
1 
 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O objectivo deste Destaque Rural é analisar as desigualdades na distribuição das licenças na área 

mineira licenciada das províncias de Manica e Sofala. Para tal, recorreu-se a revisão bibliográfica, 

ao levantamento de dados das licenças nestas áreas (nomeadamente áreas exploradas e minérios 

procurados) e a análise da distribuição das licenças nas áreas mineiras, através da curva de Lorenz 

e por decil de área licenciada). 

 

1. Introdução 

 

Em Moçambique, todos os recursos minerais no solo, subsolo e águas territoriais são propriedade 

do Estado.1 A prospecção, a pesquisa e a mineração de recursos minerais são realizadas após a 

obtenção de licenças mineiras concedidas pelo Ministério de Recursos Minerais e Energia.2 

 

De acordo com a legislação mineira nacional, existem oito tipos de licenças mineiras no país3: 

1) Licença de Prospecção de Pesquisa: para avaliação do potencial de recursos minerais, i.e. 

descoberta, identificação, determinação de características e valor económico; 

2) Concessão Mineira: para operações de extracção, tratamento, processamento e disposição 

dos produtos minerais; 

3) Certificado Mineiro: para realização em regime exclusivo das actividades e operações 

minerais de pequena escala; 

4) Senha Mineira: para minerações artesanais; 

5) Licença de Processamento Mineiro: para operações da indústria extractiva com vista à 

obtenção de concentrado mineiro4; 

6) Licença de Comercialização de Produtos Minerais: para compra e venda de produtos 

minerais; 

 
1 Centro de Integridade Pública. (2018). Avaliação dos Riscos de Corrupção no Licenciamento Mineiro em Moçambique. Maputo: CIP. 
2 Idem 
3 Idem 
4 Concentrado: minério bruto quebrado em pequenas partículas (moído), em que os resíduos são retirados. [Fonte: Hartman, 

Howard L. (1992). SME Mining Engineering handbook vol. 1. US: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. p. 212. ISBN 0-

87335-100-2.] 
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7) Licença de Reconhecimento: para amostragem e outras actividades a fim de fazer o 

reconhecimento dos minerais existentes na área; e 

8) Licença de Tratamento Mineiro: para recuperação de constituintes úteis dos minérios por 

forma a torná-los produtos minerais utilizáveis ou rendíveis, através de processos físicos, 

excluindo a transformação industrial. 

 

O sector mineiro passou por várias transformações. No caso específico da província de Manica, a 

exploração mineira já existia nos impérios de Ngungunhana e Monomotapa. A riqueza mineira 

desta província fez acelerar a ocupação efectiva colonial no território. Conflitos fronteiriços 

sucederam-se ao longo da história. 

 

Após a conquista da independência do país (1975), é aprovada, em 1979, a primeira legislação da 

terra. Com esta lei, torna-se ilegal vender, alienar, arrendar ou hipotecar a terra. Por outro lado, o 

uso privado da terra não foi favorecido por esta lei, pois não estavam garantidos os mecanismos 

necessários ao acesso da terra para o efeito.5 

 

Todavia, a ideologia socialista entra em crise em meados da década de 80 devido a vários fatores6, 

o que conduz a uma mudança no posicionamento político e socioeconómico do governo. Passa 

a ser reconhecido o papel do sector privado no desenvolvimento do país, ainda que sob regulação 

e controle/fiscalização do Estado.7 

 

Em 1984, o país aprova a Lei do Investimento Estrangeiro. Dois anos depois (1986), é aprovada a 

primeira Lei de Minas, precedida pela realização de estudos geológicos que visavam avaliar a 

riqueza mineral do país (com foco no carvão mineral). Esta lei autorizava a exploração mineira 

apenas no caso de a actividade representar grandes benefícios económicos para a economia 

nacional.8  

 

Apesar deste instrumento legal defender os interesses do país, mostrou-se pouco eficiente em 

atrair investimento estrangeiro. Neste âmbito, em 2002, introduziu-se uma nova lei de minas que 

defendia o uso mineiro da terra como prioritário, acima de qualquer outro tipo de uso (inclusive 

o de actividades de subsistência das comunidades). Esta medida pode ter resultado na situação 

existente nas províncias de Manica e Sofala, em que grande parte do território (33%) foi 

concessionado para minas (mapa 1). 

 
5 Matos, E. A., & Medeiros, R. M. (2017). Exploração Mineira em Moçambique: Uma Análise do Quadro Legislativo. Rio Grande do Sul: 

UFRGS. 
6 Dentre os quais, a rejeição da candidatura de Moçambique para ser membro da Council for Mutual Economic Assistence 

(COMECON), a crise da ex-URSS, que financiava o projecto socialista moçambicano, e o boicote do governo do Apartheid, que 

inviabilizava o mesmo projecto. [Fonte: Matos, E. A., & Medeiros, R. M. (2017). Exploração Mineira em Moçambique: Uma Análise do 

Quadro Legislativo. Rio Grande do Sul: UFRGS] 
7 Matos, E. A., & Medeiros, R. M. (2017). Exploração Mineira em Moçambique: Uma Análise do Quadro Legislativo. Rio Grande do Sul: 

UFRGS. 
8 Idem 
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Dois novos tipos de licença mineira são introduzidos por esta lei, entre os quais a senha mineira. 

Esta é concebida para possibilitar a exploração de pequena escala por pessoas nacionais, através 

de métodos artesanais.9 

 

A Lei de Minas de 2002 teve dois regulamentos, um publicado em 2003 e outro, em 2006:  

…seu primeiro regulamento [inclui] cidadãos estrangeiros como podendo adquirir o 

certificado mineiro. Porém, o segundo regulamento restringe [os certificados mineiros] 

apenas para os nacionais. [Tratando-se] de entidades [colectivas], os nacionais podem 

se associar ao capital internacional, mas a maioria do respectivo capital social deve 

pertencer aos moçambicanos. Com essa alteração, fica evidente a preocupação do 

legislador em oferecer a possibilidade do empresariado nacional ter o domínio dessa 

modalidade de exploração mineira.10 

 

Na lei sucessora (de 2014), é retirado o artigo que referia a superioridade do uso mineiro aos 

outros tipos de uso de terra, em resposta aos efeitos socioeconómicos e culturais resultantes dos 

projectos extractivos. Contudo, toma-se o pagamento de indemnizações ao utilizador da terra até 

então como solucionador do problema. Depois do pagamento da indeminização, o direito de uso 

de terra é transferido ao Estado que, por sua vez, o transfere para o detentor do título mineiro da 

área em questão, pelo período em que for a explorar.11 

 

Alguns estudos foram realizados no âmbito do licenciamento mineiro no país a fim de apurar até 

que ponto a legislação vem sendo cumprida, relativamente à legalidade das actividades, aos 

reassentamentos e indemnizações às comunidades afectadas e o impacto ambiental gerado. No 

entanto, as licenças de prospecção e pesquisa e as concessões mineiras têm recebido maior 

atenção: “…nestes dois tipos de licenças… há mais riscos de corrupção dada a sua complexidade 

e o volume de recursos financeiros que mobilizam”.12 

 

Verifica-se ainda que a prioridade da exploração mineira não tem sido precedida de estudos que 

fundamentem a existência de maiores benefícios comparativamente a outras utilizações do solo, 

nem de estudos ambientais e económicos.  

 

A ocupação da terra para exploração mineira, seja em escala artesanal como industrial, nem 

sempre é precedida de auscultações às comunidades para que sejam asseguradas as gara 

ntias de indeminizações e criação de condições alternativas de vida e criação de rendimento da 

população cujas áreas foram abrangidas pela exploração mineiras. 

  

 
9 Idem 
10 Idem 
11 Matos, E. A., & Medeiros, R. M. (2017). Exploração Mineira em Moçambique: Uma Análise do Quadro Legislativo. Rio Grande do Sul: 

UFRGS. 
12 Centro de Integridade Pública. (2018). Avaliação dos Riscos de Corrupção no Licenciamento Mineiro em Moçambique. Maputo: CIP. 
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2. Análise de Resultados 

O mapa a seguir mostra a distribuição de licenças mineiras nas províncias de Manica e Sofala 

(mapa 1). 

Mapa 1 Minas Licenciadas em Manica e Sofala [13] [14] 

 
 

Existem mais de 723 licenças em Manica e Sofala, cobrindo uma área que ultrapassa 4 milhões de 

hectares.  

 

É possível ver a predominância da Licença de Prospecção e Pesquisa (mais de 3,5 milhões de 

hectares), seguindo-se a Concessão Mineira (582 mil hectares). Conforme se pode observar no 

mapa 1, a concentração de licenças tende a aumentar à medida que se aproxima da fronteira. É 

possível ver também um grande número de licenças ao longo do rio Zambeze.  

 

O ouro é o principal minério explorado nestas zonas, para além de variadas pedras preciosas. Na 

província de Manica, a área mineira cobre cerca de 49% do seu território, predominando a 

exploração mineira e semi-industrial. Em Sofala, as minas cobrem cerca de 12% da superfície 

provincial. 

 

O gráfico 1 mostra a distribuição das licenças nas áreas mineiras licenciadas de Sofala e Manica. 

  

 
13 Fonte: Mozambique Mining Cadastre Portal, online, acedido a 11 de Maio de 2021 
14 Existem outros tipos de licença na área, porém, o tamanho não permite a visualização neste mapa. 
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Gráfico 1 Distribuição das licenças mineras pela área mineira licenciada de Sofala e Manica 

 

 

Conforme se pode observar na curva de Lorenz (gráfico 1), 10% da área licenciada nas duas 

províncias é ocupada por 61% das licenças mineiras; 20% da área licenciada retém 70% das 

licenças; e 50% da área é ocupada por 85% das licenças. Isto quer dizer que um número pequeno 

de licenças ocupa a maior parte da área. Num cenário de distribuição plenamente igualitária 

(“equitativa”), o gráfico seria representado como uma linha recta e diagonal (linha de plena 

equidade). Quanto mais o gráfico afasta-se da linha de equidade, mais desigualdades são 

observadas. 

Tais desigualdades podem ser melhor observadas no gráfico 2, que apresenta a percentagem de 

licenças por decil da área licenciada. Este gráfico, para além de confirmar a afirmação anterior (de 

haver muitas licenças com áreas relativamente pequenas), detalha que a distribuição inclui um 

estrato de 2% de licenças que ocupa 10% do total da área concessionada.  
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Gráfico 2 Distribuição das licenças mineiras por decil da área mineira licenciada (Sofala e Manica) 

 

Analisados os minerais explorados, 72% da área concessionada tem como objecto a extracção de 

ouro, sendo que os restantes 28% da área concessionada almeja uma grande variedade de 

materiais: areia para construção, pedreiras, argila, etc. (Gráfico 3) 

 

 

Gráfico 3 Área ocupada pelas licenças dos minerais explorados (Sofala e Manica) 

 

 

É possível observar, no gráfico 3, uma grande diferença entre a procura pelo ouro e a procura por 

outros minérios. Feita a análise dos licenciados para a exploração do ouro, observam-se também 

algumas desigualdades: 50% dos licenciados ocupam apenas 10% da área concessionada para 

extracção de ouro (Gráfico 4). 
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Gráfico 4  Distribuição das licenças que exploram ouro pela área mineira licenciada de Sofala e Manica 

 

As razões destas desigualdades (na distribuição das licenças na área mineira) podem ter raízes 

históricas, se observarmos a evolução da legislação de terras e de minas do país. Com a introdução 

da exploração mineira privada, grandes áreas agrícolas, florestais e com outras utilizações, foram 

convertidas em minas, muitas delas exploradas por entidades de grande poder económico. 

 

Por outro lado, a corrupção, a burocracia, o anonimato no licenciamento das sociedades mineiras 

e a falta de transparência na obtenção de licenças podem também ter contribuído para estas 

desigualdades, uma vez que certos grupos acabam por ser privilegiados no processo de 

licenciamento em detrimento de outras. 

 

O secretismo na estrutura societária das empresas que exploram recursos minerais (…) 

alimenta a promiscuidade na relação entre estas e os detentores do poder público, 

que têm o papel de regular e fiscalizar a conduta dessas mesmas empresas. Portanto, 

devido a conflitos de interesses, os gestores da coisa pública acabam transformando-

se em garante e/ou defensores de interesses das multinacionais em prejuízo dos seus 

países.15 

  

 
15 Mimbire, F. (2016). Quem está por detrás das empresas que exploram recursos minerais? a Transparência, 2. 
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3. Recomendação 

 

Sugere-se que se promovam pesquisas ou actualização de pesquisas efectuadas, que se focalizem 

em aspectos fundamentais para compreender a complexidade da realidade. Por exemplo: (1) 

exigir estudos de viabilidade económica, social e ambiental da exploração mineira versus outras 

actividades económicas e sociais nos solos com concessão para a exploração mineira, focando-se 

nos ganhos e perdas das comunidades afectadas no processo e nos impactos gerados nos 

ecossistemas naturais; (2) monitorar a exploração para assegurar a reposição da qualidade dos 

solos, da flora e da fauna depois da extracção mineira e medidas de minimização dos efeitos 

ambientais; (3) avaliar a real extensão da corrupção e da falta de transparência no processo de 

licenciamento mineiro; (4) conhecer as cadeias de valor dos minerais e verificar em que medida o 

produtor primário é beneficiado, assim como conhecer os múltiplos circuitos formais e informais 

(incluindo de tráficos) dos produtos mineiros. 


