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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 

relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores 

e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. 

Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito o 

Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final. 
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METODOLOGIA DE ESTUDO DOS IMPACTOS DOS MEGAPROJECTOS 
Natacha Bruna1 

 

Resumo: 

 

Nas últimas décadas, tem-se verificado uma crescente procura de recursos energéticos, minerais e 

terra. No que respeita à terra (e água), o objectivo principal da procura é a produção de commodities 

e alimentos (sobretudo grãos), com sistemas de produção em grande escala de monoculturas, sob 

formas de subcontratação e pela acção de traders para abastecer o mercado internacional, em 

especial as grandes economias emergentes (“economias baleia”, assim designadas por consumirem 

muito – China e Índia). Este investimento é muitas vezes protagonizado por multinacionais, que 

actuam com grandes volumes de recursos financeiros e físicos, tornando-se mega, giga e tera 

projectos, designando-se em Moçambique megaprojectos (MP). Assiste-se, à escala internacional, a 

uma crescente combinação do capital agrário e mineiro com o capital financeiro. 

 

Neste contexto, surge a necessidade de execução de análises e monitorias de natureza objectiva, 

fundamentada e com evidências, de forma a caracterizar os impactos e/ou efeitos da implantação e 

operacionalização de MP, à escala regional, nacional e local. Visto que a implantação e 

operacionalização destes projectos resultam numa metamorfose, a vários níveis, da economia em 

que se realizam, estas análises pressupõem a adopção de uma abordagem interdisciplinar, na 

medida em que diferentes variáveis se relacionam entre si, verificando-se relações de causa e efeito, 

de influência mútua e se estabelecem relações intersectoriais a diferentes níveis territoriais.  

 

Identificam-se benefícios socioeconómicos na economia receptora, como, por exemplo, a criação de 

emprego, aumento do nível de rendimento da população, aumento da qualificação de recursos 

humanos, dinamização da procura interna, melhoria de infra-estruturas, aumento de produtividade e 

competitividade, incentivos ao empreendedorismo e outros. No entanto, alguns aspectos como o 

tipo de governação, as políticas fiscais e económicas, o nível de corrupção, o cumprimento das leis 

e outros, podem implicar um cenário distinto e distante dos benefícios esperados, assemelhando-se 

ao conceito de “criação destruidora” onde se assume que a inovação, neste caso o MP, é mais 

destruidora que produtiva, ou seja, os constrangimentos causados são maiores que os benefícios 

para a economia receptora. Acrescentam-se, de forma não menos importante, os efeitos ambientais, 

a exploração não sustentável de recursos, impactos sociais, reassentamentos populacionais, 

reestruturação produtiva dos sistemas produtivos e agro-ecológicos, e outros. 

 

Neste estudo identificaram-se áreas críticas nas quais se verificam os efeitos mais importantes da 

implantação de MP, nomeadamente: (1) económica; (2) social; (3) ambiental; (4) instituições, 

governação e democracia; e, (5) infra-estruturas. Para complementar esta análise e apoiar estudos e 

consultas sobre estas matérias, proporciona-se uma listagem da principal legislação que facilita e 

suporta a análise dos MP. Apresenta-se também uma selecção de estudos para se proceder a uma 

revisão bibliográfica sobre o tema em questão. 

 

Palavras-chave: Megaprojectos, economia, impactos económicos, sociais e ambientais, legislação. 

 

                                                           
1Natacha Bruna, Mestre em Economia. Assistente de investigação no OMR. Docente na Universidade 

Politécnica.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistemático aumento do fluxo de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) no continente africano 

tem-se caracterizado cada vez mais por megaprojectos como forma de abastecer o mercado 

internacional no que se refere a recursos energéticos, minerais, commodities e alimentos. A 

implantação e operacionalização de um megaprojecto (MP) resultam em reconfigurações, a vários 

níveis, nas economias de destino/receptoras dos investimentos. Por esse motivo, a análise dos 

impactos dos mesmos requer uma abordagem interdisciplinar, ou seja, para que a análise seja 

considerada abrangente, tendo como base cinco perspectivas: (1) económica; (2) social; (3) 

ambiental; (4) instituições, governação e democracia; e, (5) infra-estruturas.  

 

A dimensão e o peso dos MP na economia permitem que estes possam influenciar o 

desenvolvimento económico2 de um país, através da influência que estes exercem nas políticas 

económicas e, principalmente, na transformação estrutural, nos padrões de produção, consumo e 

acumulação, nas relações com o exterior, entre outros aspectos. Os MP podem representar um 

grande peso na balança comercial e de capitais, e, por sua vez, na Balança de Pagamentos (BoP, 

sigla em inglês) e, posteriormente, no crescimento económico, nas receitas públicas e, através dos 

efeitos multiplicadores, nas relações intersectoriais, na emergência de novos actores económicos, no 

emprego, na formação de clusters3 e em outras variáveis macroeconómicas.  

 

Porém, é necessário analisar se estes possíveis efeitos se traduzem em desenvolvimento económico 

para a economia receptora, melhorando indicadores como pobreza, rendimento per capita, 

poupança, qualidade de educação e saúde, boa governação e transparência, democracia e liberdades 

dos cidadãos.  

 

Os efeitos dos MP a nível microeconómico caracterizam-se por transformações estruturais e 

económicas rápidas principalmente no que se refere aos mercados. O aumento da procura interna 

não é acompanhado pela oferta, traduzindo-se em ciclos inflacionários e consequente perda do 

poder de compra dos mais pobres, gerando-se mais pobreza e desigualdades sociais. Intensifica-se o 

mercado de terra, legal ou ilegal, através do surgimento de especulação de reservas de terras com 

potencial produtivo e de terras ricas em recursos naturais (solos aráveis, água, minérios, infra-

estruturas e razões de natureza estratégia militar e de segurança).  

 

Por sua vez, a componente social desta análise debruça-se sobre o modo de vida das comunidades 

que é directamente afectado pelas actividades desenvolvidas pelos MP. O modo de vida das 

comunidades afectadas é modificado desde os aspectos relacionados com a habitação, meios de 

produção (terra), relações entre o homem e a natureza, sistemas agro-ecológicos, valores 

ideológicos e culturais, ou seja, as comunidades são forçadamente perturbadas para permitir a 

implementação dos grandes investimentos. Daí, surge a importância de diferentes políticas 

económicas, sociais e ambientais e de compensação, com o objectivo de minimizar os efeitos 

negativos, ressaltando, no prazo imediato, a desestabilização do modo de vida causada por 

potenciais conflitos de terra e mudanças de locais de habitação e de trabalho. 

 

                                                           
2 Diferentemente do crescimento económico medido pelo produto interno bruto do país ao longo de um 

determinado período (mais que um ano), o desenvolvimento económico pressupõe uma melhoria na qualidade 

de vida e no bem-estar da população, tendo em conta a sustentabilidade dos recursos da economia. 
3 Os clusters podem ser uma forma de organização do tecido empresarial que cria eficiência e 

competitividade derivadas de sinergias e de relações intersectoriais que localizam valor acrescentado no 

território e reduzem alguns custos ao investimento principal, como, por exemplo, custos operacionais, de 

transporte e de transacção, (Mosca et al., 2012). 
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O conceito de sustentabilidade do MP surge não só a nível socioeconómico, pois tem como 

principal determinante o impacto ambiental que provoca. A monitorização destes aspectos abrange 

o impacto nos recursos hídricos, atmosféricos e nos solos, assim como os efeitos do MP na flora e 

fauna. É de realçar que os efeitos dos MP são determinados ou influenciados pela capacidade 

institucional da governação a nível nacional e, principalmente, a nível local, no que tange à 

corrupção e adaptabilidade da legislação aos novos contextos e principalmente a sua aplicação e 

fiscalização. 

 

O objectivo deste trabalho centra-se na caracterização de variáveis ou campos a serem estudados 

aquando da implementação e operacionalização de um MP a nível local, nacional ou regional, tendo 

em conta as perspectivas acima mencionadas. Para complementar esta análise, proporciona-se 

também a principal legislação relacionada com os MP e seus impactos, principalmente nas 

seguintes áreas: (1) terras; (2) meio ambiente; (3) floresta e fauna bravia; (4) minas; (5) petróleo e 

gás; (6) reassentamentos e indemnização; (7) investimento estrangeiro; e, (8) autarquias locais. 

Apresenta-se também uma selecção bibliográfica que tem como objectivo analisar os diferentes 

impactos dos megaprojectos implementados em Moçambique e a nível internacional. O objectivo 

último deste trabalho é o de proporcionar uma base metodológica e de indicações da principal 

legislação e bibliografia sobre os megaprojectos, de forma a poder ser útil para quem procure 

realizar estudos/pesquisas sobre diferentes perspectivas, âmbitos e abordagens acerca destes temas 

tão actuais e relevantes em muitas economias. 

 

Apenas uma análise global sobre os múltiplos efeitos positivos e negativos, económicos, sociais e 

ambientais e sobre as instituições e transformações estruturais a curto e longo prazos, permite 

avaliar com consistência e independência os benefícios e os custos de um megaprojecto. 

 

Em resumo, este estudo pretende constituir uma ferramenta/guia de análise dos impactos dos MP 

numa perspectiva interdisciplinar, que engloba a vertente analítica, fundamentada pela vertente 

jurídica e complementada por um conjunto de referências bibliográficas úteis para a construção de 

uma revisão bibliográfica. 

 

 

2. BREVE CONCEPTUALIZAÇÃO 

 

Actualmente verifica-se uma tendência de aumento do nível de IDE nas economias africanas, da 

América Latina e Ásia. Este facto deve-se ao aumento da procura de diferentes commodities, 

principalmente das grandes economias.  

 

Em primeiro lugar, é necessário distinguir um MP de um simples projecto de investimento. O 

conceito de MP pode incluir diferentes variáveis na medida em que os MP diferem de acordo com 

suas especificidades e objectivos. De acordo com Gellert e Lynch (2003), os mega projectos podem 

ser analiticamente classificados nas seguintes categorias: (1) infra-estrutura (por exemplo, 

construção de portos, estradas de ferro, água urbana e sistemas de esgoto); (2) extracção (por 

exemplo, minerais, petróleo, e gás); (3) produção (por exemplo, plantações, zonas de 

processamento para exportação e parques fabris); e, (4) consumo (por exemplo, instalações 

turísticas, cadeias de distribuição alimentar, centros comerciais e outros). No entanto, existem 

campos e variáveis aos quais diferentes autores4 recorrem para a conceitualização de MP e que, 

adicionalmente, caracterizam de forma considerável e uniforme todos os tipos de MP. 

 

                                                           
4 Por exemplo, Castel-Branco (2008), Gellert e Lynch (2003) e outros. 
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Sendo assim, um MP5 pode provocar grandes impactos em diferentes vertentes da economia 

receptora, em particular em variáveis macroeconómicas em grandes e rápidas transformações da 

paisagem (landscape) operando num regime intensivo em capital e tecnologia de ponta, resultando 

em transformações estruturais e sociais e nos sistemas agro-ecológicos. Adiciona-se a este conceito, 

a dimensão em termos de população e dos recursos humanos envolvidos nos processos de 

implementação e operação do projecto. 

 

Teoricamente, se estes projectos forem implantados e operarem de forma sustentável, podem criar 

os seguintes benefícios (Knight et al., 1993 e Flyvbjerg, 2014): 

 

 Criação de emprego directamente pelo MP ou empresas relacionadas com o mesmo 

(fornecedores e outros). 

 Aumento do nível de rendimento da população a nível regional. 

 Aumento da qualificação de recursos humanos. 

 Dinamização da procura interna. 

 Melhoria de infra-estruturas. 

 Aumento de produtividade e competitividade. 

 Incentivos ao empreendedorismo. 

 

No entanto, dependendo de diferentes factores da economia receptora, política económica, política 

fiscal, tipo de governação, corrupção, nível de eficiência em relação a aplicação da legislação e 

outros, este cenário positivo pode não se verificar na realidade. Deste modo, é importante verificar 

se a implantação e operacionalização dos MP em Moçambique obedece ao conceito de destruição 

criadora de Schumpeter, onde a inovação torna-se mais produtiva ou benéfica em relação ao que ela 

destrói, ou assemelha-se ao conceito de criação destruidora onde se verifica o contrário, ou seja, os 

efeitos negativos são superiores aos benefícios. 

 

 

3. PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DOS IMPACTOS DOS MP 

 

3.1. Introdução 

 

A implantação de MP pressupõe a análise de impactos em diferentes perspectivas de uma economia 

abrangendo os tangíveis e intangíveis. A figura a seguir ilustra as cinco principais perspectivas às 

quais se deve recorrer ao analisar os impactos dos MP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Com investimento inicial acima de US$ 500 milhões para o caso de Moçambique. 
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Figura 1 

Principais perspectivas de análise do impacto dos MP 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como foi referido, os MP envolvem a aplicação de elevados montantes de recursos financeiros 

representando, em alguns casos, uma significativa proporção da produção nacional (Produto Interno 

Bruto) o que, consequentemente, representa um choque para uma economia e sociedade e ambiente. 

Estes investimentos exercem uma significativa influência ao nível social e ambiental na medida em 

que estes tendem a operar em zonas previamente ocupadas por comunidades, combinado com a 

transformação espacial pela implantação da infra-estrutura do projecto em si ou até pela 

modificação da paisagem devido à extracção de recursos naturais, causando, deste modo, alguma 

alteração do status quo a nível social, político ou institucional e ambiental.  

 

É importante referir que estas perspectivas ou áreas inter-relacionam-se entre si e, do modo 

semelhante, os factores que as compõem também se influenciam entre si. As instituições ou a 

governação influenciam directamente nas restantes perspectivas na medida em que as políticas 

adoptadas pelo Estado, as reformas resultantes da implementação dos MP e o nível de cumprimento 

da legislação determinarão a mais-valia e a sustentabilidade económica, ambiental e social. Por sua 

vez, os restantes constituintes contribuem de forma directa ou indirecta para a composição de cada 

uma das perspectivas. 

 

3.2. Perspectiva económica 

 

Ao longo de todo processo de implantação e operacionalização de um MP, os efeitos facilmente 

perceptíveis e os mais notáveis a nível macro são os económicos, pois estes verificam-se desde a 

entrada de fluxos de capital na Balança de Pagamentos (BoP) até ao surgimento de uma inflação 

autárquica ou local causada pela procura elevada resultante das necessidades do MP. Para uma 

melhor compreensão da análise da dimensão económica sugere-se a desagregação das variáveis a 

nível macro e microeconómico:  
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Figura 2 

Principais variáveis económicas a serem analisadas (nível macro) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Relativamente aos impactos na economia a nível macro verifica-se que os MP exercem uma 

influência considerável no PIB, consequentemente no crescimento económico, assim como nas 

variáveis que o compõem com o orçamento geral do Estado, balança de pagamentos, consumo e 

investimento. As outras varáveis macroeconómicas mais propensas à influência dos MP são as 

seguintes: (1) taxa de juros; (2) inflação; (3) taxa de câmbio; (4) pobreza; e, (5) preços nacionais ou 

internacionais tendo em conta a quota de mercado dos mesmos.  

 

Estas variáveis acima citadas podem ser influenciadas pelos MP na medida em que a entrada de 

divisas proporciona um aumento de reservas pelo saldo positivo da BoP, o que determinará a 

variação da taxa de câmbio (valorização neste caso). No caso de este IDE ser acompanhado pelo 

aumento do investimento nacional em resposta e em suporte do mesmo, verificar-se-á um aumento 

na procura de moeda causando deste modo um aumento na taxa de juro, assumindo que ambos 

investidores, nacionais e estrangeiros, recorrem a fontes nacionais de financiamento6. Por outro 

lado, o aumento do nível de oferta monetária pelos grandes montantes de financiamento poderão 

resultar em inflação que também poderá ser justificada pelo aumento da procura agregada resultante 

do IDE e dos investimentos nacionais que o suportam. É importante realçar que estas três variáveis 

relacionam-se e influenciam-se entre si.   

 

Na fase inicial dos investimentos, a entrada de grandes volumes de capitais é contabilizada na conta 

de IDE que pertence à conta financeira da BoP, exercendo um claro impacto positivo no saldo da 

BoP. No caso de Moçambique, o primeiro boom do IDE registou-se anteriormente ao período de 

2000 a 2001 com a entrada da Mozal, e, e, a partir de 2010, registou-se um grande aumento da 

conta IDE devido aos investimentos iniciais dos MP de carvão, petróleo e gás na bacia do Rovuma. 

                                                           
6 No caso particular de Moçambique, verifica-se que apenas uma parte do total do volume declarado de 

investimento do MP entra na economia principalmente em forma de moeda, equipamentos e serviços.  
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Registou-se um aumento de aproximadamente 5 mil milhões de USD de 2010 a 2012 (BdeM, 

vários anos). Consequentemente, grandes transformações são esperadas na composição do 

investimento e do PIB, pela dinamização de sectores de actividade de interesse internacional, como 

é o caso da Indústria Extractiva. Estes aspectos podem provocar altas taxas de crescimento 

económico na economia receptora, mesmo que sectorial e territorialmente concentrados, 

provocando, consequentemente, maiores desigualdades espaciais e espaciais 

  

Com a sua operacionalização, os MP influenciam ou determinam as políticas económicas da 

economia receptora e as respectivas variáveis macroeconómicas, como o caso do nível de 

poupança, ou de acumulação de capital, que poderá e influenciar as taxas de juros e o nível de 

investimento nacional. Por outro lado, é necessária uma análise à política fiscal aplicada aos MP, 

pois esta, quando desenhada de forma competente, deveria resultar num aumento significativo de 

receias fiscais, diminuindo a dependência externa do Orçamento Geral do Estado e o défice público. 

A dependência externa pode também surgir em consequência da influência dos preços 

internacionais e devido a alterações estratégicas dos fluxos de investimento multinacional, por 

razões de competitividade relativa das economias, ambiente de negócios, questões de estabilidade, 

mudanças legislativas e demais riscos das economias.  

 

Em relação ao sector externo, considera-se um maior grau de abertura da economia, não só pela 

entrada de capitais, como também pelo aumento do volume de importações e exportações dos MP. 

Numa fase inicial, verifica-se um grande aumento das importações na medida em que o projecto 

demanda equipamentos e outros bens de capital para a implantação de infra-estruturas de grande 

dimensão. A médio e longo prazo, podem acontecer aumentos nas exportações. Deste modo, através 

dos impactos positivos a médio e longo prazo no saldo da balança comercial, o saldo da conta 

corrente também melhorará que, por sua vez, se estenderá ao saldo da BoP e à dívida externa. 

 

Embora a implantação e operacionalização dos MP resultem geralmente em crescimento 

económico, é crucial o aprofundamento desta análise virando-se para o desenvolvimento 

económico, tendo em conta o impacto na qualidade de vida e bem-estar (rendimento, saúde e 

educação, segurança do cidadão, segurança social, etc.) da população. Sendo assim, o contributo 

dos MP sobre o desenvolvimento económico dependerá da performance e inter-relação das 

variáveis ilustradas na figura 2.  

 

A nível micro, pretende-se abordar questões ligadas ao nível local ou regional tendo em conta a 

natureza do MP. Neste âmbito recorre-se não só à análise da influência dos MP no rendimento da 

população afectada e circunvizinha, sendo também importante estudar as diferentes ligações 

económicas desenvolvidas pelos mesmos a montante que resulta na formação de clusters. De 

acordo com Castel-Branco (2008), tendencialmente, os MP em Moçambique não promovem 

investimento a jusante pela pequena dimensão do mercado nacional, pelo que o internacional é mais 

atractivo. No entanto, estes podem desenvolver ligações produtivas a montante, os chamados 

fornecedores nacionais dos MP, que possuem dificuldades em se estabelecer dada a fraqueza da 

base produtiva nacional e a lista de exigências (standards de qualidade, quantidade e estabilidade de 

fornecimento, preços, garantias exigidas pelos compradores, etc.). Estes fornecedores, ao se 

desenvolverem, podem constituir clusters. 
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Figura 3 

Principais variáveis económicas a serem analisadas (nível micro) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os mercados locais sofrem bastantes transformações resultantes de desequilíbrios e choques 

causados pela nova conjuntura económica motivada por estes investimentos de grande dimensão. 

Nos primeiros anos de actividade pode verificar-se um crescimento da demanda no mercado local 

devido ao surgimento de necessidades para o funcionamento do MP em si, ou, então, do grande 

número de agentes económicos que este move (trabalhadores imigrantes, nacionais ou estrangeiros, 

empresas de estudos, transportes e comunicações, hotelaria, etc.), resultando em aumentos dos 

preços a nível local (inflação autárquica).  

 

Dando continuação à análise do contexto local, verificam-se ainda outros aspectos económicos a 

serem considerados. Existem membros das elites locais e de centros de poder (a nível nacional e 

local) que são detentores de DUATs e que especulam, alugam ou vendem ilegalmente a 

possibilidade de uso e aproveitamento da terra. Esta prática pode ser uma forma de “reserva” de 

terras, que são obtidas a preços relativamente baixos (custos administrativos de concessão do 

DUAT que pode envolver comissões) e, posteriormente, “vendidas” aos grandes investidores (pelos 

MP ou então indirectamente a empresas relacionadas com os mesmos), após terem sido 

consideravelmente inflacionadas. Neste contexto, o estudo de Besseling (2013) e Chivangue e 

Cortez (2015) revelam a existência de elites políticas com participação em diferentes sectores da 

economia, em particular da indústria extractiva e mineração.     

 

O nível de produção, em particular alimentar, é um dos indicadores a ser considerados pelo facto da 

implantação destes MP serem, por norma, em zonas rurais onde a prática da agricultura, 

maioritariamente de subsistência, constitui a maior fonte de rendimento e são muitas vezes 

perturbadas no processo de implantação e operacionalização dos MP devido à ocupação de terras 

agricultadas por outras actividades (mineração, turismo, grandes explorações, etc.). 

 

3.3. Perspectiva social 

 

Diferentemente da perspectiva económica, os efeitos na perspectiva social no âmbito da análise dos 

MP não são tão imediatamente visíveis a nível nacional ou na economia como um todo. Os efeitos 

sociais de um MP são verificados a nível local ou regional, nas comunidades directamente 

afectadas, ou, então, nas circunvizinhas. A posse de tangíveis e intangíveis destas comunidades 

transformam-nas ou desestruturam-nas para dar lugar a estes grandes investimentos.  
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Figura 4 

Principais variáveis da perspectiva social 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A dimensão destes investimentos pressupõe a ocupação de uma grande extensão de terra que, a 

priori, pertence a múltiplos agregados familiares, maioritariamente com base nos direitos 

consuetudinários ou por ocupação de boa-fé, que, para além de possuírem as habitações, permite-

lhes a prática de agricultura, extracção de água, lenha, carvão, caça entre outras actividades que 

constituem o modo de produção, consumo e de vida das populações. Sendo assim, inicia-se um 

processo de reassentamentos das comunidades afectadas, o qual é digno de análise, 

acompanhamento e monitorização, visto que afecta a qualidade e o modo de vida dos mesmos e das 

suas relações com a natureza.  

 

É imperativa a aplicação e fiscalização da legislação com o objectivo de manutenção ou melhoria 

da qualidade de vida da população reassentada7 e para a defesa dos direitos individuais e das 

comunidades. Adicionalmente, o processo de deslocação de comunidades não deve ser visto como 

uma mera externalidade da implantação dos MP, pois este processo envolve muito mais que a 

perturbação da qualidade de vida em termos económicos, mas também de perturbação dos valores 

ideológicos e culturais intergeracionais e que constituem elementos de identidade sociocultural das 

diferentes comunidades.  

 

A legalidade, legitimidade e justeza com que os processos de reassentamentos são conduzidos 

determinarão não só a qualidade de vida da comunidade afectada, como também, influenciará o 

nível de desigualdades sociais que, por sua, vez permitirão, ou não, estabilidade social. No caso de 

conflitos, podem surgir muitas vezes as migrações forçadas e não assistidas, greves e outros tipos de 

reivindicações e manifestações de descontentamento e indignação. 

 

3.4. Perspectiva institucional 

 

A dimensão financeira e estrutural dos MP exige e pressupõe um aumento ou adequação da 

estrutura e capacidade institucional do Estado da economia receptora, principalmente em economias 

em desenvolvimento que se caracterizam por aparelhos de Estado frágeis e dependentes. Portanto, 

                                                           
7 Consulte a legislação sobre reassentamentos e outros aspectos na secção 4. 
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surge a necessidade de modernização do Estado através da capacitação técnica, aumento do poder 

negocial, conhecimento da complexidade de relacionamento com multinacionais, conhecimento dos 

mercados e das influências políticas e estratégicas à volta dos recursos naturas, informatização e 

conexão das instituições através das novas tecnologias (gestão em rede).  

 

Visto que a implantação de um MP geralmente implica a ocupação de grandes extensões de terra, 

surge, a nível nacional, uma maior consciência acompanhada de movimentos ligados à 

possibilidade de existência de usurpação de terras pelos grandes investimentos. Este facto é também 

verificado a nível local onde mais se assinalam situações de conflitos de terra entre as comunidades 

e os investidores, o que representa um desafio para as autoridades locais no que se refere à 

resolução de conflitos de forma legítima e justa, num cenário em que se pode verificar corrupção, 

tanto ao nível das instituições costumeiras como ao nível das governamentais (governo distrital). 

 

A transparência deve ser incorporada a todos os níveis de implementação dos projectos recorrendo 

a bases legislativas, como por exemplo o cumprimento ou aplicação de leis de acesso à informação 

o que permite um maior nível de participação dos diferentes stakeholders. Por outro lado, de acordo 

com o tipo de MP, pode-se dar origem a reformas/ajustamentos e actualizações da legislação. Um 

exemplo verificou-se com a revogação das Leis de Minas e Petróleo para que fossem aprovadas a 

Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto (Lei de Minas) e a Lei n°21/2014, de 18 de Agosto (Lei de 

Petróleo). Estas leis surgem como resultado da manifestação de interesse de empresas como 

Anadarko, ENI e SASOL para explorar o petróleo e gás existente.  

 

Figura 6 

Principais variáveis institucionais 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Devido à importância financeira destes grandes investimentos, as políticas são definidas nos centros 

de decisão, dando menor importância ao poder local. Portanto, desde a negociação dos termos 

contratuais entre o Estado e o MP até à aprovação do investimento e sua implementação podem 

acontecer práticas pouco transparentes e corrupção. O estudo de Chivangue e Cortez (2015) analisa 

as ligações formadas por elites moçambicanas políticas e de negócios, e destaca entidades dos mais 

altos cargos do governo de Guebuza no envolvimento destas práticas.  
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No caso de Moçambique, os poderes de decisão estão excessivamente concentrados em Maputo, o 

que sugere que se estudem reformas do Estado que permitam a descentralização e formas de 

articulação intersectorial, a nível central e deste com os níveis provincial e local. Este processo 

necessita de ser acompanhado pela capacitação técnica e em recursos das instituições, para que o 

Estado possa desenvolver com eficácia as funções de regulação e fiscalização. A concepção, 

projecção e implementação de MP (como de outros), exige coordenação, diálogo e debate entre os 

actores envolvidos (governo, sector privado, sindicatos, sociedade civil, comunidades), de modo a 

potenciar os efeitos positivos e minimizar os negativos, num processo de desenvolvimento inclusivo 

e de democracia participativa. A formação de alianças pode ser caracterizada a partir da seguinte 

figura: 

 

Figura 5 

Alianças económicas do poder e papel da sociedade civil 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As alianças são formadas consoante os interesses internacionais e dos governos e concretizam-se 

com o investimento directo estrangeiro sob a forma de MP implementados por multinacionais que 

podem estar ou não associados ao capital nacional. Por outro lado, verificam-se outros tipos de 

aliança entre a população afectada pelos MP e Organizações da Sociedade Civil (OSC). Estas 

últimas, juntamente com os órgãos de comunicação constituem os principais aliados das 

comunidades através das suas funções que se resumem em advocacia, pesquisa e movimentos 

sociais.  

 

As OSCs viradas para a pesquisa têm como principais objectivos influenciar políticas, alertar para 

as dificuldades e efeitos negativos económicos, sociais e ambientais, bem como debater e divulgar 

resultados de suas pesquisas com a finalidade de dar a conhecer prioridades de intervenções e 

proporcionar uma base informativa viável para as OSCs de advocacia e de movimentos sociais. Por 

sua vez, as OSCs de advocacia são cruciais para o apoio às comunidades e monitorização da 

implementação de decisões governamentais, disseminação de conhecimento e legislação no seio da 

comunidade, incentivar o investimento responsável junto do sector privado e mobilizar as 

comunidades para a defesa dos seus direitos e interesses. As OSCs ligadas aos movimentos sociais 
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surgem como forma de complementar o alerta sobre os efeitos negativos encorajando medidas 

governamentais e privadas, englobando assuntos transversais, como a paz, os direitos humanos, a 

democracia, as liberdades individuais, entre outros aspectos. 

 

Regra geral, os estados dos países pobres não possuem conhecimento e, portanto, capacidade 

negocial e de monitorização técnica dos MP assim como dos fluxos e negócios internacionais 

relacionados com as áreas económicas, dos fluxos e redes de negócios, interesses e 

políticainternacional envolvidos. Estas realidades poderão implicar a contratação de especialistas 

para gabinetes de estudo e assessorias que, embora aparentemente caras, podem compensar face ao 

volume dos negócios e aos riscos de decisões não acertadas. Os aparelhos técnicos e administrativos 

necessitam ser capacitados e formados, o funcionamento das organizações necessita ser 

modernizado com as novas tecnologias e com funcionamento em rede de informação, a nível 

nacional e internacional. O acompanhamento dos mercados e dos preços internacionais, dos fluxos 

de investimento, estratégias globais das multinacionais, bolsas de valor, etc., é necessário para a 

gestão e o estabelecimento de políticas públicas adequadas em sectores de grandes complexidades à 

escala global. 

 

3.5. Perspectiva ambiental 
 

Estudos sociais, económicos e ambientais sobre os potenciais efeitos da implantação de MP 

agrícolas, minerais, de infra estruturas e outros são necessários para confirmar a sustentabilidade 

desse MP e dos respectivos projectos antes da sua implantação ou aprovação. No entanto, estes 

estudos não eliminam a necessidade de estudos de monitoria que analisem a aplicação das leis 

ambientais8 ao longo de todo o processo de implantação e operacionalização do MP, principalmente 

os que têm os recursos naturais como o principal alvo da sua actividade, pois estes modificam a 

paisagem territorial, constituem ameaças de desflorestação, perturbam a fauna e flora dos locais em 

que operam, contaminam a água, os solos e o ar e afectam a saúde pública, com efeitos de maiores 

incidências de determinadas doenças conforme as actividades dos MP. Os aglomerados 

populacionais em redor dos locais de implementação sofrem crescimentos desequilibrados devido 

às migrações provocadas pelas expectativas de emprego e de pequenos negócios informais, 

traduzindo-se em problemas ambientais devido à densificação demográfica sem o correspondente 

crescimento de infra-estruturas e de oferta de serviços aos cidadão. 

 

Figura 7 

Principais variáveis ambientais a serem a analisadas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

                                                           
8 Veja o Anexo 2 onde se descrevem as diferentes leis ambientais vigentes em Moçambique. 
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Dependendo da natureza do MP, deve-se monitorar os níveis de poluição hídrica, atmosférica e dos 

solos, realçando que estes são recursos cruciais para a sobrevivência das comunidades vizinhas. A 

poluição deve ser analisada não só em termos de destruição ambiental (sustentabilidade e perda de 

biodiversidade), como também, pela importância que os ecossistemas exercem na vida, rendimento 

e saúde da população, e, não menos importante, na preservação dos recursos, do ambiente, dos 

potenciais produtivos e das condições de vida das futuras gerações.  

 

Um exemplo concreto da existência da perturbação do meio ambiente e da qualidade de vida das 

comunidades circunvizinhas verificou-se na exploração de carvão mineral em Moatize, tendo sido 

publicamente referido9 que a água utilizada pelas comunidades foi poluída pelos resíduos de carvão. 

Foram também encontrados resíduos de carvão nas entranhas de animais (cabritos), pó de carvão 

nas roupas quando estas secam ao ar livre e doenças respiratórias (tosse e outras) em indivíduos que 

residem próximos da região. 

 

3.6. Infra-estruturas 

 

A entrada de MP na economia implica claramente um avanço em termos de infra-estruturas, não só 

pela estrutura dos projectos, como também por um conjunto de infra-estruturas desenvolvidas para 

permitir o funcionamento dos mesmos e a emergência de clusters. As mais notáveis, em termos 

financeiros e de desenvolvimento, são as vias de comunicação que suportam a logística dos MP e o 

escoamento da produção, que incluem estradas, linhas férreas e portos, e assentamentos urbanos 

(novos ou alargamento dos existentes). Os projectos de construção ou reabilitação destas infra-

estruturas são uma prioridade no orçamento geral do Estado e/ou são co-financiados pelos MP em 

questão. Estes aspectos implicam a realocação dos escassos recursos públicos. É importante que se 

conheçam os custos de oportunidade10 destes recursos. 

 

Figura 8 

Principais variáveis a analisar a nível de infra-estruturas 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

                                                           
9 Por um membro representante da UPC de Tete na Assembleia Geral da UNAC realizada a 24 de Novembro 

de 2015 em Maputo. 
10 Valor do bem que se prescinde. 
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Como se pode verificar na figura acima, as infra-estruturas de acessibilidade e suporte para o 

escoamento e exportação não constituem o único avanço proporcionado pelos MP. Verifica-se 

também um aumento e melhoramento de infra-estruturas públicas e sociais como forma de 

responder às necessidades de um novo mercado emergente nessa região.  

 

Quando a construção/reabilitação das infra-estruturas não obedece aos cronogramas estabelecidos 

conforme os volumes de escoamento e de logística dos locais de produção para os destinos 

(geralmente os portos de embarque) surgem estrangulamentos com consequências sobre a 

armazenagem desajustada da produção (por exemplo, no caso de Moçambique, o carvão ao ar livre 

nos locais de produção e nos portos de embarque) e utilização de meios de transportes com 

elevados custos, de pequenos volumes (camiões) e fortemente danificadores das estradas e pontes, 

devido à sobrecarga do tráfego (intensidade do tráfego e volume de tonelagem). 

 

A eficiência das infra-estruturas (caminhos-de-ferro e portos) constitui um importante elemento de 

competitividade que importa conhecer, bem como os procedimentos e transparência dos trâmites 

alfandegários. 

 

3.7. Gestão e riscos na implementação de MP 

 

A concepção e implementação de grandes projectos criam elevadas expectativas de crescimento 

rápido das economias, de enriquecimento das elites e de melhoria da vida das populações das zonas 

envolvidas. Regra geral, os tempos entre as negociações e o início das actividades são de médio 

prazo, o que pode resultar em benefícios esperados não concretizados. Coloca-se, portanto, a 

necessidade de uma cautelosa gestão das expectativas transmitidas, sobretudo através dos discursos 

políticos e da imprensa menos qualificada nestas áreas. 

 

Os riscos do cumprimento dos prazos e da entrada em produção dos investimentos podem ser 

alterados em função de vários factores (conflitos, ritmos de construção de infra-estruturas de 

escoamento, períodos negociais, alterações de contextos internacionais – preços, mudanças 

tecnológicas, conflitos, pressão e legislação ambiental, situação económica e mudanças políticas 

nos países de origem do capital, etc.). Estes aspectos podem provocar alterações fundamentais em 

relação aos projectos e perspectivas iniciais ou mesmo o cancelamento dos investimentos. Estes 

aspectos reforçam a importância da ponderação dos discursos e da gestão das expectativas. 

 

A verificação dos riscos influencia significativamente as economias e as sociedades receptoras. 

Referem-se apenas alguns exemplos: 

 Alteração nos ritmos de investimento e/ou de exploração ou nos resultados produtivos 

(quantidades e receitas), e consequências sobre a balança de pagamentos, a dívida externa, 

a taxa de câmbio, as receitas fiscais, o défice e a dívida pública. 

 Expectativas não realizadas sobre os benefícios locais (emprego, novos negócios, 

reassentamento feitos de forma transparente e participativa, mudanças de sistemas de 

produção e consequências sobre os rendimentos das famílias que têm a agricultura como 

principal fonte de rendimento, sobre a segurança e soberania alimentar, no acesso aos 

serviços básicos, às instituições e aos mercados, etc.). 

 Mudanças climáticas e consequências sobre as vias de comunicação, a produção (sobretudo 

em projectos agrícolas) e reflexos sobre os aspectos apontados nos bullets anteriores. 

 Reivindicações e lutas sociais dos grupos populacionais negativamente afectados ou cujas 

expectativas não aconteceram, e possível reforço do défice de transparência, autoritarismo e 

perdas de democracia. 

 Mudanças dos prazos na execução das infra-estruturas e consequências sobre a produção, a 

capacidade de armazenagem e escoamento e efeitos sobre as magnitudes macroeconómicas. 
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 Riscos do surgimento de distorções institucionais, por exemplo, maior concentração do 

poder a nível central.  

 

É fundamental que a monitorização do MP e as pesquisas comparativas e em painel (comparação 

entre dois ou mais períodos), sejam constantes e realizadas tanto por instituições públicas como por 

grupos de pesquisa independentes. No ponto seguinte apresentam-se alguns elementos sobre a 

metodologias de pesquisa e, a seguir, sugerem-se alguns temas de pesquisa e/ou monitorização. 

 

 

4. METODOLOGIAS 

 

Para analisar os impactos de um MP na economia e nas diferentes vertentes que o acompanham é 

necessário seguir uma sequência lógica e metodológica para obter os melhores resultados possíveis 

da pesquisa. Esta compreende as seguintes fases: (1) revisão bibliográfica; (2) trabalho de campo; 

(3) métodos quantitativos e qualitativos; e, (4) devolutivas. É importante realçar a relevância dos 

cuidados a ter com os dilemas entre o positivismo e o normativismo.  

 

A revisão bibliográfica constitui uma forma de obter uma contextualização relevante sobre a 

implantação e impacto de MP em diferentes países ou regiões com a finalidade de proporcionar ao 

pesquisador bases metodológicas e teóricas para desenvolver a sua pesquisa como também um nível 

superior de entrosamento e domínio do próprio tópico. A revisão bibliográfica também possibilitará 

a comparação de seus resultados com os resultados apresentados por outros estudos desenvolvidos 

na mesma área.  

 

Após obter este conjunto de informação e conhecimento o pesquisador estará apto para proceder ao 

trabalho de campo que é antecedido da escolha e construção dos métodos de recolha de informação. 

Consoante a tipologia do MP ou dos objectivos da pesquisa, os métodos de recolha de informação 

podem ser os seguintes: (1) inquéritos por questionários; (2) entrevistas; (3) observação; e, (4) 

recolha de dados secundários e documentais.  

 

A importância da recolha de dados envolvendo trabalho de campo é que esta permite não só o 

acesso e recolha de dados primários específicos e alinhados aos objectivos do projecto de pesquisa, 

como também possibilita um maior nível de observação de fenómenos directa ou indirectamente 

relacionados com o objecto de pesquisa, resultando numa melhor compreensão da dinâmica da 

região e do MP e do seu meio envolvente. Após a recolha de dados seguindo todos os trâmites 

metodológicos, desde a elaboração dos métodos de recolha, a definição do tamanho da amostra até 

a deslocação ao campo, segue-se a fase de processamento de dados e análise de resultados. A 

análise de dados e resultados pode seguir métodos quantitativos ou qualitativos, ou ambos.  

 

O carácter tendencialmente qualitativo da pesquisa conduz ao dilema entre o positivismo e o 

normativismo na medida em que os impactos e práticas do MP, tal como se verificam, podem não 

constituir o que se deveria realmente verificar no ponto de vista do pesquisador. O dilema entre o 

normativismo e o positivismo entre a descrição dos fenómenos verificados no campo, devem-se 

distanciar da subjectividade interpretativa e de juízos do investigador. 

 

Constitui ainda uma importante parte da pesquisa, a realização das devolutivas às regiões 

abrangidas pelas pesquisas. As devolutivas constituem uma mais-valia para a pesquisa na medida 

em que permitem obter confirmações dos resultados da mesma e contribuições para futuras 

pesquisas. Estas também proporcionam benefícios à população local e outros actores envolvidos 

pela disseminação de conhecimento e promoção de debates abertos para identificação de soluções 

para os respectivos problemas e também pela criação de um espaço e oportunidade para aproximar 
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e promover a participação de todas as partes envolvidas (governo, sector privado, comunidade). 

Para além destes, refere-se a importância da retribuição dos contributos dos actores envolvidos na 

pesquisa como entrevistados e outros que se abstiveram de suas actividades para tornar possível a 

pesquisa. 

 

 

5. SUGESTÃO DE TEMAS DE PESQUISA E MONITORIZAÇÃO PERMANENTES 

 

Os temas que a seguir se sugerem são apenas títulos de possíveis pesquisas ou acções de 

monitorização dos MP. Baseiam-se ainda nos temas que mais relevância têm demonstrado durante a 

implementação do MP em Moçambique. São os seguintes: 

 

 Benefícios fiscais e consequências sobre as receitas, o défice e a dívida pública. 

 Efeitos sobre a balança de pagamentos (défice e dívida pública, taxa de câmbio e reservas 

líquidas). 

 Consequências sobre o crescimento económico, o crédito à economia, a taxa de juro e o 

investimento nacional. 

 Influência sobre o desenvolvimento económico e desenvolvimento humano. 

 Dinamização das economias locais (emprego, inflação, negócios, rendimento das famílias, 

etc.) e relações industriais. 

 Fenómenos migratórios. 

 Utilização do território e planeamento regional. 

 Urbanização acelerada e consequências (infra-estruturas e oferta de serviços, ambiente 

social, xenofobias, etc.). 

 MP e efeitos multiplicadores da economia. 

 Reassentamentos, comparando vários indicadores com o período pré-reassentamento 

(acesso medido por distâncias, tempos e custos de transporte a serviços e aos mercados), 

níveis de rendimento e oportunidades de emprego, segurança alimentar e nutrição.  

 Ocupação e conflitos de terras, qualidade dos solos e da água, distâncias entre a habitação e 

a exploração agrícola, as pastagens e os pontos de acesso à água. 

 Efeitos ambientais: níveis de poluição da terra, água e solos nos locais de produção e nas 

populações vizinhas e efeitos sobre a produtividade e a saúde pública e dos trabalhadores 

(“doenças profissionais”). 

 Desflorestação. 

 Condições da habitação e respeito pela cultura na ocupação dos espaços habitacionais. 

 Processo de reassentamento: auscultação, negociação, contratos, indemnizações, etc. 

 Relações laborais e interculturais no local de trabalho. 

 Relação MP e valores antropológicos e culturais, respeito pelos direitos humanos e defesa 

dos direitos e liberdades dos cidadãos. 

 Implementação de MP e transparência da governação, democracia, diálogo e auscultação e 

envolvimento das comunidades nas diferentes fases do investimento. 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grande fluxo de investimentos em particular nas economias subdesenvolvidas que se traduzem 

em forma de multinacionais intensivas em capital com mais de US$ 500 milhões de capital 

influenciam o rumo de desenvolvimento desses países assim como as políticas económicas por eles 

adoptadas, implicando assim a necessidade de estudos económicos, sociais e ambientais que 
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validem a sustentabilidade do investimento em causa, principalmente pelo impacto na qualidade de 

vida verificado num considerável segmento da população.  

 

Neste contexto, surge a necessidade de execução de análises e monitorias de natureza objectiva e 

fidedigna de forma a caracterizar realisticamente os impactos e/ou efeitos da implantação e 

operacionalização de MP num determinado país. Esta análise pressupõe a adopção de uma 

abordagem interdisciplinar na medida em que diferentes variáveis relacionam-se entre si, 

verificando-se relações de causa e efeito ou até de influência mútua.  

 

Teoricamente, estes MP acomodam benefícios socioeconómicos na economia receptora, como por 

exemplo, a criação de emprego, aumento do nível de rendimento da população, aumento da 

qualificação de recursos humanos, dinamização da procura interna, melhoria de infra-estruturas, 

aumento de produtividade e competitividade, incentivos ao empreendedorismo e outros. No 

entanto, alguns aspectos, como o tipo de governação, as políticas fiscais e económicas adoptadas, o 

nível de corrupção, o nível de cumprimento da lei e outros, podem implicar um cenário distinto e 

distante dos benefícios esperados assemelhando-se ao conceito de criação destruidora em que se 

assume que a inovação, neste caso o MP, é mais destruidora que produtiva, ou seja, os 

constrangimentos causados são maiores que os benefícios para a economia receptora. 

 

O crescimento e desenvolvimento devem ter como centro o Homem. Qualquer opção que 

secundarize as pessoas, sobretudo as directamente afectadas, poderá ter insucessos, custos 

adicionais e conflitualidades que se repercutirão em todas s vertentes apresentadas neste texto (e 

outras). O desenvolvimento inclusivo, onde os cidadãos e a sociedade são envolvidos, é cada vez 

mais uma condição sem a qual não será possível a realização de investimentos de grandes 

dimensões e com importante e complexas implicação sobre os cidadãos. Investidores e governos 

que secundarizem este elemento não estão actuando de forma inteligente para alcançarem os seus 

próprios objectivos. 
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Anexo 1 

PRINCIPAIS OBRAS PUBLICADAS SOBRE MEGAPROJECTOS 
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Anexo 2 

 

PRINCIPAL LEGISLAÇÃO PARA ANÁLISE DOS IMPACTOS DOS MEGAPROJECTOS 
 

Nos diferentes campos de análise dos efeitos dos MP é necessário que haja uma contextualização 

prévia com a legislação vigente no país para permitir uma monitorização mais completa e precisa. 

Para tal apresenta-se nesta secção um conjunto de referências jurídicas (leis, decretos e 

regulamentos) considerados cruciais ao analisar-se os impactos de MP. Dependendo do objecto e 

natureza do MP sugerem-se bases legislativas nas seguintes áreas: (1) terras; (2) meio ambiente; (3) 

floresta e fauna bravia; (4) minas; (5) petróleo e gás; (6) reassentamentos e indemnização; (7) 

investimento estrangeiro; e, (8) autarquias locais.  

 

É de referir que estas referências jurídicas constituirão base de análise das principais variáveis a 

serem analisadas e monitoradas desde a aprovação do MP até à sua implantação e 

operacionalização, a nível nacional, regional e local. Para cada uma das áreas acima mencionadas 

sugere-se uma listagem exaustiva de entre a legislação existente. 

 

a. Terras 

 

 Constituição da República de Moçambique – 2004. 

 Decretos do Conselho de Ministros nºs 7/89 e 8/89 de 18 Maio, aprovam o Estatutos - tipo 

das Cooperativas Agrária e das Uniões de Cooperativas Agrárias, respectivamente. 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 10/95, de 17 de Outubro, aprova a Politica Nacional 

de Terras. 

 Lei nº 19/97, de 1 de Outubro, aprova a Lei de Terras. 

 Decreto do Conselho de Ministros nº 66/98, de 8 de Dezembro, aprova o Regulamento da 

Lei de Terras. 

 Diploma Ministerial (Ministério da Agricultura e Pescas) nº 29-A/2000, de 17 de Março, 

aprova o Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras. 

 Diploma Ministerial (Ministério da Agricultura e Pescas) nº 76/99, de 16 de Julho, aprova a 

Distribuição de receitas consignadas resultantes da cobrança de taxas. 

 Decreto nº 77/99, de 15 de Outubro, aprova as Taxas Diferenciadas segundo as actividades 

económicas. 

 Decreto nº01/2003, Sobre a compatibilização dos procedimentos entre o Cadastro Nacional 

de Terras e o Registo Predial. 

 Decreto n°60/2006, de 26 de Dezembro, aprova o Regulamento do Solo Urbano. 

 Decreto Presidencial n.º 24/2005, de 27 de Abril (Define as Atribuições e Competências do 

Ministério da Agricultura);  

 Resolução n° 70/2008, de 30 de Dezembro, sobre os Procedimentos para Apresentação e 

Apreciação de Propostas de Investimento Envolvendo Extensão de Terra Superiores a 

10.000 hectares. 

 

Legislação complementar. 

 Decreto do Conselho de Ministros nº15/2000, Estabelece as formas de articulação dos 

órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias. 

 Diploma Ministerial (Ministério da Administração Estatal) nº 107 – A/2000, de 25 de 

Agosto, aprova o Regulamento do Decreto nº 15/2000). 
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b. Meio ambiente 

 

Órgãos com competência ambiental 

 Resolução n°5/95, de 03 de Agosto, Aprova a Politica Nacional do Ambiente. 

 Lei n°20/97, de 01 de Outubro, aprova a Lei do Ambiente. 

 Decreto n°39/2000, de 17 de Outubro, Cria o Fundo do Ambiente. 

 Decreto n°40/2000, de 17 de Outubro, Aprova o Regulamento de Funcionamento do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CONDES).  

 Decreto n°2/2002, de 05 de Março, Altera os artigos 7.° e 8.° do Regulamento de 

Funcionamento do CONDES. 

 Decreto n.º 16/2007, de 10 de Abril, que aprova o Estatuto Orgânico do Centro de 

Pesquisas do Ambiente Marinho e Costeiro. 

 Decreto n.º 26/2011, de 15 de Junho, que aprova o Estatuto Orgânico do Fundo do 

Ambiente (FUNAB); 

 Decreto Presidencial n°01/2015, de 16 de Janeiro, cria o Ministério da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural (MITADER) 

 O Decreto n° 12/ 2015, de 17 de Março que aprova as atribuições e competências do 

MITADER. 

 

Instrumentos de prevenção ambiental 

 Decreto n°44/98, de 09 de Setembro, Aprova o Regulamento do Licenciamento da 

Actividade Industrial. 

 Decreto n°75/98, de 29 de Dezembro, Aprova o regulamento sobre o Processo de 

Avaliação Ambiental. 

 Decreto n°32/2003, de 12 de Agosto, Aprova o Regulamento relativo ao processo de 

Auditoria Ambiental (Revogado). 

 Decreto n.º 45/2006, de 30 de Novembro, que aprova o Regulamento sobre a prevenção da 

poluição e protecção do ambiente marinho e costeiro; 

 Decreto n.º 25/2011, de 15 de Junho, que aprova o Regulamento relativo ao Processo de 

Auditoria Ambiental; 

 Decreto n.º 11/2006, de 15 de Julho, que aprova o Regulamento sobre a Inspecção 

Ambiental; 

 Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 

42/2008, de 8 de Novembro, que aprova o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do 

Impacto Ambiental; 

 

Águas (marinhas e interiores) 

 Decreto n°495/73, de 06 de Outubro, Determina várias medidas de protecção contra a 

poluição das águas, praias e margens do ultramar.  

 Resolução nº 7/95 de 8 Agosto, aprova a Política Nacional de Águas. 

 Lei n°16/91, de 03 de Agosto, Aprova a Lei de Águas 

 Lei n°4/96, de 04 de Janeiro, Aprova a Lei do Mar.  

 

Crimes ambientais 

 Lei n°35/2014, de 31 de Dezembro, Aprova a Lei de Revisão do Código Penal. (Artigos 

349 a 357)  
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Resíduos 

 Diploma Ministerial n°153/2002, de 11 de Setembro, Aprova o Regulamento sobre os 

Pesticidas. 

 Decreto n°8/2003, de 18 de Fevereiro, Aprova o Regulamento sobre a Gestão dos Lixos 

Bio-Médicos.  

 

Pescas 

 Lei n°3/90, de 26 de Setembro, Aprova a Lei das Pescas (Revogada). 

 Decreto n°16/96, de 28 de Maio, Aprova o Regulamento da Pesca Marítima. 

 Decreto n°51/99, de 31 de Agosto, Aprova o Regulamento da Pesca Desportiva e 

Recreativa.  

 Decreto n°35/2001, de 13 de Novembro, Aprova o Regulamento Geral da Aquacultura e 

respectivos anexos.  

 Despacho do Ministro das Pescas, de 23 de Abril de 2002, Interdita a pesca de coral e do 

peixe de ornamentação nas águas sob jurisdição de Moçambique e a aquisição, transporte, 

manipulação, processamento e comercialização do coral e do peixe de ornamentação.  

 Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro, que aprova a Lei de Pescas. 

 

c. Floresta e fauna bravia 

 

 Resolução (AR) n.º 2/94, de 24 de Agosto, ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre a 

diversidade biológica, de 5 de Junho de 1992. 

 Resolução (AR) n.º 17/96, de 26 de Novembro, ratifica a Convenção para a protecção, 

gestão e desenvolvimento do ambiente marinho e costeiro da região oriental de África, 

celebrada em Nairobi a 21 de Junho de 1985 e respectivos Protocolos 

 Diploma Ministerial n.º 17/2001, de 7 de Fevereiro, que estabelece os mecanismos do 

processo de transição das áreas de conservação para fins de turismo para o MITUR, nos 

termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 4 do Decreto Presidencial n.º 9/2000, de 23 de Maio. 

 Resolução (Comissão Permanente da AR) n.º 18/81, de 30 de Dezembro, aprova a adesão 

da República de Moçambique à Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e 

dos Recursos Naturais; 

 Resolução (CM) n.º 20/81, de 30 de Dezembro, aprova a adesão da República de 

Moçambique à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora 

Silvestres ameaçadas de extinção; 

 Resolução n.º 68/2009, de 29 de Dezembro, que aprova a Estratégia de Gestão do Conflito 

Homem/Fauna Bravia. 

 Resolução n.º 8/97, de 1 de Abril, aprova a Política e Estratégia de Desenvolvimento de 

Florestas e Fauna Bravia; 

 Lei n°10/99, de 22 de Dezembro, Aprova a Lei de Florestas e Fauna Bravia 

 Decreto n°12/2002, de 06 de Junho, Aprova o Regulamento da Lei de Florestas e Fauna 

Bravia. 

 Decreto n°11/2003, de 25 de Março, Altera algumas disposições do Regulamento da Lei de 

Florestas e Fauna Bravia. 

 Diploma Ministerial n°57/2003, de 28 de Maio, Altera os valores das taxas de exploração 

dos recursos florestais previstos na tabela II do Decreto n°12/2002, de 06 de Junho. 

 Diploma Ministerial n°96/2003, de 28 de Julho, Altera os valores das taxas de exploração 

dos recursos faunísticos previstos na tabela I do Decreto n°12/2002, de 06 de Junho. 

 Resolução do Conselho de Ministros nº2/95 de 30 de Maio, aprova a Política Nacional do 

Turismo. 

 Lei n.º 4/2004, de 17 de Junho, que aprova a Lei do Turismo. 
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 Decreto n.º 7/2003, de 18 de Fevereiro, que aprova o Estatuto Orgânico do Centro de 

Desenvolvimento Sustentável para os Recursos Naturais. 

 Decreto n.º 6/2003, de 18 de Fevereiro, que aprova o Estatuto Orgânico do Centro de 

Desenvolvimento Sustentável para as Zonas Urbanas. 

 Decreto n.º 19/2007, de 9 de Agosto, que aprova o Regulamento sobre o Acesso e Partilha 

de Benefícios Provenientes de Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional Associado; 

 Decreto n.º 25/2008, de 1 de Julho, que aprova o Regulamento Para o Controlo de Espécies 

Exóticas Invasivas; 

 Decreto n.º 16/2013, de 26 de Abril, que aprova o Regulamento sobre o Comércio 

Internacional das Espécies de fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção. 

 Lei n.º 16/2014, de 20 de Junho, que aprova a Lei da Conservação. 

 

Património cultural e arqueológico 

 

 Lei n°10/88, de 22 de Dezembro, Determina a protecção legal dos bens materiais e 

imateriais do património cultural moçambicano.  

 Decreto n.º 27/94, de 20 de Julho, que aprovou o Regulamento de Protecção do Património 

Arqueológico 

 

d. Minas 

 

 Constituição da República de Moçambique de 2004. 

 Lei n°14/2002, de 26 de Julho, Aprova a Lei de Minas (revogada). 

 Resolução (CM) n.º 45/2003, de 5 de Novembro, concernente à adesão da República de 

Moçambique à Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional, 

especialmente as que servem como Habitat de aves aquáticas e aos respectivos protocolos 

de Paris. 

 Decreto n.º 26/2004, de 20 de Agosto, Aprova o Regulamento Ambiental para a 

Actividade Mineira. 

 Diploma Ministerial n.º 189/2006, de 14 de Dezembro, Aprova as Normas Básicas de 

Gestão Ambiental para a Actividade Mineira. 

 Diploma Ministerial n.º 1/2006, de 4 de Janeiro, Estabelece as normas de aplicação das 

multas e outras sanções previstas na legislação ambiental. 

 Resolução n.º 9/2008 de 19 de Setembro, Ratifica a Convenção de Bona sobre a 

Conservação das Espécies Migratórias Selvagens. 

 Resolução n.º 63/2009, de 2 de Novembro, Aprova a Política de Conservação e Estratégia 

de sua implementação; 

 Resolução n.º 80/2010, de 31 de Dezembro, Cria a AQUA; 

 Resolução n.º 8/2012, de 13 de Abril, Concede à BIOFUND, o estatuto de Utilidade 

Pública; 

 Resolução n.º 8/2014, de 13 de Junho, Aprova o Estatuto Orgânico da Administração 

Nacional das Áreas de Conservação (ANAC). 

 Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto, Aprova a Lei de Minas. 

 

e. Petróleo e gás 

 

 Lei n°21/97, de 01 de Outubro, Aprova a Lei da Energia Eléctrica.  

 Lei n°3/2001, de 21 de Fevereiro, Aprova a Lei dos Petróleos (revogada) 
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 Decreto nº 4/2008 de 9 de Abril, Aprova o Regulamento do Imposto sobre a Produção do 

Petróleo, previsto na Lei nº 12/2007, de 27 de Junho e revoga o Decreto nº19/2004 de 2 de 

Junho.  

 Lei nº 12/2007 de 27 de Junho, Actualiza a legislação tributária, especialmente a relativa à 

actividade petrolífera 

 Lei nº 13/2007 de 27 de Junho, atinente à revisão do regime de incentivos fiscais das áreas 

mineiras e petrolíferas. 

 Novo contracto Modelo de Concessão e Produção de Petróleo (CCPP) 

 Decreto nº 16/2012 de 4 de Julho, Aprova o Regulamento da Lei nº 15/2011 de 10 de 

Agosto.  

 Decreto nº 39/2003, de 26 de Novembro, Regulamento de Licenciamento da Actividade 

Industrial. 

 Decreto n.° 15/2010, de 24 de Maio, Aprova o Regulamento de Contratação Publica.  

 Decreto nº 56/2010, de 22 de Novembro, Aprova o Regulamento Ambiental para as 

Operações Petrolíferas.  

 Resolução do Conselho de Ministros 2014, Aprova o Plano Director do Gás Natural 

 Lei n°21/2014, de 18 de Agosto, aprova a Lei de Petróleo. 

 

f. Reassentamentos e indemnização 

 

 Constituição da República de Moçambique – 2004. 

 Decreto-Lei n°47.611/1967, de 28 de Março, Aprova o Código do Registo Predial; 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 10/95, de 17 de Outubro, Aprova a Política 

Nacional de Terras; 

 Lei n°2/97, de 18 de Fevereiro, Aprova o quadro jurídico para a implementação das 

Autarquias Locais. 

 Resolução nº 18/2007 de 30 de Maio, Aprova a Política de Ordenamento do Território.  

 Lei n.°19/2007, de 18 de Julho, Aprova a Lei do Ordenamento do Território;  

 Decreto n.° 23/2008, de 01 de Julho, Aprova o Regulamento da Lei do Ordenamento do 

Território. 

 Decreto n.º 43/2010, de 20 de Outubro, Altera o n.º 2 do artigo 27 do Regulamento da Lei 

de Terras. 

 Diploma Ministerial n° 158/2011, 15 de Junho, Aprova os procedimentos relativos a 

consulta às comunidades locais no âmbito da titulação do DUAT. 

 Decreto n.° 31/2012, de 08 de Agosto, Aprova o Regulamento sobre o Processo de 

Reassentamento Resultante de Actividades Económicas. 

 

g. Investimento estrangeiro 

 

 Constituição da República de Moçambique – 2004. 

 Lei n.° 3/93, de 24 de Junho, Define o quadro legal básico e uniforme do processo de 

realização, na República de Moçambique, de investimentos nacionais e estrangeiros 

elegíveis ao gozo das garantias e incentivos nela previstos. 

 Decreto n.° 43/2009, de 21 de Agosto, Aprova o Regulamento da Lei n.° 3/93, de 24 de 

Junho, Lei de Investimentos. 

 Decreto n°90/2009, de 15 de Dezembro, Cria o Fundo Distrital de Desenvolvimento.  

 Lei no 4/2009, de 12 de Janeiro, Aprova o Código dos Benefícios Fiscais. 
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Licenciamento e Registo Comercial 

 Código comercial de 2005. 

 Decreto n.º 5/2012, de 7 de Março, Aprova o Regulamento do Licenciamento Simplificado. 

 Decreto n.º 39/2003, de 26 de Outubro, Aprova o Regulamento do Licenciamento 

Industrial. 

 Decreto n.º 49/2004, de 17 de Dezembro, Aprova Regulamento de Licenciamento da 

Actividade Comercial. 

 

Parcerias Público-Privadas 

 Lei nº 15/2011 de 10 de Agosto, Aprova o Lei relativa as PPP, Projectos de Grande 

Dimensão e Concessões Empresarias (Lei – PPP), 

  Decreto n° 16/2012 de 4 de Junho, Aprova o Regulamento das PPP (RPPP), e  

 Decreto n°69/2013, de 20 de Dezembro, Aprova o Regulamento de PPP e Concessões 

Empresarias, de Pequena Dimensão (RPPP – PD) 

 

Fiscalidade 

 A Lei n.º 15/2002, de 26 de Junho, Lei de Bases para a Implementação do Novo Sistema de 

Tributação do Rendimento.  

 A Lei n.º 2/2006, de 22 de Março, Lei Geral Tributária (LGT). 

 A Lei n.º 1/2008, de 16 de Janeiro, Define o regime financeiro, orçamental e patrimonial 

das autarquias locais e o Sistema Tributário Autárquico. 

 O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRPS), aprovado pela 

Lei n.º 33/2007, de 31 de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2013, de 

23 de Setembro.. 

 O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRPC), aprovado pela 

Lei n.º 34/2007, de 31 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 

20/2009, de 10 de Setembro, 4/2012, de 23 de Janeiro e 19/2003, de 23 de Setembro. 

 Código do Imposto sobre o Valor  Acrescentado (CIVA), aprovado pela Lei n.º 32/2007, de 

31 de Dezembro. 

 Lei n.º 5/2009, de 12 de Janeiro que cria o Imposto Simplificado para Pequenos 

Contribuintes (ISPC). 

 Código do Imposto sobre Sucessões e Doações (CISD), aprovado pela Lei n.º 28/2007, de 

01 de Dezembro de 2007.   

 Código do Imposto sobre Consumo Específicos (CICE), aprovado pela Lei n.º 17/2009, de 

10 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2012, de 23 de Janeiro. 

 Código de Imposto de Reconstrução Nacional, aprovado pelo Decreto n.º 4/87, de 30 de 

Janeiro. 

 Código de Imposto de Selo, aprovado pelo Decreto n.º 6/2004, de 1 de Abril com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n.º 38/2005, de 29 de Agosto. 

 Código da SISA, aprovado pelo Decreto n.º 46/2004, de 27 de Outubro. 

 Decreto n.º 46/2002, sobre regime de Infracções Tributárias. 

 

Laboral  

 Lei n.º 23/2007, de 01 de Agosto, Aprova a Lei de Trabalho. 

 

Importador e Exportador 

 A Lei n.º 2/2006, de 22 de Março, Lei Geral Tributária (LGT). 

 A Pauta Aduaneira e as respectivas instruções, aprovada pela Lei n.º 6/2009, de 10 de 

Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2012, de 23 de Janeiro. 
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 Lei Cambial (LC), aprovada pela Lei n.º 11/2009, de 11 de Março. 

 Decreto n.º 18/2011 de 26 de Maio – Aprova o Regulamento do exercício da actividade de 

Despachante Aduaneiro de Mercadoria e revoga o Decreto n.º 30/2002 de 2 de Dezembro. 

 Decreto n.º 34/2009, de 6 de Julho que aprova as Regras Gerais de Desembaraço Aduaneiro 

de Mercadorias e revoga do Decreto n.º 30/2002, de 2 de Dezembro; 

 Regulamento do Operador Económico Autorizado, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 

314/2012, de 23 de Novembro. 

 Regulamento da Lei Cambial (RLC), aprovado pelo Decreto n.º 83/2010, de 31 de 

Dezembro. 

 Regulamento de Trânsito Aduaneiro, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 116/2013, de 8 

de Agosto. 

 Regulamento dos Armazéns de Regime Aduaneiro, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 

10/2002, de 30 de Janeiro. 

 Diploma Ministerial n.º 141/2001, de 26 de Setembro Aprova o Regulamento para 

autenticação e/ou emissão dos documentos que conferem às mercadorias exportadas a partir 

de Moçambique ao abrigo de Convenções Internacionais, Protocolos Comerciais ou 

Sistemas Preferenciais em geral. 

 Ordem de Serviço n.º 25/AT/DGA/2014, de 3 de Outubro relativa ao preço FOB de 

referência para exportação da madeira.  

 Ordem de Serviço 09/AT/DGA/2013, de 13 de Março relativa ao preço FOB de referência 

para exportação de castanha de caju. 

 

h. Autarquias locais 

 

 Portaria n 5: 665, de 12 de Agosto, Aprova o Regulamento dos Serviços do Património do 

Estado na Colónia de Moçambique. 

 Lei n° 6/78, de 22 de Abril, Extingue todos os corpos administrativos, nomeadamente as 

Câmaras Municipais e Juntas Locais, e os Serviços de Administração Civil. (Revogada) 

 Resolução n° 7/87, de 22 de Abril, Determina que as cidades da República Popular de 

Moçambique passam a classificar-se em cidades de níveis “A”, “B”, “C” e “D”. 

 Resolução n° 9/87, de 25 de Abril, Eleva à categoria de Vila os vários centros urbanos. 

 Lei n 3/94, de 13 de Setembro, Aprova o quadro institucional dos distritos municipais 

(Revogada) 

 Decreto n 42/95, de 17 de Janeiro, Concernente ao regime de tutela administrativa dos 

Distritos Municipais. 

 Lei n° 9/96, Introduz princípios e disposições sobre o Poder Local no texto da Lei 

Fundamental. 

 Lei n° 2/97, de 18 de Fevereiro, Aprova o Quadro Jurídico para a implantação das 

Autarquias Locais. 

 Lei n° 7/97, de 31/05, Estabelece o regime jurídico da tutela administrativa do Estado a que 

estão sujeitas as Autarquias Locais. 

 Lei n° 8/97, de 31/05: Define as normas especiais que regem a organização e o 

funcionamento do Município de Maputo, BR n°22, I S, 4° Sup; 

 Lei n° 9/97, 31 de Maio, Define o estatuto dos titulares e dos membros dos Órgãos das 

Autarquias Locais. 

 Lei n° 10/97, de 31 de Maio, Cria municípios de cidades e vilas em algumas circunscrições 

territoriais. 

 Lei n ° 11/97, de 31 de Maio, Define e estabelece o regime jurídico-legal das finanças e do 

património das Autarquias Locais. 
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 Lei n° 22/97, de 11 de Novembro, Altera o artigo 112 da Lei n° 2/97, de 18 de Fevereiro. 

 Decreto n° 35/98, de 07 de Julho, Estabelece os princípios fundamentais dos regimentos 

das assembleias municipais. 

 Decreto n°45/2003, de 17 de Dezembro, Regula a mobilidade dos funcionários entre a 

Administração do Estado e das autarquias locais e entre estas, e clarifica a situação da 

relação de trabalho dos funcionários do Estado em actividades nas autarquias locais. 

 Decreto n°46/2003, de 17 de Dezembro, Estabelece os procedimentos de transferência de 

funções e competências dos órgãos do Estado para as Autarquias Locais. 

 Diploma Ministerial (MAE) n°80/2004: Aprova o Regulamento de Articulação dos Órgãos 

das Autarquias Locais com as Autoridades Comunitárias. 

 Decreto n°65/2003, Designa o representante da Administração do Estado nas circunscrições 

territoriais cuja área de jurisdição coincide total ou parcialmente com a autarquia local. 

 Decreto n°51/2004, de 01 de Dezembro, Aprova o Regulamento de Organização e 

Funcionamento dos Serviços Técnicos e Administrativos dos Municípios. 

 Decreto n°33/2006, de 30 de Agosto, Estabelece o quadro de transferência de funções e 

competências dos órgãos do Estado para as Autarquias Locais. 

 Resolução n°4/2006 do Conselho Nacional da Função Publica, de 13/07, Cria a função de 

provedor do munícipe no Conselho Municipal de Maputo e aprova o qualificador 

profissional. 

 Decreto n°35/2006, de 06 de Setembro, Aprova o Regulamento de Criação e 

Funcionamento da Policia Municipal. 

 Lei n°6/2007, de 09 de Fevereiro, Altera o regime jurídico da tutela administrativa sobre as 

autarquias locais estabelecido na Lei n°7/97, de 31 de Maio; 

 Lei n°15/20.7, de 27 de Junho, Altera a Lei n°2/97. 

 Lei n°21/2007, de 01 de Agosto: Introduz alterações aos artigos 15, 16, 17, 18 e 19, da Lei 

n°9/97, de 31 de Maio que define o estatuto dos titulares e dos membros dos órgãos das 

Autarquias Locais. 

 Lei n°1/2008, de 16 de Janeiro, Define o regime financeiro, orçamental e patrimonial das 

autarquias locais e o sistema tributário autárquico e revoga a Lei n°11/1997, de 31 de Maio. 

 Lei nº 16/2007 de 27 de Junho 

Introduz alterações nos artigos 9, 10, 11 e 12 da Lei n.º 8/97, de 31 de Maio  

 Lei nº 18/2007 de 18 de Julho Estabelece o quadro jurídico-legal para a realização de 

eleições dos Órgãos das Autarquias Locais. 

 Decreto nº 52/2000 de 21 de Dezembro Aprova o Código Tributário Autárquico 

 Decreto nº 52/2006 de 26 de Dezembro Altera o artigo 1 do Decreto n.º 65/2003, de 31 de 

Dezembro. 

 Decreto nº 60/2006 de 26 de Dezembro, Aprova o Regulamento do Solo Urbano. 

 Decreto nº 47/2007 de 10 de Outubro, Aprova o Regulamento de Inspecção dos Edifícios 

do Estado. 

 Decreto nº 31/2008 de 24 de Julho, Aprova os parâmetros e limites máximos da 

remuneração do Presidente do Conselho Municipal, dos Vereadores, do Presidente e Vice-

Presidente da Assembleia Municipal, do respectivo Secretário de Mesa e dos Membros da 

Assembleia Municipal das Autarquias locais. 

 Decreto nº 32/2008 de 24 de Julho, Aprova os parâmetros e limites máximos da 

remuneração do Presidente do Conselho Municipal, dos Vereadores, do Presidente e Vice-

Presidente da Assembleia Municipal, do respectivo Secretário de Mesa e dos Membros da 

Assembleia Municipal de Maputo. 

 Resolução nº 8/2003 de 24 de Dezembro, Aprova a metodologia para elaboração dos 

quadros de pessoal das autarquias locais.  
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 Resolução nº 6/2004 de 10 de Dezembro, Cria funções de direcção, chefia e confiança a 

vigorar nas autarquias locais e aprova os respectivos qualificadores profissionais. 
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Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em publicar 

os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver o 

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, com 

solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm 

em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 
 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de imprensa 

como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio de 

informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes em 

pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

            

 

 

 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 879 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

 

 

 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


