
impactos cumulativos, incluindo a aquisição de dados de base
estratégicos de qualidade

Sector
Privado

Médio

Baixo

Sector
Público

Baixo

Temas

1

2

1

Mineração Artesanal ou de Pequena Escala
L - Dificuldade em pagar os empréstimos diminui a capacidade
de fazer empréstimos e investir

1

2

M - Falta de investimento em capacitação e formação
N - Trabalho infantil

1

O - Alto nível de informalidade
P - Uso de mercúrio na recuperação de ouro

1

1

1

1

4

2

1

1

2

1

5

2

1

2

5

2

1

2

2

1

4

1

1

5
1

1

5

Área Legal e Regulamentar
Q - Quadro legal incompleto

1

R - Coordenação, integração e capacidade limitada

1
2

1

1

2

1

2

Área de Infra-estruturas
T - Investimento do governo na indústria extractiva limita o
investimento em projectos de infraestrutura

1

2

12 - Necessidade crescente de reassentamento involuntário

1

2 - Programas de educação / treinamento x sensibilização

1

1

1
1

3 - Controlo e transparência de obrigações fiscais nas
empresas multinacionais.
4 - Participação / transparência / responsabilização

1

1

1

1

6 - Quantidade de investimento do Governo em projectos de
infraestrutura limita o desenvolvimento da indústria
extrativa.

1

7 - Papel do sector mineiro na economia do país (interacção
com outros sectores)

1

1

8 - Mapeamento e zoneamento de actividades mineiras

1

1

9 - Definir o papel do estudo do sector mineiro

1

1

10 - Visão pós esgotamento dos recursos

1

1

11 - Planificação territorial (zoneamento estratégico de
recursos minerais e hidrocarbonetos)

1

1

20. Os temas identificados com probabilidade média de ocorrência são apresentados a seguir.
Tabela 10: Temas com probabilidade média de ocorrência
Temas

Impacto no País
Sector
Público

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Sector
Privado

Sociedade
Civil

TOTAIS

Alto

Médio

Baixo

Alto

Médio

Baixo

Alto

Médio

Baixo

Alto

Médio

Baixo
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Área Sócio-económica e Comunitária
1

A - Impactos sociais e económicos resultantes de atrasos do
projecto (por exemplo, Decisão Final de Investimento)

1

B - Capacidade limitada para oferecer conteúdo local e
concorrer a oportunidades de emprego

1

C Criação de emprego limitada (particularmente na fase pósconstrução)

1

1
1

1

1

D - Desalinhamentos entre as expectativas da comunidade e
os benefícios “entregues” pela indústria extractiva
1

F - Desenvolvimento de uma economia dupla – os que
beneficiam e os que não beneficiam das operações da
indústria extractiva

1

1
1

1

1

2

Área Ambiental e Social
1

G - Ausência de directrizes de avaliação de impacto ambiental
e social sectoriais, incluindo planos de gestão e encerramento

1
1

H - Necessidade crescente de reassentamento involuntário e
capacidade limitada de consultores e governo para realizar
reassentamentos de alta qualidade de forma consistente
I - Degradação de solos

1

J - Falta de capacidade para definir e resolver problemas e
impactos cumulativos, incluindo a aquisição de dados de base
estratégicos de qualidade
K - Desempoderamento da mulher

1

1

1

2

1

1

2

2
1

1

1

2

2

1

1

2

1

3

1

3

Mineração Artesanal ou de Pequena Escala
L - Dificuldade em pagar os empréstimos diminui a
capacidade de fazer empréstimos e investir

1

M - Falta de investimento em capacitação e formação

1

1

2

1

N - Trabalho infantil

1

O - Alto nível de informalidade

1

1

1
1

1

1

1

Área Legal e Regulamentar
Q - Quadro legal incompleto

2

1

3

R - Coordenação, integração e capacidade limitada

2

3

5

S - Capacidade limitada de implementação

2

1

3

1

1

Área de Infra-estruturas
T - Investimento do governo na indústria extractiva limita o
investimento em projectos de infraestrutura
2 - Programas de educação / treinamento x sensibilização
5 - Ausência de qualidade de resiliência de infraestruturas
mineiras

1

0

2

1

1

1

1

21. Os temas identificados com baixa probabilidade de ocorrência são apresentados a seguir.
Tabela 11: Temas com baixa probabilidade de ocorrência
Temas

Impacto no País
Sector
Público

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

Sector
Privado

1

Sociedade
Civil

TOTAIS

Médio

1

1

Alto

Baixo

Alto

Médio

Baixo

Alto

Médio

1

Baixo

Médio

1

Alto

Baixo
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Área Sócio-económica e Comunitária
A - Impactos sociais e económicos resultantes de atrasos do
projecto (por exemplo, Decisão Final de Investimento

1

F - Desenvolvimento de uma economia dupla – os que
beneficiam e os que não beneficiam das operações da
indústria extractiva

1

Área Ambiental e Social
G - Ausência de directrizes de avaliação de impacto ambiental
e social sectoriais, incluindo planos de gestão e encerramento

1

1

1

1

1

1

2

1

H - Necessidade crescente de reassentamento involuntário e
capacidade limitada de consultores e governo para realizar
reassentamentos de alta qualidade de forma consistente
I - Degradação de solos

1

1
1

1

1

1

1
1

1

J - Falta de capacidade para definir e resolver problemas e
impactos cumulativos, incluindo a aquisição de dados de base
estratégicos de qualidade
K - Desempoderamento da mulher

3

1
1

2

1

Mineração Artesanal ou de Pequena Escala
L - Dificuldade em pagar os empréstimos diminui a
capacidade de fazer empréstimos e investir

1

1

M - Falta de investimento em capacitação e formação

1

1

N - Trabalho infantil

1

1

O - Alto nível de informalidade

1

1

1

2

P - Uso de mercúrio na recuperação de ouro

1

Área Legal e Regulamentar
Q - Quadro legal incompleto

1

1 - Necessidade de consolidação institucional (área legal).

2

1

1

3

1

1

1
1

Área de Infra-estruturas
1

T - Investimento do governo na indústria extractiva limita o
investimento em projectos de infraestrutura

1

Reflexões dos grupos sobre os temas prioritários
22. As

reflexões

feitas

pelos

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

grupos

são

apresentados

de

seguida.
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Sector Público
Tabela 12: Resultado dos trabalhos dos representantes do Sector Público
Resultados das Reflexões

Grupo

Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais
futuros para o País?

Sugestões e recomendações para
políticas estratégicas e acções
Estratégicas

B

Capacidade limitada
para oferecer conteúdo
local e concorrer a
oportunidades de
emprego

› Empresas nacionais de bens e

› Fraca sustentabilidade

› Maior investimento nas PME’S

serviços não têm capacidade (MGE,
O&G)
› Fraca especialização

› Falta de apropriação
› Fraco desenvolvimento das

› Investimento nos recursos humanos

Capacidade limitada
para oferecer conteúdo
local e concorrer a
oportunidades de
emprego

› Existe dificuldades em fornecimento

› Paragem do desenvolvimento local

› Capacitação e empoderamento do

Desalinhamentos entre
as expectativas da
comunidade e os
benefícios “entregues”
pela indústria extractiva

› Problema de reassentamento.

› Sentimento, de exclusão no processo

› Inclusão (em todas fases de

Danos ou eliminação de
meios de subsistência
alternativos

› Deslocação das comunidades (MGE)

Necessidade crescente
de reassentamento
involuntário e
capacidade limitada de
consultores e governo

› Ocorrência de reassentamento

B

D

E

H

de serviços complementares em
actividade mineiras (MGE, O e G)
› Não houve uma prévia capacitação e
empoderamento das empresas
nacionais para os devidos efeitos
(fomos apanhados em contra pé)

Exemplo: Cateme e Xitima

› Perda de áreas produtivas (MA)

deficientes, pela ausência de
instrumentos e directivas nacionais
legais, capacitação para negociação
(MGE, O e G)

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

1

2

3

4

comunidades locais
(ausência de outras fontes de
rendimento e subsistência)
› Ausência do conhecimento da
avaliação ambiental estratégica na
componente de ganhos mútuos para
dar incremento a continuidade de
investimento do valor ganho pelas
comunidades

de desenvolvimento (insatisfação)
› Vandalização

empresariado e comunidades locais
para concorrerem a oportunidade do
emprego e oferta de bens de serviços
› Facilidade de acesso aos
financiamentos para auto promoção
das suas actividades
› Promoção e divulgação de bens e
serviços e produtos produzidos pelas
comunidades (feiras)
implementação do projecto)

› Formação

› Aumento da vulnerabilidade das

› Garantir que o local de

› Pobreza absoluta

› Reforçar o quadro local e institucional

› Roturas sociais culturais

para as acções de reassentamento e
restauração dos meios de
subsistência e desenvolvimento
› Politicas que reforcem envolvimento

comunidades locais

› Perda de tema e acesso aos recursos

de subsistência

reassentamento sejam idênticos as
da zona de origem
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Resultados das Reflexões
Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

L

N

O

Grupo
Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais
futuros para o País?

Sugestões e recomendações para
políticas estratégicas e acções
Estratégicas
activo das comunidades abrangidas
(ganho mútuos, participação activa
nos acordos, avisos prévios)

› Criar mecanismo de apoio a esta

para realizar
reassentamentos de alta
qualidade de forma
consistente

› Envolvimento activo das

Dificuldade em pagar os
empréstimos diminui a
capacidade de fazer
empréstimos e investir

› Fraca capacidade de associativismo

› Desenvolvimento não sustentável

Trabalho infantil

› Negativa (MA)

› Saúde

› Educação, programas de formas

› Crescimento saudável
› Acidentes

› Acompanhamento psico - social às

› Ausência de legalização da MAPE

› Actividades desordenada

› Desenhar, elaborar estratégia diretriz

(actividade mineira artesanal)
› Ausência de mapeamento e
zoneamento para MAPE)

› Perca de receitas fiscais para o

Alto nível de
informalidade

comunidades nas assinaturas de
acordos reassentamento e
desenvolvimento dessas
comunidades

(MA, MPE)
› Inexistência de instituições
financeiras (MA, MPE)

›

›
›

P

Uso de mercúrio na
recuperação de ouro

› Uso desregrado do mercúrio na

Uso de mercúrio na
recuperação de ouro

› Negativo (MA)

recuperação de ouro
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2

3

4

camada da sociedade para acesso
ao crédito

›

P

1

estudo
Falta investimento local
Conflito de uso e aproveitamento dos
recursos naturais
Proliferação de doenças
transmissíveis (ITS, cólera)
Roturas sociais

› Poluição ambiental

direcionadas
famílias (sensibilização aos
encarregados)

(reforço) das normas e politicas para
MAPE

› Disseminação de boas práticas e

› Contaminação dos solos
› Saúde pública

tecnológicas
› Imposição de medidas punitivas aos
prevaricadores

› Contaminação dos recursos hídricos

› Utilização/introdução de técnicas

(danos ambientais)
› Saúde (dos garimpeiros pop ao

ambientalmente sustentável sem uso
› Educação/formação direcionada
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Resultados das Reflexões
Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Grupo
Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais
futuros para o País?
sector); (dezenas de doenças …….)
› Perda de receitas (por ser informal

não há taxas) para governo
R

S

T

U

› Desalinhamento estratégico

Coordenação, integração
e capacidade limitada

› Negativa, problema recorrente

Capacidade limitada de
implementação

› Incumprimento do que esta

› Contaminação dos solos e rios

Investimento do governo
na indústria extractiva
limita o investimento em
projectos de
infraestrutura

› Falta de energia elétrica
› Vias de acesso

› Baixo nível de desenvolvimento

Programas de educação
/ treinamento x
sensibilização

› Média

› Maior influência estrangeira

› Formação no local de trabalho junto

› Aumento de índice de desemprego
› Limitação na produção de

›

Quantidade de
investimento do Governo
em projectos de
infraestrutura limita o
desenvolvimento da
indústria extrativa.

1

2

3

4

› Reforçar de coordenação (central,

provincial)
› Treinamento do pessoal por forma a
criar uma equipe multidisciplinar a
nível dos sectores
plMAPEado na legislação. Ex: uso do
mercúrio na mineração artesanal

› Negativa (linha de sena)
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› Reforçar a capacidade de

fiscalização e monitoria

› Criar incentivo ao sector privado para

investir nestes sectores
› Segurança (estabilidades política)
› Estabilidade da moeda

instrumentos legal e normativo
› Fraca fiscalização e monitorização
V

Sugestões e recomendações para
políticas estratégicas e acções
Estratégicas
(operacional e ambiente)
› Uso de EPI (Equipamentos de
proteção individual)
› Reforçar a fiscalização

› Gastos sem retorno monetários
› Não há polos de desenvolvimento
› Desassimetrias

aos operadores
Investimento por parte do governo
em técnico nas áreas minerais e
hidrocarbonetos

› Garantir a construção de infra -

estruturas públicas a partir de
parcerias
› Facilitar investimentos na área de
construção de infraestruturas
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Sector Privado
Tabela 13: Resultado dos trabalhos dos representantes do Sector Privado
Resultados das Reflexões

Grupo

Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais futuros
para o País?

Sugestões e recomendações para
políticas estratégicas e acções
Estratégicas

A

Impactos sociais e
económicos resultantes
de atrasos do projecto
(por exemplo, Decisão
Final de Investimento)

› Projecto GNL de Palma

› Perca de Receitas

› Especificação das Leis;

› Projecto de mineração em Pande e

› Frustração das expectativas da

Temane;
› Projecto Porto na Província de Maputo

população
› Investimentos locais sem retorno

› Simplificação e esclarecimento das leis
› Garantia a implementação efectiva das

Capacidade limitada para
oferecer conteúdo local e
concorrer a
oportunidades de
emprego

› Falta de capacidade profissional por

B

M

Falta de investimento em
capacitação e formação

D

Desalinhamentos entre
as expectativas da
comunidade e os
benefícios “entregues”
pela indústria extractiva

1

2

3

leis
›

parte do mercado local:
› Prestação de serviços

› Desemprego

› Seminários

› Ciclos Xenofóbicos
› Desigualdade entre locais e

› Capacitação
› Formação continua
› Workshop

estrangeiros

Lei de reassentamento alivia o
problema;
› Lei de responsabilidade social também
facilita;
› Consultas populares as vezes
aumentam espectativas mais são
importantes
›

Praça 25 de Junho, 380 C.P. nº2904 Maputo, Moçambique

› Ansiedade, inquietação e por vezes

revoltas populares;
› Atrasos e até desistências de
investimentos;
› Ganhos temporários com
indeminização / compensações e com
empregos temporários com efeitos
negativos se não se mantém o
emprego

› Devido ao desenvolvimento/

investimentos diferenciados, as Leis de
responsabilidade social e de
reassentamento devem também
atender as situações da capacidade
dos pequenos investidores;
› Maior envolvimento das actividades
locais no acompanhamento do
desenvolvimento de nova actividade
mineira;
› Capacitação das actividades distritais;
› Gestão transparente dos 2,5% com
pleno conhecimento da comunidade
sobre dos fundos e sua aplicação
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Resultados das Reflexões

Grupo

Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais futuros
para o País?

Sugestões e recomendações para
políticas estratégicas e acções
Estratégicas

E

Danos ou eliminação de
meios de subsistência
alternativos

› - Projecto de carvão de Tete os

›

- Aumento da pobreza
› - Alto índice de desemprego

› Obrigatoriedade com base em

Desenvolvimento de uma
economia dupla – os que
beneficiam e os que não
beneficiam das
operações da indústria
extractiva

› Falta de Transparência na Gestão da

› Retirada dos investidores;

coisa Pública;
› PriIVAização das empresas;
› Endividamento sem consulta pública;
› Atropelamento e violação da Lei
(Atribuição de Licença mineira)

› Aumento do desempenho;

›

F

camponeses foram transferidos para
cateme;
› - Projecto de GNL de Palma

U

Participação /
transparência /
responsabilização

H2

Capacidade limitada do
Governo para realizar
reassentamentos de alta
qualidade de forma
consistente

› Reassentamentos Precários:

Trabalho infantil

› Exploração de ouro e Gêmeas;

› Tete – Vale;
› Maputo – Projecto da circular;
› Katembe – Projecto da Ponte.

1

2

3

instrumentos legais específicos para
garantir o desenvolvimento do grupo
alvo (os que perderam anterior fonte de
rendimento)

›

› Acentuação e cumprimento

escrupuloso da Lei

› Aumento dos impostos;
› Quebra de confiança com os doadores;

› Fiscalização

Acentuação das desigualdades sociais
e económicas;
› Criação dos novos focos de pobreza
urbana;
› Desvalorização cultural e tradicional
das populações

› Melhoria das condições das vilas de

reassentamento
› Escolha de terra arável, água,
hospitais, escolas, etc.
› Assegurar o cumprimento integral da
legislação para projectos privados e
públicos.
› Melhoria da capacitação dos técnicos
›

N

›

Falta de clareza para a exploração em
áreas sob senha mineira que potencia
o trabalho infantil

› Limita-se a oportunidade de
›
›
›
›
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desenvolvimento das crianças;
Casamentos prematuros;
Baixo índice de escolaridade;
Estado perde a capacidade/ controlo
de cobrança de impostos;
Riscos ambientais em virtude do usado
de práticas inadequadas

› Criação de instrumento para a

fiscalização / regular a exploração sob
senha mineira;
› Garantir a aplicação da lei de trabalho
neste tipo de exploração;
› Levantamento de base sobre o trabalho
infantil em Moçambique
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Resultados das Reflexões

Grupo

Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais futuros
para o País?

Sugestões e recomendações para
políticas estratégicas e acções
Estratégicas

S

› A Lei/Legislação existente dispersa no

› Desmandos;

› Alinhamento das leis;

› Problemas ambientais e sociais;
› Conflitos;
› Crimes económicos: fuga ao fisco, que

› Formação e capacitação em matéria de

Capacidade limitada de
implementação

entanto a deficiência na sua
implementação: fiscalização, monitoria;
› Fraca intervenção/ integração /
coordenação entre os diferentes
sectores
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vão afectar o desenvolvimento do País
(PIB, Receitas do Estado)

1

2

3

legislação;
› Fiscalização, Monitoria periódica;
› Reportar / Feedback / divulgação.
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Sociedade Civil
Tabela 14: Resultado dos trabalhos dos representantes da Sociedade Civil
Resultados das Reflexões

Grupo

Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais futuros
para o País?

Sugestões e recomendações para políticas
estratégicas e acções Estratégicas

D

Desalinhamentos entre
as expectativas da
comunidade e os
benefícios “entregues”
pela indústria extractiva

› Falta de Mecanismos claros para

› Altos índices de pobreza;

› Transparência

responder as expectativas e benefícios
de mudança de padrões de vida das
populações (MGE e O e G)
› Falta de capacidade financeira e a
tecnológica, empoderamento das
comunidades (MPEMA)
› Falta de definição do mercado para
orientar a fiscalização e garantir a
tributação e sustentabilidade do próprio
mineiro (MA,MPE)

› Guerra, convulsões sociais

› Politicas sociais fortes para o benefício das

› Corrupção
› Culpabilização ao governo de não

comunidades pobres e menos instruídas
› Inclusão social e económica

Desempoderamento da
mulher

› Baixo índice de escolaridade aliada a

› Aumento da pobreza

› Mais formação, capacitação e informação

K

K*

S

estar a funcionar devidamente

›

Proliferação de doenças crónicas e
degerativas
› Aumento da prostituição infantil

› Empoderamento social, económico e em

Questões ligadas a
cultura, tradições locais e
o papel das autoridades
tradicionais

› A exclusão dos aspectos culturais e

› Perda da sua subsistência que está

› Construção de mecanismos de conservação

Capacidade limitada de
implementação

› Falta de controlo efectivo de

›

Degradação ambiental resultante da
exploração mineira;
› Exploração dos recursos para além
dos limites legais autorizados;
› Uso das técnicas não autorizadas e
não recomendadas

› Transparência de projectos aprovados e de

implementação dos planos de gestão
ambiental
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assente na cultura;
› Perdas de normas sociais, valores,
memórias relevantes para a sua
identidade cultural (MA, MPE)

2

›

tradição, onde há domínio do homem
sobre a mulher
› Falta de sensibilidade sobre o impacto
das grandes indústrias sobre a mulher e
a rapariga
tradicionais e sua dimensão na vida das
comunidades (MA, MPE)

1

aspectos relacionados a cidadania

do património cultural das comunidades
acolhedoras, despesas e investimentos
› Garantir a valorização e promoção do
património cultural local.

seus relatórios anuais e acompanhamento e
monitoria;
› Fiscalização efectiva de cumprimento das
normas de modo a minimizar oportunidades
para a corrupção
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Resultados das Reflexões

Grupo

Temas de elevada prioridade
(Selecionados do Passo 1)

Experiência anterior ou actual no País
(MA, MPE, MGE, O&G)

Quais são os riscos potenciais futuros
para o País?

Sugestões e recomendações para políticas
estratégicas e acções Estratégicas

U

Controlo e transparência
de obrigações fiscais nas
empresas multinacionais

› As empresas multinacionais fogem ao

› Na fase de desenvolvimento o Estado

› Realização de auditorias formais as

Mapeamento e
zoneamento de
actividades mineiras

› Os critérios de implementação

› Exploração desorganizada e não

› Tomar decisões e estratégias de quantidades,

aprovação não são rígidos
› Falta de capacidade técnica para a
avaliação dos projectos

coordenada
› Riscos de impacto cumulativo e
excessivo
› Acelerar o processo de esgotamento
de recursos

› Poucas zonas são excluídas da prática

› Redução de biodiversidades

V

Y

Planificação territorial
(zoneamento estratégico
de recursos minerais e
hidrocarbonetos)

fisco e extrapolam os custos de
operação na fase de exploração

de exploração;
› Não existem zonas prioritárias para
certos tipos de investimentos;
› Aprovação de investimentos nas áreas
específicas
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vai levar muito tempo para receber os
royalties (Imposto sobre a produção)

1

2

declarações de recuperadas são de custos
feitas pelas empresas desde o princípio do
processo de exploração até a fase final
concessões e licenças

› Licenciamento através de concursos públicos

em altura e dimensão definido pelo plano
director do sector.
› Por exemplo: INP (Instituto Nacional do
Petróleo)
› As quantidades dos recursos explorados
devem seguir as capacidades nacionais de
aproveitar a exploração dos recursos.
› Ter zoneamento do País em que estão

espacialmente definidos as áreas prioritárias
para cada sector
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Apêndice C. Calendário de Entrevistas com Intervenientes, Agosto Setembro 2016
Instituição

Cargo

Nome

Data do
Encontro

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Sustentavel (CONDES)

Secretário Executivo

Rogerio Wamusse

13-Set

INAMI, Instituto Nacional
de Minas

Director Geral Adjunto

Geraldo Valoi

31-Ago

Técnico, Geologia Ambiental

Alberto Fernando Manuel

31-Ago

Técnica, Ambiente e Recursos Naturais

Ana Natacha Almeida

31-Ago

Inspector Geral, Inspecção Geral

Obede Francisco Matine

16-Set

Chefe, Departamento de Inspecção do Gás,
Inspecção Geral

Hilário António Macamo

16-Set

Chefe, Departmento de Inspecção da
Mineração, Inspecção Geral

Salazar Jorge Mangumo

16-Set

Inspector Sénior, Energia, Inspecção Geral

Luisa Rafael G. Mahocha

16-Set

Director Nacional, Geologia e Minas

Elias Daudi

13-Set

Director Nacional Adjunto Geologia e Minas

Cândido Rangeiro

13-Set

Chefe de Departamento, Direcção de
Geologia e Minas

Sergio Sefane

13-Set

Director Nacional, Hidrocarbonetos e
Combustiveis

Moisés Paulino Marime

2-Set

Director Adjunto, Direcção de
Hidrocarbonetos e Combustiveis

Almirante Dima

2-Set

Chefe, Departamento de Hidrocarbonetos

Anastância José
Nhantumbo Jone

2-Set

Director Nacional, Planificação e Cooperação

Eugénio Guilaze Simbine

12-Set

Chefe de Estudos e Análise de Investimento,
Direcção de Planificação e Cooperação

Wedisson Rodrigues
Masquil

12-Set

Assessor

Benjamin Chilenge

31-Ago

Assessor

Mario Marques

1-Set

Assessor

Henrique Cossa

29-Set

Inspector Geral

Emilia Leanor Dique
Fumo

12-Set

Director, Estudos e Serviços de
Desenvolvimento, Administração Nacional
das Áreas de Conservação (ANAC)

Felismina Longamane
Langa

16-Set

Director Nacional,Terras

Simão Pedro Santos
Joaquim

16-Set

Director Geral, Agência Nacional para o
Controlo da Qualidade Ambiental, AQUA

Olivia Susana da Silva
Amosse

15-Set

Departamento de Planificação, Agência
Nacional para o Controlo da Qualidade
Ambiental, AQUA

Sandra Teresa Mucavele

15-Set

Auditoria Ambiental e Controlo, Agência
Nacional para o Controlo da Qualidade

Samson Cuamba

15-Set

Instituições Primárias

MIREME, Ministério dos
Recursos Minerais e
Energia

MITADER, Ministério da
Terra, Ambiente, e
Desenvolvimento Rural
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Instituição

Cargo

Nome

Data do
Encontro

Monitoria da Qualidade Ambiental, Agência
Nacional para o Controlo da Qualidade
Ambiental, AQUA

Antonio Osvaldo
Paqueleque

15-Set

Chefe, Departmento de Estudos Sectoriais,
Direcção de Estudos e Planificação

Angelo Nhadebe

15-Set

Chefe, Departmento de Análise Financeira,
Direcção de Estudos e Planificação

Frederico Cunha

15-Set

Chefe, Departamento de Análise
Microeconómica e Estatística, Direcção de
Estudos e Planificação

Enilde Sarvento

15-Set

Ministério da Ciência e
Tecnologia, Ensino
Superior e TécnicoProfissional

Director Adjunto, Ensino TécnicoProfissional,DINET

Jose Filimone

15-Set

Ministério da Saúde

Director Nacional de Saúde Pública

Francisco Mbofana

2-Set

Departamento de Saúde Ambiental, Direcção
de Saúde Pública

Ana Paula Cardoso
Thuzine

2-Set

Chefe, Departamento de Análise de Políticas

Eulalía Macome

16-Set

Direcção Provincial de
Recursos Minerais e
Energia

Director Provincial

Gracio Cune

19-Set

Chefe, Departmento de Minerais

Armindo Saide

19-Set

Direcção Provincial de
Economia e Finanças

Chefe, Departmento de Planificação e
Orçamento

Luís Bongisse

19-Set

Direcção Provincial de
Transportes e
Comunicação

Director Provincial

Romeu Sandoca

19-Set

Ambiental, AQUA

Instituições Secundárias
Ministério da Economia e
Finanças

Ministério da Agricultura
e Segurança Alimentar
Província de Tete

Província de Cabo Delgado
Direcção Provincial de
Recursos Minerais e
Energia

Director Provincial

Ramiro Nuiraze

20-Set

Direcção Provincial de
Economia e Finanças

Chefe, Departmento de Planificação

Francisco Moreiro

21-Set

Direcção Provincial de
Transportes e
Comunicação

Director Provincial

Felicidade da Costa

20-Set

Director de Operaçãoes, Portos de Cabo
Delgado

José Joaquim Daude

20-Set

Delegado, CFM

Cristinio de Oliveiro

20-Set

Técnica, Acção Social

Deolinda Alberto

21-Set

Técnica, Acção Social

Aventina Matusse

21-Set

Administrador

Melchior Focas Situte

23-Set

Director Distrital, SDEJT

William Tinzine

23-Set

Director Distrital , SDPI

João R. Fernandes

23-Set

Direcção Provincial de
Género, Criança e Acção
Social

Distrito de Vilankulo, Província de Inhambane
Administração Distrital,
outros
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Instituição

Cargo

Nome

Data do
Encontro

Director Distrital , SDSMAS

Arlindo Severiano

23-Set

Director Distrital, IFP

Orlando Vicente

23-Set

Director Distrital , SDAE

Gomes Mafastela

23-Set

DELEGMAR

Norma Samuel

23-Set

INEFP

Judy Lamawhite

23-Set

INSS

Assa Mussa

23-Set

FFP

Antonio de Freitas

23-Set

SDV (NGO)

Sulemane Alberto

23-Set

Inacio Armando Vilanculo

23-Set

Belinda Macacua

23-Set
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Apêndice D. Terceira Fase Princípios Gerais para as Entrevistas aos
Intervenientes (Análise Institucional, do Quadro Legal e das Lacunas)
Introdução
O objectivo da Fase 3 relativa às entrevistas aos intervenientes é o de identificar as lacunas e as
sobreposições no actual quadro institucional (incluindo os pontos fortes e os pontos fracos), as
políticas e a legislação aplicável que são responsáveis pelos fracassos tendentes a mitigar de forma
apropriada as questões e impactos negativos de ESHSS, ou melhorar as questões e impactos positivos
de ESHSS associados ao sector de minas. As questões relevantes são as que foram identificadas e
validadas durante a segunda fase.
Com base nos resultados destas entrevistas e na análise subsequente, pretende-se que a equipa da
SESA venha propor medidas com vista a integrar e reconciliar as lacunas no actual quadro
institucional, de políticas e legal do sector mineiro de forma que a gestão das questões e impactos
negativos e positivos da ESHSS associados ao sector de minas seja melhorado. Este facto tem,
também, a probabilidade de envolver a definição de actualizações recomendadas de legislação,
procedimentos e normas ambientais, sociais, de saúde, segurança e protecção existentes e/ou a
elaboração de novos. Em função da presente análise, a equipa da SESA pode, também, comentar e
fazer recomendações para um quadro institucional mais eficiente para as responsabilidades no seio do
MIREME.
Enfoque nas políticas e no quadro legal
Existe um número elevado de políticas, leis e regulamentos que estão relacionados com
empreendimentos de minas, incluindo a mineração artesanal e de pequena escala. A análise da terceira
fase vai, necessariamente, ter o seu enfoque apenas nos aspectos mais relevantes (definidos aqui como
sendo os que possuem, ou devem possuir, maior influência directa sobre a forma como os
empreendimentos de minas e de mineração são planificados, contruídos, geridos e extintos).
De momento, as políticas, leis e regulamentos mais relevantes para o sector de minas são as
seguintes:
>

>

Leis e regulamentos:
– Lei de Minas (20/2014) – relevante, também, para o sector da Mineração Artesanal de de
Pequena Escala (MAPE);
– Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais da Actividade Mineira (28/2014)
Políticas e estratégias:
– Política e Estratégia dos Recursos Minerais de 2013 (Resolução no. 89/2013)
– Política de Responsabillidade Social Empresarial para a Indústria Extractiva de Recuros
Minerais (Resolução no. 21/2014)

Enfoque institucional
Neste momento, as principais instituições que são relevantes para os empreendimentos mineiros são
as seguintes:
>

Sector de Minas:
– Instituto Nacional de Minas (INAMI, criado no âmbito da Lei de Minas de 2014)
– Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
– Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER)
– Alta Autoridade da Indústria Extractiva (AAIE) – criada no âmbito da Lei de Minas de 2014
(20/2014)

As instituições secundárias que desempenham um papel menos directo na gestão de empreendimentos
mineiros que se definem da seguinte forma:
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar;
Ministério da Cultura e Tourismo;
Ministério da Economia e Finanças;
Ministério do Género, Criança e Acção Social;
Ministério da Saúde;
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano;
Ministério da Indústria e Comércio;
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos;
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social;
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas;
Ministério da Administração Estatal e Função Pública;
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério da Justiça e Desportos;
Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável.

Questionários orientadors
São apresentados a seguir dois questionários orientadores:
>
>

Questionário detalhado para as principias instituições relacionados com o sector da mineração;
Questionário de alto nível para as instituições secundárias.

Existe um grau significativo de repetição de perguntas em cada um dos questionários devido a
necessidade de obter respostas específicas para cada uma das questões validadas na segunda fase.
Contudo, devido às limitações de tempo, não se pretende que toda a pergunta deva ser colocada para
todas as questões validadas na segunda fase. Pelo contrário, as perguntas visam facilitar um processo
de entrevistas semi-estruturado com enfoque sobre o debate das prioridades levantadas nas consultas
anteriores, mas, em última análise, constitui responsabilidade do entrevistador gerir o debate, criar e
documentar perguntas novas/alternativas conforme se afigurar apropriado para o interveniente e para
o debate durante a entervista.
Cada reunião deve ser devidamente documentada por via de uma cópia electrónica em formato Word
a qual deve ser submetida ao Chefe da Equipa junto com um resumo de uma página (no máximo) dos
principais aspectos e conclusões a que se chegou em cada entrevista. O registo das entevistas deve
incluir a data, a hora e o local e uma lista completa dos participantes incluindo os seus contactos. Os
registos das reuniões podem ser anexados aos resultados do relatório da Fase 3, de forma que possa
ser eliminado caso o entrevistado tenha partilhado informação sensível, confidencial.
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Questionário para as principais instituições relacionadas com o sector de minas (incluindo a mineração artesanal e de pequena escala)
Aplicável a:
>
>
>
>
>

Instituto Nacional de Minas (INAMI)
Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER)
Direcções Provinciais dos Ministérios acima mencionados, representantes provinciais.
Serviços Distritais de Planificação e Infraestruturas seleccionados e seus respectivos representantes distritais.

Questões Validadas

Perguntas

› Capacidade limitada

Específicas para a
Instituição

para prestação do
conteúdo local e para
concorrer para
oportunidades de
emprego
› Criação limitada de
empregos.

› Danos ou eliminação

dos meios de

1.
2.
3.
4.

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

5.

Específicas para a
Instituição

13.

Como classificaria a actual prestação de conteúdo local e a criação de emprego para os empreendimentos mineiros em
Moçambique em relação ao que seria o ideal?
Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação ao conteúdo local e a criação de postos de
trabalho para os empreendimentos de minas?
Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação ao conteúdo local e a
criação de postos de trabalho?
De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda o desenvolvimento das questões de conteúdo local e a criação de
postos de trabalho?

Que políticas, leis e regulamentos são mais relevantes para o conteúdo local e a criação de postos de trabalho para os
empreendimentos de minas?
6.
Que aspectos destas políticas, leis e regulamentos poderiam ser melhorados?
7.
De que forma a implementação destas políticas, leis e regulamentos poderia ser melhorada?
8.
Que instituições governamentais e não-governamentais desempenham um papel de controlo sobre o conteúdo local e a criação
de postos de trabalho a nível nacional, provincial e distrital?
9.
De que forma estas instituições coordenam actualmente os seus esforços sobre o conteúdo local e a criação de postos de
trabalho?
10. Quais são as capacidades, a eficácia e a capacidade de resposta individual e colectiva para gerir questões de conteúdo local e a
criação de postos de trabalho?
11. Quais são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas na capacidade institucional no que respeita ao
conteúdo local e a criação de postos de trabalho?
12. De que forma tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas poderiam ser reduzidas ou eliminadas?
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Questões Validadas

Perguntas

subsistência alternativos

Quais são as atribuições e competências específicas da instituição a que pertence no concernente aos meios de subsistência
alternativos resultantes dos empreendimentos de minas?
15. Quais são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da instituição a que pretence na abordagem da protecção dos meios de
subsistência alternativos?
16. De que forma poderia a instituição a que pretence melhorar mais ainda a ptoecção dos meios de subsistência alternativos?
14.

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

› Necessidade crescente

para o reassentamento
involuntário e
capacidade limitada dos
consultores e do
governo de elaborar
planos de
reassentamento de
qualidade elevada

Específicas para a
Instituição

26.

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

30.

Quais as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na protecção dos meios de subsistência alternativos?
Quais os aspectos destas políticas, leis e regulamentos poderiam ser melhorados?
De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos poderia ser melhorada?
Quais as instituições governamentais e não-governamentais possuem uma função de controlo relative aos meios de subsistência
alternativos a nível nacional, provincial e distrital?
De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente no que respeita a protecção dos meios de
subsistência alternativos?
Quais são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta individual e colectiva de gestão da protecção dos meios de
subsistência alternativos?
Quais são as principais sobreposições, duplicação de esforços ou lacunas existentes na capacidade institucional em relação à
protecção dos meios de subsistência alternativos?
De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas poderiam ser reduzidas ou eliminadas?
De que forma é que o actual quadro institucional, políticas, leis e regulamentos toma em consideração os impactos cumulativos
dos vários empreendimentos de minas sobre os meios de subsistência alternativos?

Como é que classificaria a importância do reassentamento e a capacidade de elaboração de planos de reassentamento de
qualidade elevada para os empreendimentos de minas em Moçambique?
27. Quais são as atribuições e competências específicas da instituição a que pertence em relação ao reassentamento resultante de
empreendimentos de minas?
28. Quais são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pretence em relação ao
reassentamento?
29. De que forma a instituição a que pretence poderia melhorar mais ainda as suas actividades de reassentamento?

31.
32.
33.
34.
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Quais são as políticas, leis e regulametnos que se afiguram mais relevantes para o reassentamento e para a elaboração de
planos de acção de reassentamento?
Quais são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que poderiam ser melhorados?
De forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos poderia ser melhorada?
Quais são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo sobre o reassentamento a
nível nacional, provincial e distrital?
De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a elaboração de planos de
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Questões Validadas

Perguntas
reassentamento de qualidade elevada?
Quais são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta individual e colectiva para a gestão do processo de
reassentamento?
36. Quais são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas referentes à capacidade institucional no que concerne
à planificação do reassentamento?
37. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
38. De forma é que os acordos institucionais, políticas, leis e regulamentos tomam em consideração o impacto cumulativo dos vários
empreendimentos de minas sobre as necessidades de reassentamento e a elaboração de planos de reassentamento de
qualidade elevada?
35.

› Desfasamento entre as

expectativas
comunitárias e os
benefícios atribuídos
pelas indústrias
extractivas

Específicas para a
Instituição

39.

Como é que classificaria a dimensão do desfasamento entre as expectativas comunitárias em relação aos benefícios atribuídos
por projectos mineiros em Moçambique?
40. Quais são as atribuições e competências específicas da instituição a que pertence na resolução das questões relacionadas com o
desfasamento da expectativas comunitárias?
41. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pertence na resolução do
desfasamento das expectativas comunitárias em relação ao que os empreendimentos de minas podem efectivamente
disponibilizar?
42. De forma é que a instituição a que pretence pode melhorar mais ainda o seu papel na mitigação ou eliminação do desfasamento
das expectativas comunitárias?

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
› Degradação da terra

Específicas para a
Instituição

51.
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Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na resolução do desfasamento das
expectativas comunitárias em relação aos benefícios atribuídos pelos empreendimentos de minas?
Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que poderiam ser melhorados?
De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
Quais são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo em relação à gestão das
expectativas comunitárias relacionados com os benefícios resultantes dos empreendimentos de minas a nível nacional, provincial
e distrital?
De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente na gestão das expectativas comunitárias?
Quais é que são as capacidades, eficácia e capacidade de resposta individual e colectiva na gestão das expectativas da
comunidade?
Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas na capacidade institucional no que respeita à
resolução das expectativas da comunidade?
De que forma é que as sobreposições, duplicação de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
De que forma é que classificaria a dimensão da degradação da terra resultante da exploração de empreendimentos de minas em
Moçambique?
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Questões Validadas

Perguntas
Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição a que pretence na prevenção e resolução dos
problemas de degradação da terra associados à exploração de empreendimentos de minas?
53. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pretence na prevenção e
resolução dos problemas de degradação da terra associados com a exploração de empreendimentos de minas?
54. De que forma é a instituição a que pretence poderia melhorar mais ainda o seu papel na prevenção ou resolução dos problemas
de degradação da terra associados com a exploração de empreendimentos de minas?
52.

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

› Falta de capacidade

para definir e resolver
questões e impactos
cumulativos, incluindo a
aquisição de dados
estratégicos de
qualidade

Específicas para a
Instituição

65.
66.
67.
68.
69.

Interacção entre

70.
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Quais são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na prevenção e gestão dos problemas de
degradação da terra associados à exploração de empreendimentos de minas?
Quais são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
De que forma é que a implementação dessas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
Quais são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo sobre a questão da
degradação da terra a nível nacional, provincial e distrital?
De que forma é que estas instituições coordenam actualmente os seus esforços no sentido de resolver o problema da
degradação da terra associado à exploração de empreendimentos de minas?
Quais são as capacidades, eficácia e capacidade de resposta da instituição a que pretence na prevenção e gestão dos probleams
de degradação da terra associados à exploração de empreendimentos de minas?
Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas no que respeita à capacidade institucional em
relação a prevenção e gestão dos problemas de degradação da terra associados à exploração de empreendimentos de minas?
De que forma é que as tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
De que forma é que as questões de degradação da terra são resolvidas num contexto de uma mais ampla planificação e
desenvolvimento da utilização da terra?
De que forma é que os actuais acordos institucionais, políticas, leis e regulamentos tomam em consideração os impactos
cumulativos da degradação da terra resultantes de vários empreendimentos de minas?
Como é que classificaria a dimensão dos impactos cumulativos resultantes da exploração de empreendimentos de minas em
Moçambique?
Quais são os impactos cumulativos que são considerados de maior prioridade?
Quais são as atribuições e competências específicas da instituição a que pretence no que respeita a resolução dos impactos
cumulativos resultantes da exploração de empreendimentos de minas?
Quais são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pretence na resolução dos impactos
cumulativos associados à exploração de empreendimentos de minas?
De que forma é que a instituição a que pretence poderia melhorar mais ainda o seu papel na resolução das lacunas dos impactos
cumulativos?
Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na identificação e resolução dos impactos
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Perguntas
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

› Desempoderamento das

mulheres

Específicas para a
Instituição

78.

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

82.

cumulativos associados à exploração dos empreendimentos de minas?
Quais são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
Quais são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo no que respeita aos
impactos cumulativos a nível nacional, provincial e distrital?
De que forma é que estas instituições coordenam actualmente os seus esforços com vista à resolução dos impactos cumulativos
associados à exploração de empreendimentos de minas?
Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidade de respota individual e colectiva no que respeita à prevenção e
gestão dos impactos cumulativos associados à exploração de empreendimentos de minas?
Quais são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas em termos de capacidade institucional no que
respeita à prevenção e gestão dos impactos cumulativos associados à exploração de empreendimentos de minas?
De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

Como é que classificaria a dimensão do desempoderamento das mulheres por parte dos empreendimentos de minas em
Moçambique?
79. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a que pretence na resolução do problema do
desempoderamento das mulheres por parte dos empreendimentos de minas?
80. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pretence na resolução do
problema do desempoderamento das mulheres?
81. De que forma é que a instituição a que pretence poderia melhorar mais ainda o seu papel na resolução do problema do
desempoderamento das mulheres por pate dos empreendimenos de minas?

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
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Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na resolução do problema do
desempoderamento das mulheres no cotexto dos empreedimentos de minas?
Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que poderiam ser melhorados?
De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel relacionado com o
empoderamento das mulheres a nível nacional, provincial e distrital?
De que forma é que estas instituições coordenam actualmente os seus esforços com vista resolver as questões de género
associados aos empreendimentos de minas?
Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas no que toca a gestão das
questões de género associadas à exploração de empreendimentos de minas?
Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas relativas à capacidade institucional no tocante
ao empoderamento das mulheres?
De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
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› Saúde e segurança dos

Específicas para a
Instituição

90.

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

94.

trabalhadores

Como é que classificaria a importância atribuida à saúde e segurança dos trabalhadores por parte dos empreendimentos de
minas em Moçambique?
91. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a que pretence na resolução dos problemas de saúde e
segurança dos trabalhadores?
92. Quais é que são os pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pretence na resolução do problemas de
saúde e segurança dos trabalhadores dos empreendimentos de minas?
93. De forma é que a instituição a que pretence pode melhorar mais ainda o seu papel na resolução dos problemas de saúde e
segurança dos trabalhadores dos empreendimentos de minas?

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

› Saúde e segurança das

comunidades

Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na resolução dos problemas de saúde e
segurança dos trabalhadores dos empreendimentos de minas?
Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que poderiam ser melhorados?
De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo em relação aos
problemas de saúde e segurança dos trabalhadores dos empreendimentos de minas?
De que forma é que estas instituições coordenam actualmente os seus esforços com vista a promover a saúde e a segurança dos
trabalhadores dos empreendimentos de minas?
Quais é que são as capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas da instituição a que pretence em
relação aos problemas de saúde e segurança dos trabalhadores dos empreendimentos de minas?
Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas no tocante à capacidade institucional relativa
aos problemas de saúde e segurança dos trabalhadores nos empreendimentos de minas?
De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

Específicas para a
Instituição

102. Como é que classificaria a importância dada à saúde e segurança comunitárias por parte dos empreendimentos de minas em

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

106. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na resolução dos problemas de saúde e

Moçambique?
103. Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição a que pretence no que concerne à resolução dos
problemas de saúde e segurança nas comunidades?
104. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pretence no que respeita à
resolução dos problemas de saúde e segurança das comunidades por parte dos empreendimentos de minas?
105. De que forma é que a instituição a que pretence pode melhorar mais ainda o seu papel no que respeita à resolução dos
problemas de saúde e segurança das comunidades por parte dos empreendimentos de minas?
segurança das comunidades por parte dos empreendimetos de minas?

107. Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que poderiam ser melhorados?
108. De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
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109. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo em relação à saúde

e segurança da comunidade dos empreendimentos de minas?

110. De que forma é que estas instituições coordenam actualmente os seus esforços com vista a promover a saúde e segurança da

comunidade por parte dos empreendimentos de minas?
111. Quais é que são as competências, eficácia e capacidades de resposta individuais e colectivas em relação à saúde e segurança
da comunidade por parte dos empreendimentos de minas?
112. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas em termos de capacidade institucional
relativamente aos problemas de saúde e segurança da comunidade dos empreendimentos de minas?
113. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Quadro jurídico

incompleto
› Capacidade limitada de
execução das leis

Específicas para a
Instituição

114. Como classificaria a dimensão de um quadro jurídico incompleto e a capacidade limitada de execução das leis no que respeita

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

118. Onde é que encontram as mais graves lacunas nas políticas, leis e regulamentos no que respeita aos empreendimentos de

aos empreendimentos de minas em Moçambique?
115. Quais são as atribuições e competências específicas da instituição a que pertence no preenchimento das lacunas existentes no
quadro jurídico bem como na capacidade de execução das leis por parte dos empreendimetnos de minas?
116. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pertence no preenchimento das
lacunas no quadro jurídico e na capacidade de execução das leis por parte dos empreendimentos de minas?
117. De que forma poderia a instituição a que pertence melhorar mais ainda o seu papel no preenchimento das lacunas no quadro
jurídico e na capacidade de execução das leis por parte dos empreendimentos de minas?
minas?

119. Porque motivo é que estas lacunas existem e o que é que está a ser feito actualmente no sentido de preencher tais lacunas?
120. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de coordenação a nível

nacional, provincial e distrial?
121. Quão bem sucedidos são os esforços de coordenação da instituição a que se encontra adstrito e quais são os principais
obstáculos para uma melhor coordenação?
122. Quais é que são as competências individuais e colectivas da instituição a que pertence para a execução das actuais e futuras leis
e regulamentos?
123. Quais é que são os principais obstáculos para o alcance de uma melhor capacidade de execução das leis?
Perguntas específicas para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE)
› Elevado nível de

informalidade

Específicas para a
Instituição

124. Como classificaria a dimensão da informalidade na Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE) em Moçambique?
125. Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição a que se encontra adstrito na formalização do sector da

MAPE?

126. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra vinculado na

formalização do sector de MAPE?
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Perguntas
127. De que forma é que a instituição a que se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na formalização da MAPE?

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

128. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes para a formalização da MAPE?
129. Quais é que são os aspecos destas políticas, leis e regulamentos que poderiam ser melhorados?
130. De que forma é que a implementação dessas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
131. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo no que concerne à

formalização da MAPE a nível nacional, provincial e distrital?

132. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a promover a formalização da MAPE?
133. Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas para a gestão do processo de

formalização?

134. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas em termos de capacidade institucional

relacionadas com a formalização da MAPE?

135. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Trabalho infantil
› Crianças que

Específicas para a
Instituição

abandonam a escolar
para levar cabo
actividades de MAPE

136. Como classificaria a dimensão do trabalho infantil no contexto da MAPE em Moçambique?
137. Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição a que se encontra vinculado na resolução do problema

do trabalho infantil no sector da MAPE?

138. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que acha adstrito na prevenção do

trabalho infantil no sector da MAPE?

139. De que forma é que a instituição a que se encontra vinculado pode melhorar mais ainda o seu papel na prevenção do trabalho

infantil no sector da MAPE?

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

140. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na prevenção do trabalho infantil na MAPE?
141. Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
142. De que forma é que a implementação dessas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
143. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo em relação à

prevenção do trabalho infantil na MAPE a nível nacional, provincial e distrital?

144. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a prevenir situações de trabalho

infantile na MAPE?
145. Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas para a prevenção do trabalho
infantil?
146. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas em termos de capacidade institucional
respeitantes ao trabalho infantil na MAPE?
147. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacuans podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Fraco saneamento do

Específicas para a

148. Como classificaria a importância da saúde e segurança dos trabalhadores do sector da MAPE em Moçambique?
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meio ambiente
› Ocorrência de doenças
transmissíveis (HIV,
diarreia, tuberculose,
etc.)
› Perda de vidas humanas
devido a desabamento
de terra

Instituição

149. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição para a qual se acha vinculado no que concerne à

resolução dos problemas de saúde e segurança dos trabalhadores no sector da MAPE?
150. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se acha vinculado no que respeita
à resolução dos problemas de saúde e segurança dos trabalhadores no sector da MAPE para os empreendimentos de minas?
151. De forma é que a instituição a que se acha adstrito pode melhorar ainda mais o papel que ela possui na resolução dos problemas
de saúde e segurança dos trabalhadores do sector da MAPE?
Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

152. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes para a resolução dos problemas de saúde e

segurança dos trabalhadores no sector da MAPE?

153. Quais é são os aspectos dessas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
154. De que forma é que a implementação dessas políticacs, leis e regulamentos pode ser melhorada?
155. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo no que respeita à

saúde e segurança dos trabalhadores no sector da MAPE?

156. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a promover a saúde e segurança dos

trabalhadores do sector da MAPE?

157. Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta no que respeita à saude e seguran,ca dos

trabalhadores do sector da MAPE?

158. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas no que respeita à capacidade institucional

atinente a resolução dos problemas de saúde e segurança dos trabalhadores no sector da MAPE?
159. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Falta de investimento na

capacitação e na
formação
› A não existência da
prospecção e pesquisa
de minerais

Específicas para a
Instituição

160. Como é que classificaria a dimensão da falta de formação e capacitação para o sector da MAPE em Moçambique, incluindo

conhecimentos de prospecção e exploração?

161. Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição a que se acha vinculado na promoção de formação e

capacitação sobre MAPE, incluindo conhecimentos sobre prospecção e exploração?

162. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição na qual se encontra vinculado em

relação a formação e capacitação para a MAPE, incluindo conhecimentos de prospecção e exploração?
163. De que forma é que a instituição na qual se acha vinculado pode melhorar mais ainda o seu papel na abordagem da formação e
capacitação para o sector da MAPE, incluindo os conhecimetnos sobre prospecção e exploração?
Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

164. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que mais se afiguram relevantres na promoção da formação e capacitação para

o sector da MAPE, incluindo conhecimentos sobre prospecção e exploração?
165. Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
166. De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
167. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo relacionada com a
formação e capacitação do sector da MAPE, incluindo conhecimentos sobre prospecção e exploração?
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168. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a promover a formação e a

capacitação do sector da MAPE, incluindo conhecimentos sobre prospecção e exploração?

169. Quais é que são as capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas no que respeita a formação e

capacitação no sector da MAPE, incluindo conhecimentos sobre prospecção e exploração?
170. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas na capacidade institucional no que concerne à
formação e capacitação, incluindo conhecimentos sobre prospecção e exploração?
171. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas poderiam ser reduzidas ou eliminadas?
› Uitilização do mercúrio

na valorização do ouro

Específicas para a
Instituição

172. Como é que classificaria a dimensão da utilização do mercúrio na MAPE em Moçambique?
173. Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição na qual se acha adstrito na prevenção e gestão da

utilização do mercúrio?
174. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição na qual se acha vinculado no que
concerne a prevenção e utilização do mercúrio?
175. De que forma é que a instituição para a qual trabalha pode melhorar mais ainda o seu papel na resolução do problema da
utilização do mercúrio?
Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

176. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na prevenção e gestão da utilização do

mercúrio por parte da MAPE?

177. Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
178. De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
179. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem um papel de controlo no que respeita à

utilização do mercúrio?

180. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente no sentido de prevenir e geir a utilização do

mercúrio?

181. Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas para a resolução das questões

de utilização do mercúrio por parte do sector da MAPE?

182. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas no que respeita a resolução das questões de

utilização do mercúrio por parte do sector da MAPE?
183. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Elevados custos dos

estudos e dos projectos
› Desflorestamento da
vegetação e destruição
da fauna

Específicas para a
Instituição

184. Como classificaria a dimensão dos impactos ambientais associados ao sector da MAPE em Moçambique?
185. Quais é que são os impactos ambientais mais significativos?
186. Quais é que são as atribuições e competências específicas da instituição na qual se acha adstrito na promoção das práticas de

gestão ambiental para o sector da MAPE?
187. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição na qual está afecto em relação à gestão
ambiental do sector da MAPE?
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188. De que forma é que a instituição na qual se acha adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na resolução dos problemas de

gestão ambiental no sector da MAPE?

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

189. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes para a gestão ambiental no sector da MAPE?
190. Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
191. De que forma é que estas políticas, leis e regulamentos reconhecem os encargos em termos de custos dos estudos e planos

ambientais para os operadores do sector da MAPE?

192. De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
193. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo relacionada com a
194.
195.
196.
197.
› Conflitos de terra
› Acesso inseguro à terra

Específicas para a
Instituição

gestão ambiental para o sector da MAPE?
De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a promover uma gestão ambiental
rentável no sector da MAPE?
Quais é que são as capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas para a gestão ambiental no sector da
MAPE?
Quais é que são as principais sobreposições, duplicação de esforços ou lacunas no que respeita a capacidade institucional
relative à gestão ambiental no sector da MAPE?
De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

198. Como classificaria a dimensão dos conflitos de terra e do acesso à terra no contexto da MAPE em Moçambique?
199. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na resolução dos

problemas de conflitos de terra e do acesso a terra por parte do sector da MAPE?

200. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encotnra adstrito no que

concerne aos conflitos de terra e ao acesso a terra para o sectorda MAPE?
201. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na resolução dos problemas
de conflito de terra e de acesso a terra para o sector da MAPE?
Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

202. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes para a questão do conflito de terras e do
203.
204.
205.
206.
207.
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acesso a terra para o sector da MAPE?
Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
Quais é que são as instituições governamenatis e não-governamentais que possuem uma função de controlo relacionada com o
conflito de terras e com o acesso a terra por parte do sector da MAPE?
De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente com vista a prevenir os conflitos de terra e
promover o acesso a terra por parte do sector da MAPE?
Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidades de resposta individuais e colectivas em relação ao problema dos
conflitos de terra e da promoção do acesso a terra no contexto da MAPE?
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Questões Validadas

Perguntas
208. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas no que respeita a capacidade institucional

relacionada com os conflitos de terra e com o acesso a terra por parte do sector da MAPE?

209. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Criminalidade e

contrabando
› Conflitos sociais
› Concentração illegal de
imigrantes

Específicas para a
Instituição

210. Como classificaria a dimensão da criminalidade, contrabando e conflitos sociais, incluindo o afluxo de imigrantes ilegais no

Interacção entre
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

214. Quais é que são as políticas, leis e regulamentos que se afiguram mais relevantes na gestão da criminalidade, do contrabando e

contexto da MAPE em Moçambique?
211. Quais é que são as atribuiçõoes e competências especificas da instituição a que se encontra vinculado na gestão da
criminalidade e do contrabando e na prevenção dos conflitos sociais?
212. Quais é que são os pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição para a qual trabalha na gestão da criminalidade,
contraband e na prevenção dos conflitos sociais?
213. De que forma é a instituição a que se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o sue papel na gestão da criminalidade e do
contraband bem como na prevenção dos conflitos sociais para o sector da MAPE?
da imigração bem como na prevenção dos conflitos sociais no sector da MAPE?

215. Quais é que são os aspectos destas políticas, leis e regulamentos que podem ser melhorados?
216. De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
217. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo relacionada com a

criminalidade, contraband e a imigração bem como na prevenção dos conflitos sociais no sector da MAPE?

218. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente na gestão da criminalidade e do contraband bem

como na prevenção dos conflitos sociais para o sector da MAPE?
219. Quais é que são as capacidades, eficácia e capacidade de resposta individuais e colectivas no que respeita à criminalidade,
contraband e imigração illegal bem como na prevenção de conflitos sociais no contexto da MAPE?
220. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas em termos de capacidade institucional relativas
à gestão da criminalidade, do contrabando e da imigração ilegal bem como à prevenção dos conflitos sociais para a MAPE?
221. De que forma é que tais sobreposições, dupliicação de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Acesso aos mercados
› Fraca contribuição em

Específicas para a
Instituição

222. Como classificaria a dimensão do acesso ao mercado bem como a fraca contribuição para as receitas por parte da MAPE em

Interacção entre

226. Quais é que as são as políticas, leis e regulamentos qeu se afiguram mais relevantes na gestão do acesso ao mercado bem

termos de receitas por
parte do sector

Moçambique?
223. Quais é que são as atribiuções e competências específicas da instituição para a qual trabalha na gestão do acesso ao mercado e
na melhoria da contribuição das receitas do sector da MAPE?
224. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição para a qual trabalha na gestão do
acesso ao mercado bem como na melhoria da contribuição da MAPE para as receitas?
225. De que forma é que a instituição para a qual trabalha pode melhorar mais ainda o seu papel na gestão dos acesso ao mercado
bem common a melhoria da contribuição da MAPE para as receitas?
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Questões Validadas

Perguntas
políticas, leis,
regulamentos e
instituições

como na contribuição da MAPE para as receitas?
227. Que aspectos destas políticas, leis e regulamentos podem ser melhorados?
228. De que forma é que a implementação destas políticas, leis e regulamentos pode ser melhorada?
229. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de controlo em relação a

gestão do acesso ao mercado bem como a melhoria da contribuição da MAPE para as receitas?

230. De que forma é que estas instituições coordenam os seus esforços actualmente nas questões de acesso ao mercado bem como

na contribuição da MAPE para as receitas?
231. Quais é que são as suas capacidades, eficácia e capacidades de resposta no que respeita às questões de acesso ao mercado
bem como a contribuição das receitas no contexto da MAPE?
232. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas em termos de capacidade institucional no que
respeita ao acesso ao mercado bem como a contribuição das receitas por parte do sector da MAPE?
233. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
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Questionário para as instituições secundárias
Questões validadas

Perguntas

Específicas para o sector de minas
› Capacidade limitada

para prestação do
conteúdo local e para
concorrer para
oportunidades de
emprego
› Criação de emprego
limitada

Específicas para a
Instituição

1.
2.
3.
4.

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

5.
6.
7.

› Danos ou eliminação de

meios de subsistência
alternativos

› Necessidade crescente

de reassentamento
involuntário e
capacidade limitada de
consultores e governo

Como classificaria a actual prestação de conteúdo local e a criação de emprego para os empreendimentos mineiros em Moçambique em
relação ao que seria o ideal?
Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação ao conteúdo local e a criação de postos de trabalho
para os empreendimentos de minas?
Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação ao conteúdo local e a criação de
postos de trabalho?
De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda o desenvolvimento das questões de conteúdo local e a criação de postos de
trabalho?
De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a promoção do
conteúdo local e criação de emprego?
Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na promoção do conteúdo local e criação de emprego?
De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

Específicas para a
Instituição

Como classificaria a importância da preservação de meios alternativos de subsistência resultante da implantação de empreendimentos
mineiros em Moçambique?
9.
Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação a preservação de meios alternativos de subsistência
resultantes da implatação de empreendimentos mineiros?
10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação a preservação de meios
alternativos de subsistência?
11. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda a protecção de meios alternativos de subsistência?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

12.

Específicas para a
Instituição

Como classificaria a importância do reassentamento e a capacidade da preparação de planos de reassentamento de alta qualidade para
empreendimentos mineiros em Moçambique?
16. Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação ao reassentamento resultante da implatação de
empreendimentos mineiros?
17. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação ao reassentamento?

8.

De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para a preservação de
meios alternativos de subsistência?
13. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na preservação de meios alternativos de subsistência?
14. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
15.
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Questões validadas
para fornecer planos de
reassentamento
consistentemente de
alta qualidade

› Desfasamento entre as

expectativas
comunitárias e os
benefícios atribuídos
pela indústria extractiva

› Degradação do solo

› Falta de capacidade

para definir e abordar
questões e impactos

Perguntas
18.

De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades no âmbito do reassentamento?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

19.

De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços no planeamento de
reassentamento de alta qualidade?
20. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital no planeamento do reassentamento?
21. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

Específicas para a
Instituição

Como classificaria a importância do desfasamento das expectativas da comunidade em relação aos beneficios atribuídos pelos
empreendimentos mineiros em Moçambique?
23. Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação a gestão das expectativas da comunidade?
24. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação gestão das expectativas da
comunidade?
25. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades na gestão das expectativas da comunidade?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

26.

Específicas para a
Instituição

29.

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

33.

Específicas para a
Instituição

36.

22.

De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para gestão das
expectativas da comunidade?
27. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na gestão das expectativas da comunidade?
28. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
Como classificaria a importância da degradação do solo resultante do empreendimentos mineiros em Moçambique?
Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação prevenção da degradação do solo associado ao
desenvolvimento mineiro?
31. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação a prevenção e mitigação da
degradação do solo?
32. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades em relação a prevenção e mitigação da degradação do
solo?
30.

De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para prevenir e mitigar a
degradação dos solos associado ao desenvolvimento mineiro?
34. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na prevenção e mitigação da degradação do solo?
35. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
37.
38.
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Como classificaria a importância da gestão dos impactos cumulativos resultanes dos empreendimentos mineiros em Moçambique?
Quais são os impactos cumulativos considerados os mais prioritários?
Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação a gestão dos impactos cumulativos associado ao
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Questões validadas

Perguntas

cumulativos, incluindo a
aquisição de dados de
base estratégicos de
qualidade

› Desempoderamento de

mulheres

› Saúde e segurança dos

trabalhadores

desenvolvimento mineiro?
39. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação a gestão dos impactos
cumulativos?
40. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades em relação a gestão dos impactos cumulativos?
Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

41.

De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para prevenir os impactos
cumulativos associado ao desenvolvimento mineiro?
42. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na gestão e prevenção dos impactos cumulativos?
43. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

Específicas para a
Instituição

44.

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

48.

Específicas para a
Instituição

51.

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

55.

Como classificaria a importância do desempoderamento da mulher no âmbito do desenvolvimento mineiro em Moçambique?
Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação a abordagem de genéro associado ao
desenvolvimento mineiro?
46. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação ao género e
desempoderamento da mulher?
47. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades em relação ao género?
45.

De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para as gquestões de
género no âmbito do desenvolvimento mineiro?
49. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na abordagem do género?
50. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
Como classificaria a importância da saúde e segurança dos trabalhadores no âmbito do desenvolvimento mineiro em Moçambique?
52. Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação a saúde e segurança dos trabalhadores do sector
mineiro?
53. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação a saúde e segurança dos
trabalhadores do sector mineiro?
54. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades em relação a saúde e segurança dos trabalhadores do
sector mineiro?
De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para promover a saúde
segurança dos trabalhadores do sector mineiro?
56. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na abordagem da saúde e segurança dos trabalhadores do sector mineiro?
57. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
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Questões validadas

Perguntas

› Saúde e segurança das

Específicas para a
Instituição

comunidades

58. Como classificaria a importância da saúde e segurança das comunidades no âmbito do desenvolvimento mineiro em Moçambique?
59. Quais são as atribuições e competências específicas da sua instituição em relação a saúde e segurança das comunidades do sector

mineiro?
60. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no que respeita à abordagem da sua instituição em relação a saúde e segurança das
comunidades do sector mineiro?
61. De que forma a sua instituição pode melhorar mais ainda as suas actividades em relação a saúde e segurança das comunidades do sector
mineiro?

› Quadro jurídico

incompleto
› Capacidade limitada de
execução

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

62. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para promover a saúde

Específicas para a
Instituição

65. Como classificaria a importância de um quadro jurídico incompleto e a capacidade limitada de execução das leis no que respeita aos

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

69. Onde é que encontram as mais graves lacunas nas políticas, leis e regulamentos no que respeita os empreendimentos de minas?

segurança das comunidades do sector mineiro?
63. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital na abordagem da saúde e segurança das comunidades do sector mineiro?
64. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

empreendimentos de minas em Moçambique?
66. Quais são as atribuições e competências específicas da instituição a que pertence no preenchimento das lacunas existentes no quadro
jurídico bem como na capacidade de execução das leis por parte dos empreendimetnos de minas?
67. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que pertence no preenchimento das lacunas no
quadro jurídico e na capacidade de execução das leis por parte dos empreendimentos de minas?
68. De que forma poderia a instituição a que pertence melhorar mais ainda o seu papel no preenchimento das lacunas no quadro jurídico e na
capacidade de execução das leis por parte dos empreendimentos de minas?
70. Porque motivo é que estas lacunas existem e o que é que está a ser feito actualmente no sentido de eliminar tais lacunas?
71. Quais é que são as instituições governamentais e não-governamentais que possuem uma função de coordenação a nível nacional,

provincial e distrial?
72. Quão bem sucedidos são os esforços de coordenação destas instituições e quais são os principais obstáculos para uma melhor
coordenação?
73. Quais é que são as competências individuais e colectivas destas instituições na execução das actuais e futuras leis e regulamentos?
74. Quais é que são os principais obstáculos para o alcance de uma melhor capacidade de execução das leis?
Específicas para o sector da mineração artesanal e de pequena escala
› Alto nível de

informalidade

Específicas para a
Instituição

75. Como classificaria a significancia da informalidade da MAPE em Moçambique?
76. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na formalização da MAPE?
77. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito em relação a
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Questões validadas

Perguntas
abordagem para formalizar a MAPE?
78. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na formalização da MAPE?
Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

79. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista formalização da

MAPE?

80. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e

distrital na formalização da MAPE?

81. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Trabalho infantil
› Crianças abandonam a

Específicas para a
Instituição

escola para realizar
MAPE

82. Como classificaria a importância do trabalho infantil no contexto da MAPE em Moçambique?
83. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na prevenção do trabalho infantil no

sector da MAPE?

84. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito em relação a

prevenção do trabalho infantil na MAPE?

85. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na prevenção do trabalho infantil da

MAPE?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

86. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a prevenção do

trabalho infantil na MAPE?

87. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e

distrital na prevenção do trabalho infantil na MAPE?
88. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Pobre saneamento

ambiental
› Ocorrência de doenças
transmissíveis (HIV,
diarréia, tuberculose,
etc.)
› Perda de vidas humanas
devido a deslizamentos
de terra

› Falta de investimento

Específicas para a
Instituição

89. Como classificaria a importância de promover a saúde e segurança dos trabalhadoes no contexto da MAPE em Moçambique?
90. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na promoção da saúde e segurança

dos trabalhadoes no sector da MAPE?

91. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito em relação a promoção

da saúde e segurança dos trabalhadoes na MAPE?
92. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na promoção da saúde e segurança dos
trabalhadoes da MAPE?
Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

93. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a promover a

Específicas para a

96. Como classificaria a importância da falta de formação e capacitação no contexto da MAPE em Moçambique, incluindo o desenvolvimento

saúde e segurança dos trabalhadoes na MAPE?
94. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital para promover a saúde e segurança dos trabalhadoes na MAPE?
95. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
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Questões validadas

Perguntas

em capacitação e
treinamento
› Não existência de
prospecção e pesquisa
de minerais

Instituição

de competências em prospecção e exploração?
97. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na promoção da formação e
capacitação no sector da MAPE?
98. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito em relação a formação
e capacitação na MAPE?
99. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na para melhorar a capacitação e
formação no sector da MAPE?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

100. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a promover a

capacitação e formação na MAPE, incluindo habilidades em prospecção e exploração?

101. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e

distrital para promover a capacitação na MAPE?
102. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Uso de mercúrio na

recuperação de ouro

Específicas para a
Instituição

103. Como classificaria a significancia do uso do mercúrio no contexto da MAPE em Moçambique?
104. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na prevenção e gestão do uso do

mercúrio na MAPE?

105. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito no que respeita a

prevenção e gestão do uso do mercúrio na MAPE?
106. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na para abordar o uso do mercúrio na
MAPE?

› Alto custo de estudos e

planos
› Desmatamento da
vegetação e destruição
da fauna

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

107. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a prevenir o uso

Específicas para a
Instituição

110. Como classificaria a importância dos impactos ambientais no contexto da MAPE em Moçambique?

do mercúrio na MAPE?
108. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital para eliminar o uso do mercúrio na MAPE?
109. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
111. Quais são os principais impactos ambientais?

112. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na promoção da gestão ambiental

na MAPE?

113. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito em respeito a gestão

ambiental na MAPE?

114. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na para abordar a gestão ambiental na

MAPE?

Interacção entre políticas,

115. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a promover a
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Questões validadas

› Conflitos sobre a terra
› Acesso inseguro à terra

Perguntas
leis, regulamentos e
instituições

gestão ambiental a custo económicamente viável na MAPE?
116. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e
distrital em relação a gestão ambiental na MAPE?
117. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?

Específicas para a
Instituição

118. Como classificaria a dimensão dos conflitos de terra e do acesso à terra no contexto da MAPE em Moçambique?
119. Quais é que são as atribuições e competências especificas da instituição a qual se encontra vinculado na resolução dos problemas de

conflitos de terra e do acesso a terra por parte do sector da MAPE?

120. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição a que se encontra adstrito no que concerne os

conflitos de terra e ao acesso a terra para o sector da MAPE?

121. De que forma é que a instituição a qual se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o seu papel na resolução dos problemas de conflito

de terra e de acesso a terra para o sector da MAPE?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

122. De que forma é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços com vista a prevenir os

conflitos de terra e promover o acesso a terra na MAPE?

123. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e

distrital em relação aos conflitos de terra e com o acesso a terra na MAPE?

124. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Criminalidade e

contrabando
› Conflitos sociais
› Concentração de
imigrantes ilegais

Específicas para a
Instituição

125. Como classificaria a dimensão da criminalidade, contrabando e conflitos sociais, incluindo o afluxo de imigrantes ilegais no contexto da

MAPE em Moçambique?
126. Quais é que são as atribuiçõoes e competências especificas da instituição a que se encontra vinculado na gestão da criminalidade e do
contrabando e na prevenção dos conflitos sociais?
127. Quais é que são os pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição para a qual trabalha na gestão da criminalidade,

contrabando e na prevenção dos conflitos sociais?

128. De que forma é a instituição a que se encontra adstrito pode melhorar mais ainda o sue papel na gestão da criminalidade e do contrabando

bem como na prevenção dos conflitos sociais para o sector da MAPE?

Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

129. Como é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços na gestão da criminalidade e do

contrabando, e prevenção dos conflitos sociais no sector da MAPE?

130. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e

distrital em relação a gestão da criminalidade e do contrabando, e prevenção dos conflitos sociais no sector da MAPE?
131. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
› Acesso ao Mercado
› Fraca contribuição de

Específicas para a
Instituição

132. Como classificaria a dimensão do acesso ao mercado bem como a fraca contribuição para as receitas por parte da MAPE em

Moçambique?

133. Quais é que são as atribiuções e competências específicas da instituição para a qual trabalha na gestão do acesso ao mercado e na
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Questões validadas

Perguntas

receita do sector

melhoria da contribuição das receitas do sector da MAPE?
134. Quais é que são os actuais pontos fortes e os pontos fracos da abordagem da instituição para a qual trabalha na gestão do acesso ao
mercado bem como na melhoria da contribuição da MAPE para as receitas?
135. De que forma é que a instituição para a qual trabalha pode melhorar mais ainda o seu papel na gestão dos acesso ao mercado bem como
a melhoria da contribuição da MAPE para as receitas?
Interacção entre políticas,
leis, regulamentos e
instituições

136. Como é que as instituições do governo central, provincial e distrital actualmente coordenam os esforços para melhorar o acesso ao

mercado e contribuição de receita da MAPE?

137. Quais é que são as principais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas entre as instituições do governo central, provincial e

distrital no que respeita ao acesso ao mercado bem como a contribuição das receitas por parte do sector da MAPE?

138. De que forma é que tais sobreposições, duplicações de esforços ou lacunas podem ser reduzidas ou eliminadas?
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Apêndice E. Resumo das Constatações dos Seminários Provinciais
(Consultas para obtenção de Contribuições realizadas em Novembro de
2016)
SECTOR DE MINAS
Nampula
>
>
>
>

>

>

>
>

>

Validação ampla das questões prioritárias. Foram mencionados alguns impactos relacionados com
a MAPE (desflorestamento e a utilização do mercúrio);
Quando a ESSF são apresentadas, os participantes constataram a ausência de documentos
específicos que abordam questões de inclusão de género em projectos do sector de minas;
Actividades limitadas de monitoria do desempenho ambiental das actividades do sector de minas
é considerado como sendo um ponto fraco institucional;
Os acordos entre as empresas do sector privado e as comunidades (dentro do processo de acordos
de benefícios comunitários) devem incluir planos para as actividades de geração de receitas após
o seu encerramento;
Os participantes manifestaram preocupação acerca da implementação dos planos de
reassentamento bem como sobre a monitoria do grau de cumprimento do sector privado em
relação às cláusulas acordadas;
Foram manifestadas algumas preocupações em relação à independência da AAIE. Na qualidade
da instituição responsável pela auditoria, os participaram consideram que ela deveria ser uma
instituição independente, e não acomodada num Ministério;
Os participantes confirmaram a necessidade de um regulamento da lei de minas para
compensação, com princípios gerais e directrizes específicas;
Urge debater o processo de partilha de benefícios das receitas púbilcas. O diálogo público deve
ocorrer sobre várias questões, tais como a percentage das receitas públicas a serem direccionadas
para as comunidades e os sectores prioritários nos quais as receitas serão investidas;
Deve ser dada a necessária atenção ao aumento dos recursos nestas instituições que apoiam a
criação de postos de trabalho no sector de minas (MAPE). Moçambique deve ter o seu enfoque na
implementação de actividades com visam aumentar as oportunidades de emprego ao longo da
cadeia de valor do sector de minas (processamento de minerais).

Nacala
>
>

>

>

Validação ampla das questões prioritárias;
Preocupação em relação ao contéudo local e a capacitação para as empresas locais constitui uma
preocupação maior ainda. A contribuição das empresas e dos peritos estrangeiros deve ser vista
como uma solução de curto prazo e com o objectivo de atingir uma transferência real de
conhecimentos e com impactos significativos;
A situação das comunidades locais após o encerramento das minas é vista com muita
preocupação. Os planos de encerramento das empresas mineiras deveria incluir planos
alternativos de meios de subsistência para as comunidades locais;
A colaboração inter-ministerial nas tarefas de inspecção e auditoria não é suficiene com vista a
garantir a sua eficácia. Todos os recursos humanos envolvidos na inspecção das actividades
mineiras deveriam receber formação específica sobre os potenciais impactos ambientais e sociais.
Este aspecto afigura-se particularmente importante quando estão envolvidos na inspecção
recursos humanos que não fazem parte do MIREME.

Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE)
Observação geral
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>

Houve um enfoque claro e enorme relacionado com a informalidade e foi mencionado várias
vezes que as outras prioridades tais como o trabalho infantil serão resolvidas com a formalização.

>

As principais questões relacionadas com a informalidade foram as seguintes:

>
>
>
>

A legalização das actividades de minas;
A falta de capacita,cão das actividades mineiras com vista a melhorar o seu desempenho;
A falta de apoio financeiro;
A falta de capacidade e de mecanismos governamentais com vista a promover a formalização.

>

A criação de associações constitui o primeiro passo em direcção da legalização das actividades
mineiras mas não pode ser confundida com a legalização das actividades mineiras propriamente
ditas. A obtenção de títulos mineiros e a formalização da relação entre os mineiros e os
investidores (membros das associações) é parte fundamental do processo de legalização.

Distrito de Manica
>

Os principais obstáculos à legalização, são:

>

O acesso às áreas de mineração. A maioria das áreas possuem títulos mineiros mas sem nenhuma
actividade;
A área designada para a senha mineira não é viável para as actividades de mineração artesanal;
Os requisitos para a atribuição do certificado mineiro são extremamente exigentes e onerosos e os
títulos atribuem direitos mínimos em termos de dimensão da área e da produção.

>
>
>

Falta de capacitação para as actividades mineiras:

>

Estão a ser criadas várias novas associações e as mesmas não estão a receber o apoio que
precisam com vista a melhorar as suas actividades de mineração – especialmente as relacionadas
com a utilização do mercúrio, com as técnicas de processamento, valorização do ouro e questões
relacionadas com a saúde e segurança no trabalho.

>

Falta de apoio financeiro:

>

Não existem, actualmente, mecanismos para atribuição de apoio financeiro às actividades de
mineração, tal como o fundo mineiro que existiu no passado.

Zambézia e Chimoio
>

As mesmas questões acima-mencionadas foram abordadas e debatidas.

>

As questões institucionais também mereceram destaque, tais como:

>
>

A descentralização da atribuição dos títulos mineiros;
É necessário que haja a nível do Ministério um enfoque do processo de tomada de decisão com
vista a garantir a implementação de políticas, programas e a disponibilidade de recursos para
resolver a questão da formalização e legalização das actividades de Mineração Artesanal e de
Pequena Escala (MAPE). Isto pode ser atingido através da criação de uma Direcção Nacional de
Mineração Artesanal e de Pequena Escala (DNMAPE) ou ter um Vice-Ministro especificamente
dedicado ao sector da Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE);
A criação de mecanismos financeiros para dar apoio às actividades de Mineração Artesanal e de
Pequena Escala (MAPE);
Elaboração de mecanismos de coordenação e integração inter-ministerial.

>
>
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