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A Vale Moçambique está saindo de Moçambique. Este texto tem como objectivo demonstrar 

que a Vale, como outras mineradoras, no lugar de ser um agente de desenvolvimento 

económico e social, é, na verdade, provocadora de efeitos e externalidades negativas de 

dimensão que superam os possíveis benefícios da actividade e da actuação das empresas. 

 

Em resumo, os aspectos atribuídos como vantagens (pontos positivos) da actuação da 

empresa têm todos, e cada um deles, vários questionamentos: 

• A Vale entrou em Moçambique no “consulado” de Joaquim Chissano. Fala-se de um 

valor de 120 milhões de dólares americanos cuja utilização e paradeiro são 

desconhecidos. Sabe-se que não entrou como receitas no Orçamento do Estado.2 

• A multinacional brasileira beneficiou de isenções fiscais que reduziram drasticamente 

as receitas do Estado3, agravado pelas dificuldades da Autoridade Tributária em 

fiscalizar e exigir as contas auditadas, beneficiou de redução de tarifas alfandegárias 

para a importação de equipamentos e outros bens e serviços, e de facilidades de 

operação e mobilidade dos técnicos estrangeiros sem necessidade de visto para entrar 

no país. A Vale apresentou prejuízos em todos os anos de exploração, que se 

agravaram em 2019 e 2020.4 Não há registo de ter havido fiscalização dos balanços 

 
1 Em Moatize, “tatenda” significa obrigado em xinhungue (língua dominante em Tete). 
2 “Durante este período, Moçambique não era um país de recursos naturais (com excepção da hidroeletricidade). Havia um 

crescente mercado global de carvão e, no final de seu mandato, o Presidente Joaquim Chissano negociou pessoalmente com a 

gigante brasileira Companhia Vale do Rio Doce (agora apenas Vale Moçambique) para se abrir uma mina em Moatize, Tete. O 

contrato foi assinado em Junho de 2007 e envolveu uma taxa de assinatura de US$ 120 milhões para o governo. Mas os tetos de 

gastos do FMI ainda restringiam os gastos com desenvolvimento, então o dinheiro teve que ser mantido fora do orçamento e 

fora de Moçambique. Assim, o FMI e os doadores concordaram que um fundo dois de US$ 120 milhões poderia ser mantido em 

uma conta bancária de Nova York controlada por Chissano”. Em Mozambique’s resource curse is a success of donor actions to 

create oligarchs, de Joseph Hanlon, Janeiro de 2022, recorrendo a Selemane, “Alguns Desafios na Indústria Extractiva em 

Moçambique.” Selemane, Tomás. Alguns Desafios na Indústria Extractiva em Moçambique. Maputo: Centro de Integridade 

Pública, 2009.   
3 Veja os benefícios fiscais em Dinâmicas da Exploração do Carvão em Moçambique: Desafios e Oportunidades-É urgente a análise 

custo-benefício dos benefícios fiscais concedidos aos grandes projectos do sector extractivo. Inocência Mapisse (s/ data). CIP. 

“Em 2014 a Vale solicitou ao Governo moçambicano a revisão em baixa da carga tributária sobre toda a sua base de custos. O 

argumento mais patente foi de que os custos em Moçambique face à queda de preço internacional de carvão que se vivia na 

época não permitiam à Vale operar em condições aceitáveis de produtividade” (…) Durante os anos de produção (2011 a 2019) 

da Vale em Moçambique, o país perdeu cerca de 4,6mil milhões de MT referentes aos benefícios fiscais sobre o imposto de 

produção. Acresce-se a este valor os valores referentes aos benefícios fiscais sobre o IRPC e outras categorias que não foi possível 

apurar devido à falta de dados nos documentos publicamente disponíveis”. Ibidem. 
4 Ibidem. 
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(demonstração de resultados)5, das quantidades e das qualidades do carvão 

exportado. 

• Ressalta-se que, durante alguns anos, a exportação de carvão constituiu grande parte 

do total das receitas em divisas de Moçambique; porém, se forem reduzidos os custos 

de importações de equipamentos, técnicos, estudos e outros bens e serviços, o saldo 

da balança de pagamentos da Vale não foi, durante anos, positiva. Houve um aumento 

importante do contributo da indústria extractiva no PIB (carvão, gás, areias pesadas e 

rubis)6. O ouro sai do país através de canais ilegais e, por isso, não contabilizáveis e, 

por isso, não influenciam estes e outras indicadores macroeconómicos. 

• A extracção de carvão incentivou iniciativas e dinamização da economia local durante 

um curto período de tempo de cerca de dois anos, sobretudo nos sectores da 

construção civil, transportes, empresas de segurança, hotelaria e restauração; no 

entanto, em consequência das flutuações cíclicas e de apreciável amplitude do preço 

do carvão no mercado internacional, o tecido económico esteve sujeito a períodos de 

crise, o que reflecte uma economia extrovertida, dependente e muito sensível aos 

choques externos. Porém, este crescimento de actividade empresarial, não configurou 

um cluster industrial tendo o carvão como indústria motora. A actividade do carvão 

poderá sim configurar um polo de desenvolvimento com as respectivas consequências, 

sobretudo de um investimento desigual espacial e social.  

• Mesmo que com salários baixos e condições deficientes de trabalho, a Vale empregou 

mais de 5.000 trabalhadores directos, para além dos indirectos empregues em outros 

sectores com relações com a exploração mineira.  

• Sem haver dados oficiais, a Vale e o aumento da demanda de alguns bens e serviços 

provocaram inflação local, afectando sobretudo os grupos sociais mais pobres e 

vulneráveis. 

• A Vale formou trabalhadores, cuja lógica empresarial não foi certamente de natureza 

assistencialista, mas como forma de reduzir custos, comparativamente aos que teria 

de suportar importando técnicos. 

• Surgiram cursos superiores e médios de qualidade questionável, nas áreas da geologia, 

recursos naturais, etc. Qualidade questionável considerando a fraca qualificação do 

corpo docente, ausência de investigação e não-existência de laboratórios 

 

O que resta da saída da Vale (independentemente da empresa compradora do património e 

licença da multinacional brasileira), pode ser sintetizado assim: 

• Não existem dados fiáveis sobre o número de famílias reassentadas ao longo dos anos, 

podendo-se estimar um total aproximado de duas mil famílias. Várias reclamações 

existiram, e existem, por parte dessas famílias, como, por exemplo, sobre os solos 

serem de menor qualidade para a produção agrícola e pecuária, bases das economias 

dos agregados familiares; posteriormente, houve melhorias na estrada de acesso aos 

reassentamentos, facilitando a circulação de veículos e de transportes de passageiros, 

muito embora a custos superiores aos que custariam nos locais de origem.7 A 

 
5 O Tribunal Administrativo (TA) acaba de condenar a multinacional brasileira, a Vale-Moçambique, por recusar partilhar 

informação de interesse público relativa às suas actividades na província de Tete. 
6 A indústria extractiva representava em 2012 (início do investimento de carvão) 2,8% do PIB e 9,6% em 2012. O carvão 

representava em 2018, representava cerca de 46,6% das exportações moçambicanas. 
7 “De concreto, a OAM (Ordem dos Advogado de Moçambique) solicitou à Vale-Moçambique: o “Memorando de Entendimento 

firmado entre o Governo, a Vale Moçambique e as comunidades afectadas pelo projecto em causa, conforme resulta do disposto 
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habitação foi uma das principais reclamações dos reassentados. Mesmo com melhorias 

posteriores, o tipo de casa, o espaço em redor da habitação, entre outros aspectos, 

nunca respeitou aspectos de natureza cultural e social da população. As 

indeminizações foram qualificadas de “indignas”.8 

• A fase de saída da Vale e da sua venda a uma empresa indiana está plena de incertezas 

quanto aos trabalhadores e população reassentada. A empresa refere que serão 

indemnizados, mas ainda nada existe em concreto. 

• A poluição em exploração de carvão a céu aberto (proibida na maioria dos países) e as 

grandes e muitas crateras (“buracos”) que ficaram provocaram danos ambientais e de 

saúde pública elevados. A contaminação dos solos, do ar e da água, e as doenças 

respiratórias aumentaram, o que é confirmado pela detecção dessas enfermidades nos 

postos de saúde da zona; a poluição não se circunscreveu a um raio em redor de 

Moatize, pois o carvão foi transportado para o porto da Beira e de Nacala muitas vezes 

sem a cobertura dos vagões e das carroçarias dos camiões; 

• O transporte em camiões de grande tonelagem danificou seriamente e 

constantemente as estradas nacionais nº 6 e 7, cuja manutenção nunca superou os 

danos causados.  

• Existiram vários momentos reivindicativos dos trabalhadores e da população com 

bloqueios nas entradas das minas e das linhas de caminhos-de-ferro e outras 

manifestações que foram, em muitas ocasiões, reprimidas pela polícia. 

 

Várias organizações da sociedade civil, desde o princípio da instalação da Vale, vêm alertando, 

para os efeitos e externalidades negativas, nos aspectos acima referidos. As poucas melhorias 

que existiram na habitação, na estrada de acesso aos reassentamentos e na prestação de 

serviços de educação e saúde, resultaram da acções de organizações civil locais e de Maputo. 

Deficiências em muito outros aspectos, nas áreas do ambiente, produção alimentar, rede 

comercial, habitação, fiscalidade, não foram superadas pela empresa ou por acção das 

instituições pública9. 

 

 
no n.º 2 do artigo 30 da Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto (Lei de Minas); Todos os acordos celebrados com as comunidades e/ou 

em benefício das mesmas; Informação integral e detalhada sobre o estágio actual do pagamento das indemnizações e ou 

compensações pagas às comunidades afectadas, incluindo os oleiros cujas oficinas foram destruídas em virtude da concessão 

mineira atribuída à Vale; Relatório sobre o pagamento das indemnizações e/ou compensações pagas às famílias afectadas pela 

actividade da Vale Moçambique, em Moatize, no contexto de exploração do carvão mineral.”  

Em https://www.cartamz.com/index.php/economia-e-negocios/item/7531-ta-condena-vale-mocambique-por-denegacao-de-

informacao.  

Esta intervenção da OAM é convergente com a condenação do Tribunal Administrativo acima referida. 
8 Sugere-se consulta do texto do CIP, publicado em 2010, com o título Cateme: As razões do conflito entre famílias reassentadas 

e a Vale Moçambique. ou Human Rights Watch 2013, World Report 2013. 
9 “Sobre o reassentamento de Cateme, vimos que o mesmo colapsou, as condições de vida das pessoas reassentadas estão em 

contínua degradação. Cinco anos após a sua implantação, o reassentamento mantém os mesmos problemas que sempre teve: as 

casas continuam com rachas, o acesso à água potável continua difícil, os reassentados continuam sem acesso a terras férteis e 

aráveis para a produção alimentar, as promessas feitas pela mineradora Vale Moçambique em 2010 continuam por cumprir em 

2016, e não há expectativa de que essas promessas venham a ser cumpridas por vontade própria da empresa. Apenas uma acção 

de pressão governamental ou cívica pode resolver o problema”. Em Tete e Cateme: entre a implosão do “el dorado” e a contínua 

degradação das condições de vida dos reassentados. Thomas Selemane, Observador Rural Nº 45, 2016. 

 

https://www.cartamz.com/index.php/economia-e-negocios/item/7531-ta-condena-vale-mocambique-por-denegacao-de-informacao
https://www.cartamz.com/index.php/economia-e-negocios/item/7531-ta-condena-vale-mocambique-por-denegacao-de-informacao
http://www.acismoz.com./
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O Estado, aos níveis central e local (provincial e distrital), revelou incapacidade técnica, aliança 

com a multinacional na repressão de manifestações, intervenção branda relativamente aos 

métodos e formas de reassentamento e de negociação das condições fiscais, e excessiva 

tolerância nas repostas, por exemplo ao Tribunal Administrativo. 

 

Perante o descrito, a Vale (neste caso) actuou considerando as fragilidades e a falta de 

cumprimento de compromissos do Estado (caminhos de ferro e portos), o escasso poder 

reivindicativo da sociedade e, em particular, dos trabalhadores e população da zona e, em 

particular, da reassentada, a repressão policial e o menosprezo pelos alertas da sociedade civil. 

Nestas circunstâncias, a Vale actuou com a lógica de maximização do extractivismo dos 

recursos naturais (exportação), com exploração do trabalho. A isto designa-se por 

predadorismo.  

 

Só uma pergunta: quem vai tapar os buracos deixados pela exploração do carvão a céu aberto? 

O que o Estado fará sobre estes e muitos outros assuntos que permanecem como incógnitas 

em momento de saída da Vale? 

 

As principais lições que se podem extrair deste caso são as seguintes: (1) necessidade de 

transparência nas negociações entre o governo e as multinacionais e na implementação dos 

investimentos; (2) capacitação técnica do Estado nas áreas de economia, finanças, ambiente e 

legislação, para o exercício competente das suas funções de fiscalização e monitorização, de 

modo a haver menores assimetrias no poder negocial; (3) assegurar que a população 

abrangida não reduz os seus padrões e condições de vida, salvaguardando os níveis de 

rendimento, de acesso à terra, de alojamento, de acesso aos serviços básicos e de medidas 

contra externalidades ambientais, sobretudo sobre a saúde pública; (4) existência de 

mecanismos de auscultação e consulta das partes envolvidas (governo a diferentes níveis, 

sector privado, sociedade civil e empresas); (5) incentivar que o empresariado nacional 

participe progressivamente na prestação de serviços de forma a se criar clusters relacionados 

com a “indústria motriz” que, neste caso, é a mineração; (6) realização de investimentos que 

permitam uma maior acumulação interna das cadeias de valor, reduzindo a natureza 

extractivista das mineradoras e de outros investimentos. 

mailto:office@omrmz.org
http://www.omrmz.org/

