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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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TETE E CATEME: ENTRE A IMPLOSÃO DO EL DORADO E A CONTÍNUA 

DEGRADAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS REASSENTADOS 

Thomas Selemane1 
 

Resumo: 

 

Este texto aborda as questões locais do impacto dos mega-projectos de mineração sobre o meio 

rural e agricultura - as condições de vida das pessoas reassentadas, não havendo alguma 

abrangência para aspectos de natureza macro. A pesquisa analisa o percurso do El Dorado Tete 

e a evolução das condições de vida da população reassentada em Cateme nos últimos cinco 

anos. A principal conclusão é de que o El Dorado Tete implodiu e as condições de vida das 

pessoas reassentadas em Cateme estão em contínua degradação. 
 

As causas da implosão são várias: umas são de carácter nacional e outras de carácter 

internacional. As mais importantes são as seguintes três: primeira razão, o modelo económico 

extractivo traduzido na aposta do Governo de Moçambique na extracção e exportação do carvão 

mineral sem estratégia de criação de ligações entre os mega-projectos de mineração com a 

economia local; segunda razão, a queda do preço do carvão no mercado internacional em 

resultado da quebra da procura; terceira e última razão da implosão do El Dorado Tete, o 

conflito político-militar que se vive em Moçambique, tendo Tete como um dos epicentros. 
 

A pesquisa foi feita combinando análise documental, particularmente material bibliográfico 

publicado sobre Tete e Cateme, documentos oficiais do Governo, actas de reuniões do Conselho 

Consultivo de Moatize, com entrevistas semi-estruturadas feitas na cidade de Tete e na 

localidade de Cateme. A análise incidiu sobre o desenvolvimento económico da cidade de Tete 

nas componentes de hotelaria, restauração e imobiliária, transportes e comércio geral, incluindo 

a área de fornecimento de bens e serviços aos mega-projectos de mineração. 
 

O que se passou na cidade de Tete nos últimos cinco anos é uma demonstração da falência e do 

falhanço do modelo de desenvolvimento económico baseado na extracção de recursos minerais 

sem uma estratégia interna. A aposta na extracção de minérios, tendo como base apenas a 

vontade e os planos de investidores estrangeiros, a pensar no mercado internacional, sem planos 

nem acções concretas de utilização interna dos recursos minerais, prejudicou o desenvolvimento 

de Tete e do país. 
 

O reassentamento de Cateme 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 resultante de pressão 

cívica pode resolver o problema dos reassentados de Cateme. 
 

De forma geral, é urgente repensar-se o modelo de desenvolvimento adoptado pelos sucessivos 

governos de Moçambique: repensar a primazia dada à exploração mineira em detrimento de 

outras actividades económicas como a agricultura e produção alimentar, o turismo e a pesca. E 

dessa forma repensar os reassentamentos enquanto mecanismo de viabilização de projectos de 

extracção mineira. 

 
Palavras-chave: mega-projectos de mineração, desenvolvimento do meio rural, produção 

alimentar, reassentamentos, Tete e Cateme. 

 

                                                             
1 Mestre em Economia Política do Desenvolvimento na Universidade de Witwatersrand, África do Sul. Diploma em Gestão de 

Finanças Públicas (Universidade de Harvard, EUA), Licenciado em Gestão e Finanças (Instituto Superior de Transportes e 
Comunicações - ISUTC, Maputo, Moçambique). É consultor independente em economia, gestão de finanças públicas e governação. 

Membro do Conselho de Direcção do OMR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Quando há cinco anos a corrida ao negócio do carvão mineral atingiu o auge na província de 

Tete, em co-autoria com João Mosca, escrevi um pequeno livro que captava muito bem o que se 

vivia naquela altura em Tete: era um El Dorado. Passados cinco anos depois do El Dorado, 

voltei a Tete por via dum projecto de pesquisa do Observatório do Meio Rural (OMR), para 

analisar os “Efeitos dos Grandes Projectos sobre o Meio Rural e Agricultura.” Esta pesquisa 

aborda apenas questões locais, não havendo alguma abrangência para aspectos de natureza 

macro. A principal conclusão é de que o El Dorado Tete implodiu e as condições de vida das 

pessoas reassentadas em Cateme estão em contínua degradação. 

 

As causas da implosão são várias; umas são de carácter nacional e outras de carácter 

internacional. As mais importantes as seguintes três: primeira razão, o modelo económico 

extractivo traduzido na aposta do Governo de Moçambique na extracção e exportação do carvão 

mineral sem estratégia de criação de ligações entre os mega-projectos de mineração com a 

economia local; segunda razão, a queda do preço do carvão no mercado internacional em 

resultado da quebra da procura; terceira e última razão da implosão do El Dorado Tete, o 

conflito político-militar que se vive em Moçambique, tendo Tete como um dos epicentros. 

 

A par do frenesim que se vivia na cidade de Tete, a implantação do mega-projecto de carvão da 

Vale em Moatize provocou a deslocação de 1313 famílias, uma parte delas (717), consideradas 

“rurais”, foram transferidas para a localidade de Cateme, que dista a 37Km de Moatize. E as 

restantes 596 famílias, consideradas “urbanas”, foram transferidas para o Bairro 25 de Setembro 

no Município de Moatize (Selemane, 2010; Mosca e Selemane, 2011). 

 

O reassentamento de Cateme foi mediático desde a sua implantação devido à grande quantidade 

de irregularidades no processo: falta de diálogo entre a empresa e o governo, compensações 

consideradas injustas pelos reassentados, casas de má qualidade, sem acesso a terras aráveis, 

nem transporte de e para a cidade, etc. Passados cinco anos da implantação de Cateme, ele 

simplesmente colapsou. E como se demonstra ao longo deste texto, os problemas que existiam 

em Cateme em 2011 continuam sem resolução em 2016. 

 

Este texto está estruturado em oito secções. Para além desta secção introdutória, a secção 2 

apresenta os objectivos da pesquisa. A metodologia usada na pesquisa é apresentada na secção 

3. A secção 4 contém a análise do que aconteceu na cidade de Tete no período entre 2010 e 

primeiro semestre de 2016, mostrando a implosão do El Dorado. A secção 5 analisa a evolução 

da situação de Cateme, desmistificando a imagem propagandista de que as condições de vida 

das pessoas ali reassentadas melhoraram A secção 6 faz um olhar aos 2,75% de receitas de 

exploração mineira canalizados ao desenvolvimento socio-económico das comunidades locais. 

A sétima secção apresenta a conclusão. A oitava e última secção resume as lições que Tete e 

Cateme nos ensinam no processo de desenvolvimento baseado na extracção de carvão mineral. 

 

 

2. OBJECTIVO DA PESQUISA 

 

A pesquisa que deu origem a este texto tinha como objectivo aferir os efeitos locais da 

implantação do mega-projecto de carvão mineral da Vale. Especificamente, a pesquisa visava 

verificar a evolução da situação da cidade de Tete e do reassentamento de Cateme, comparando 

com a situação existente em 2011. 
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3.  METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi feita combinando análise documental, particularmente material bibliográfico 

publicado sobre Tete e Cateme, documentos oficiais do Governo, actas de reuniões com 

entrevistas semi-estruturadas feitas em Tete e Cateme. A análise incidiu sobre o 

desenvolvimento económico da cidade de Tete nas componentes de hotelaria, restauração e 

imobiliária, transportes e comércio geral, incluindo a área de fornecimento de bens e serviços 

aos mega-projectos de mineração. 

 

As entrevistas foram realizadas em Tete e Cateme na semana de 28 de Março a 1 de Abril de 

2016. Foram entrevistados representantes do Governo Provincial e Distrital em Tete e Moatize, 

autoridades locais e moradores do reassentamento de Cateme. 

 

Em Cateme, a análise prestou particular atenção à evolução dos problemas que existiam na 

altura no reassentamento: as rachas nas casas, produção alimentar, água potável, transporte e 

projectos de geração de rendimentos. 

 

 

4. A IMPLOSÃO DO EL DORADOTETE: CAUSAS, CONTORNOS E EFEITOS 

 
O El Dorado Tete implodiu.As causas da implosão são várias; umas são de carácter nacional e 

outras de carácter internacional, sendo as mais importantes as referidas na Introdução. Nas 

subsecções abaixo discute-se em detalhe cada uma das razões da implosão do El Dorado, 

mostrando os mecanismos e a dimensão da sua contribuição individual. 

 

Figura 1 

 
Foto de Thomas Selemane. Vista aérea da Cidade de Tete e Ponte Samora Machel. Abril 2016 

 

4.1. Causas da implosão do El Dorado Tete 
 

4.1.1. A opção do Governo de Moçambique em extrair e exportar carvão mineral sem 

estratégia 

 

A opção do Governo de Moçambique em apostar em mega-projectos de mineração de carvão 

sem uma estratégia coordenada e articulada por outras palavras, com “a estratégia de não ter 
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estratégia” – é um factor doméstico que não somente conduziu o El Dorado Tete à implosão 

como também agudizou as consequências dessa implosão, em particular, e contribuiu para o 

aprofundamento da crise económica nacional no geral. 

 

As características do processo de implantação dos mega projectos de mineração do carvão de 

Tete – tal como de outros mega-projectos implantados ao longo do país – nunca deixaram 

dúvidas sobre a inconsistência da estratégia governamental para a exploração e exportação do 

carvão nesta segunda geração da indústria, depois das explorações havidas em Moatize no 

período antes da guerra civil pela então Empresa Estatal Carbomoc. Desde 2004, altura em que 

as minas de carvão de Moatize foram concessionadas à Vale Moçambique, notou-se ausência de 

um pensamento governamental organizado e coordenado sobre como, quando, com que actores, 

em que dimensões explorar o carvão e, mais importante, sobre como usar o carvão mineral para 

promover desenvolvimento económico e social mais amplo, fora da indústria do carvão. 

 

Nunca houve uma resposta harmonizada e coordenada da parte do Governo de Moçambique 

(GdM) sobre questões relacionadas com a opção estratégica de: explorar todo o carvão agora ou 

apenas uma parte dele? Ou, exportar todo o carvão extraído ou exportar apenas uma parte dele? 

 

As respostas a estas questões foram sempre diversas, variando consoante o nível da entidade 

governamental a que a questão fosse colocada (Castel-Branco, 2010; Selemane, 2014). Este 

facto traduziu-se na inexistência de um plano de ordenamento do território, com implantação 

física caótica de infra-estruturas precárias e criação de assentamentos humanos sem o mínimo 

de condições de habitabilidade, conforme documentado em vários estudos recentes (ver por 

exemplo, Selemane, 2010; Mosca e Selemane, 2011; 2012; Kabemba e Nhancale 2012; Varia, 

2013). 

 

4.1.2. A queda do preço do carvão mineral no mercado internacional e a paralisação das 

mineradoras em Tete 

 

Um dos principais factores que levaram o El Dorado Tete a implodir é a queda do preço do 

carvão mineral no mercado internacional, que levou várias mineradoras em Tete a paralisarem 

as suas actividades e outras a reduzirem o seu nível de produção. Até finais de Maio de 2016 

havia três grandes mineradoras em Tete com actividades paralisadas devido à quebra do preço 

do carvão no mercado internacional. As três paralisadas são a Indian Company Venture 

Limitada (ICVL), Minas de Moatize e a Jindal. Esta última despediu 250 trabalhadores dos 550 

que tinha, conforme informaram os gestores da empresa ao Presidente Filipe Nyusi quando 

visitou a mina da Jindal a 26de Maio de 2016 (Ver Jornal Notícias online, 27 de Maio de 

2016).2 

 

Entre 2010 e 2016 os preços do carvão mineral no mercado internacional caíram em dois terços, 

tanto o carvão de coque (o mais valioso) como o de queima, também conhecido como carvão 

térmico (o menos valioso). Em 2010, o carvão de coque era vendido ao preço de USD 300,00 

por cada tonelada, tendo baixado para USD 200,00 em 2013, em 2016 está a ser vendido ao 

preço de USD 90,00 por cada tonelada. O carvão térmico era vendido ao preço de USD 200,00 

em 2010, em 2013 baixou para USD 100,00 e está agora a ser vendido ao preço de USD 60,00 

por cada tonelada3. O gráfico abaixo mostra a queda do preço do carvão de coque e térmico de 

2010 a 2016. 

 

 

 

 

                                                             
2http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/main/56361-crise-de-precos-de-carvao-empresas-operam-a-meio-gas 
3Ver detalhes em http://www.indexmundi.com/pt/pre%C3%A7os-de-mercado 

http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/main/56361-crise-de-precos-de-carvao-empresas-operam-a-meio-gas
http://www.indexmundi.com/pt/pre%C3%A7os-de-mercado
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Gráfico 1 

Evolução dos preços de carvão de coque e térmico de 2010 à I Semestre de 2016 

 
Fonte: Construção do autor com base em dados de Bloomberg e Index Mundi4 

 

A queda do preço do carvão é originada por vários factores, de entre eles, o facto de o carvão 

ser uma fonte energética nociva ao ambiente (também chamado “combustível sujo” por 

ambientalistas) que é particularmente mais procurada por economias emergentes, 

nomeadamente a Índia e a China, cujas taxas de crescimento caírem nos últimos quatro anos. 

Essa queda, combinada com a descoberta de enormes reservas de carvão naqueles dois países, 

fez cair os preços do minério no mercado internacional. 

 

Esta baixa de preços afecta directamente a viabilidade dos mega-projectos de carvão mineral de 

Tete que, para além do factor preço, têm ainda que enfrentar os desafios de logística para o 

escoamento do carvão quando forem atingidos os picos de produção. Somado a este factor está 

o conflito militar que afecta Moçambique desde 2012, com maior intensidade em Tete nos 

últimos dois anos, como se detalha no ponto seguinte. 

 

Previsões de especialistas, como David Fridley e Richard Heimberg, investigadores do Post-

Carbon Institute (Instituto Pós-Carbono, dos EUA), citados pelo economista ambiental Ricardo 

Coelho, indicam o ano de 2020 como aquele em que o preço do carvão mineral voltará a subir5.  

Mas essa subida só será benéfica para Moçambique se os outros factores de bloqueio, 

nomeadamente a logística de escoamento, a electricidade, a debilidade institucional, a 

estabilidade política e social estiverem resolvidas. 

 

4.1.3. O conflito armado tendo como um dos epicentros a província de Tete 

 

Com cerca de dez mil moçambicanos refugiados no campo de Kapise, no vizinho Malawi, a 

província de Tete é actualmente a mais afectada pelo conflito armado que opõe os guerrilheiros 

da Renamo ao Governo. Os comboios que transportam carvão de Moatize ao porto da Beira têm 

sido a principal vítima económica do conflito armado. De 2014 para cá foram atacados três 

comboios: o primeiro em Abril de 2014, o segundo em Abril de 2016 e o terceiro em Junho 

deste mesmo ano6. 

 

Em paralelo com os ataques a comboios, são frequentes relatos de ataques a viaturas, 

particularmente camiões de transporte de mercadorias e autocarros de transporte de passageiros. 

Vários cidadãos também têm sido atacados, sequestrados e assassinados. Uns, por alegadamente 

serem apoiantes da Renamo e, outros, por alegadamente pertencerem aos serviços de 

informação do Estado ou a estruturas partidárias da Frelimo.  

                                                             
4Para mais informações ver em http://www.bloomberg.com/markets 
5Ver artigo emhttp://www.esquerda.net/artigo/estudos-concluem-o-carv%C3%A3o-%C3%A9-caro-e-vai-ser-mais-

caro-no-futuro 
6Ver várias notícias em www.jornalnoticias.co.mz 
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http://www.esquerda.net/artigo/estudos-concluem-o-carv%C3%A3o-%C3%A9-caro-e-vai-ser-mais-caro-no-futuro
http://www.jornalnoticias.co.mz/
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4.2. Contornos da implosão do El Dorado Tete: o que o Governo não fez para optimizar o 

carvão mineral para o desenvolvimento de Moçambique 

 

Partindo da experiência de outros países produtores de carvão mineral, como, por exemplo, 

África do Sul, Austrália, Indonésia e Canadá, e tendo como base evidências teóricas, a melhor 

forma de Moçambique se desenvolver com base no carvão mineral passa pela criação de um 

leque de ligações (linkages) entre a indústria do carvão e o resto da economia nacional (Castel-

Branco, 2010; Mosca & Selemane, 2012; Selemane, 2014). 

 

De acordo com Albert Hirschman (1981; 1958), existem cinco possíveis tipos de ligações a 

estabelecer entre uma indústria de extracção de matérias-primas (ou de commodities) e o resto 

da economia para a optimização do desenvolvimento nacional e local. Essas ligações são as 

seguintes: 

 

 Ligações fiscais (impostos directos e indirectos). Trata-se de absorver ganhos de uma 

indústria, neste caso a do carvão, por via da tributação directa e indirecta com vista a 

beneficiar os demais sectores da economia. São conhecidas as perdas que Moçambique vem 

tendo pelo facto de não tributar os mega-projectos como o deveria ter feito. O disperdício do 

fisco moçambicano em captar mais-valias provenientes da venda da Riversdale à Rio Tinto 

em 2010, por USD3,8 bilhões, está amplamente documentado. Por exemplo, nas contas de 

Castel-Branco (2011), ao não ter tributado aquela transacção, o Estado moçambicano perdeu 

receitas equivalentes ao que seria suficiente para a construção de 100 escolas secundárias. As 

isenções fiscais atribuídas aos mega-projectos, comprovadamente redundantes e prejudiciais 

à economia moçambicana, têm sido largamente contestadas (Castel-Branco, 2010; Mosca e 

Selemane, 2011; Selemane, 2014). 

 

 Ligações espaciais (infra-estruturas e desenvolvimento local). Este é o tipo de ligações 

que se criam para promover o desenvolvimento local mais amplo das áreas geográficas onde 

a indústria é instalada. Estas ligações estabelecem-se através da construção e ampliação de 

infra-estruturas socio-económicas de utilidade pública para além da indústria do carvão, isto 

é, infra-estruturas que beneficiem os demais projectos económicos e sociais. No caso de 

Tete, foram construídas novas estradas para facilitar o acesso às minas.  

 

Foi construída uma nova linha-férrea para ligar a região carbonífera de Moatize ao Porto de 

Nacala, via Malawi, com a finalidade primária de facilitar o escoamento do carvão. Com a 

quebra do mercado de carvão, e na tentativa de acelerar a recuperação do investimento feito na 

linha-férrea, a empresa do Grupo Vale, Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN), 

procura transportar combustíveis, fertilizantes e demais mercadorias importadas pelo Malawi 

usando aquela linha-férrea. A reabilitação da linha de Sena foi também feita a pensar no carvão 

em primeiro lugar. Portanto, a implantação dos mega-projectos de carvão em Tete não trouxe 

novas infra-estruturas de benefício à economia local e nacional, fora do carvão mineral. 

 

 Ligações a montante (equipamento e maquinaria). As ligações a montanteconstrõem-se com 

o fornecimento de equipamento e maquinaria. No caso da indústria do carvão, com o 

fornecimento de explosivos, por exemplo, maquinarias e equipamentos a serem usados na 

extracção e processamento do carvão mineral. Com ligações a montante, empresas, 

normalmente de pequena e média dimensão, desenvolvem a sua capacidade produtiva e 

aumentam a sua facturação, gerando mais postos de trabalho, geralmente muitos mais do que a 

indústria de mineração em si é capaz de gerar.  

 

No caso de Tete, uma das grandes expectativas do empresariado moçambicano à volta da 

indústria do carvão era a oportunidade de fornecerem bens e serviços às mineradoras. Essas 

expectativas foram simplesmente defraudadas devido à debilidade do tecido empresarial local e 

nacional, por falta de capacidade e incentivos para produzirem bens e serviços em quantidade, 
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qualidade e regularidade requeridas pelos mega-projectos, como ficou demonstrado no estudo de 

Mosca & Selemane (2011).  

 

Um levantamento feito por Selemane (2014) mostra que a quase totalidade das oportunidades de 

negócios havidas em Tete para o fornecimento de bens e serviços às mineradoras foram tomadas 

por empresas estrangeiras, maioritariamente sul-africanas, não deixando espaço a empresas 

moçambicanas. O quadro abaixo apresenta a lista das empresas fornecedoras de bens e serviços 

aos mega-projectos de carvão em Tete. 

 

Quadro 1: Lista de empresas fornecedoras de bens e serviços às mineradoras em Tete 

 Nome da Empresa País de Origem Bem ou Serviço Fornecido 

1 Água Terra Moçambique Serviços de Perfuração 

2 Atlas Copco Suécia Equipamento de Mineração 

Industrial 

3 Aurecon África do 

Sul/Austrália 

Engenharia, Gestão, Planeamento e 

Design 

4 Bell Equipment África do Sul Maquinaria e Acessórios 

5 BMG (Bearing Man 

Group) 

África do Sul Peças e Acessórios 

6 DRA Mineral Projects África do Sul Design de Minas 

7 Dynapac Alemanha Equipamento de Mineração 

8 Eqstra África do Sul Serviços de Mineração e 

Equipamento 

9 Gondwana 

Empreendimentos e 

Consultorias Lda. 

Moçambique Serviços de Consultoria de 

Mineração 

10 John Deere Estados Unidos da 

América 

Maquinaria e equipamentos 

11 Komatsu Japão Mineração e Equipamento de 

Construção Compacta 

12 Minopex  África do Sul Operação e Manutenção de Infra-

estruturas de Processamento 

Mineiro  

13 SRK Consulting Canadá Consultoria de Mineração 

14 Stefanutti Stocks Mining 

Services 

África do Sul Serviços de Engenharia Mineira 

15 Tayanna Moçambique Moçambique Escavação e Extracção de Carvão 

16 WHBO África do Sul Construção Civil e Engenharia 

17  SIR Motors Moçambique Transporte de Trabalhadores 
Fonte: Adaptado de Selemane 2014 – Coal-basedLinkagesandDevelopmentin Mozambique – A 

PoliticalEconomyPerspective; pág. 40. 

 

O  Quadro 1 acima mostra a existência em Tete de 17 empresas activas no fornecimento de bens 

e serviços às empresas mineiras. Oito das 17 são empresas sul-africanas, uma americana, uma 

sueca, uma japonesa, uma alemã, uma canadiana e as restantes quatro empresas são 

moçambicanas. Assim, neste sector como na generalidade da economia moçambicana é 

destacável o predomínio de empresas provenientes da vizinha África do Sul. 

 

 Ligações a jusante(processamento e adição de valor). Este tipo de ligações diz 

respeitoàs formas de fazer melhor aproveitamento da indústria extractiva como a do 

carvão por via do estabelecimento de indústrias que lhe adicionem valor. Ou também, 

por via de indústrias de aproveitamento do carvão como insumo de produção como, por 

exemplo, geração de electricidade. Essa via permite a criação de postos de trabalho que 
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a indústria mineira por natureza não cria, a diversificação produtiva e comercial, 

quebrando dessa forma o enclave em que uma exploração mineira normalmente se 

torna. No caso de Tete, nenhuma indústria de adição de valor foi criada.  

 

Por exemplo, a 14 de Março de 2014, em Maputo, o Governo de Moçambique (GdM), 

pela mão do então Ministro da Energia, Salvador Namburete, assinou com o consórcio 

AcwaPowerMoatize um contrato de concessão para a construção e operação de uma 

central termoeléctrica com uma capacidade inicial de 300MW (Notícias, 2014). 

Segundo foi anunciado nessa altura, 245 MW a serem gerados pela central serviriam 

para a mina de carvão da Vale e os remanescentes 55MW seriam para abastecer o 

mercado nacional de electricidade7. No entanto, de 2014 até agora nada foi feito de 

concreto para a implementação do projecto.  

 

Antes do consórcio Acwa Power Moatize assinar o seu acordo com o GdM, tinha 

havido vários anúncios de projectos de construção de centrais termoeléctricas em Tete, 

mas que nunca passaram para a prática. Mesmo a Vale Moçambique, em 2009, 

anunciou um projecto para a construção de uma central termoeléctrica com a capacidade 

1800MW que estaria operacional a partir de 2012 (Macauhub, 2009)8. Este projecto 

também nunca avançou, tal como não avançaram os projectos apresentados pelos 

sucessivos concessionários das minas de carvão de Benga: primeiro a australiana 

Riversdale em 2010, depois a anglo-australiana Rio Tinto em 2012, e, ultimamente, as 

indianasJindal Steel and Power Limited (JSPL) e Indian Company Venture Limited 

(ICVL) em 2012 e 2014, respectivamente. 

 

Apesar do conhecimento que o país possui das várias possibilidades de usos do carvão 

mineral, nada foi feito. Para além da geração de electricidade, o carvão mineral pode ser 

usado na criação de ligações a jusante na siderurgia, produção de fertilizantes, 

lubrificantes ou mesmo combustíveis líquidos como diesel. Nenhuma destas opções foi, 

no entanto, explorada e concretizada em Moçambique. 

 

 Ligações de conhecimento (formação de recursos humanos). As ligações de 

conhecimento são aquelas que permitem uma economia, aproveitando-se da presença do 

desenvolvimento da indústria extractiva, formar cada vez mais e melhores profissionais 

nas áreas ligadas às ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas (da sigla inglesa 

STEM – science, technology, engeneeringandmaths), que não só são consideradas 

fundamentais para o desenvolvimento industrial dum determinado sector como são 

facilmente aproveitáveis em diferentes indústrias.  

 

Com uma indústria extractiva emergente, o desafio de Moçambique na componente dos 

recursos humanos tem sido a exiguidade dos que existem actualmente e, acima de tudo, 

como formar novos quadros que sustentem o sector a curto, médio e longo prazos. Por 

isso, a aposta do Governo foi de aprovar e começar a implementar a chamada 

“Estratégia de Formação de Recursos Humanos para o Sector de Recursos 

Minerais2010-2020.” Essa estratégia (um documento de 11 páginas) é questionável em 

duas dimensões. Primeiro, não apresenta nenhum pensamento articulado sobre a 

formação de quadros no longo prazo, como seria de esperar de uma estratégia. Segundo, 

é um documento do GdM, por via do então Ministério dos Recursos Minerais 

(MIREM), pensado e redigido a pensar nas empresas mineiras que opera(va)m no país, 

e não propriamente num posicionamento próprio do Governo (Selemane, 2014). 

                                                             
7Ver a notícia completa na versão digital do matutino Notícias em http://jornalnoticias.co.mz/index.php/main/12373-

central-termoelectrica-custa-biliao-de-dolares 
8Para mais detalhes ver em http://www.macauhub.com.mo/pt/2009/06/02/7148/ 

http://jornalnoticias.co.mz/index.php/main/12373-central-termoelectrica-custa-biliao-de-dolares
http://jornalnoticias.co.mz/index.php/main/12373-central-termoelectrica-custa-biliao-de-dolares
http://www.macauhub.com.mo/pt/2009/06/02/7148/
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A estratégia do GdM é dependente das empresas mineiras não somente em 

financiamento de bolsas de estudo, como também em termos de locais e cursos de 

formação. Para além disso, a formação de quadros para a indústria extractiva foi sendo 

feita pelas próprias mineradoras em Tete. Até finais de 2013, a Rio Tinto reportava ter 

formado no seu centro de formação de Moatize 2.450 quadros moçambicanos na área de 

construção civil. Por sua vez, a Vale Moçambique reportava a formação de cerca de 200 

quadros em diferentes áreas temáticas. 

 

O boom da indústria do carvão e o reconhecimento consensual da inexistência de 

quadros qualificados levaram muitas instituições de ensino no país a introduzir cursos 

virados para a indústria extractiva, particularmente hidrocarbonetos. Porém, os cursos 

são introduzidos sem as condições necessárias: sem docentes especializados, sem 

laboratórios e, em alguns casos, sem bibliotecas. O quadro abaixo apresenta esses 

cursos e as respectivas instituições de ensino. 

 

Quadro 2: Novos cursos introduzidos em Moçambique em resposta aos mega-projectos 

Instituição de Ensino Nome do Curso Local e Ano 

de Começo 

Universidade Católica de 

Moçambique (UCM) 

Mineralogia com especialização em 

i) Engenharia de processamento 

mineiro; ii) Engenharia Geológica; 

iii) Engenharia Mineira 

Tete, 2013 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM) 

-Pesquisa e Mapeamento Mineiro – 

Geologia Aplicada 

Maputo, 2014 

Universidade Wutivi, Ex-Instituto 

Superior de Tecnologias e Gestão, 

(ISTEG) 

Geologia Mineira Maputo, 2013 

Instituto Superior de Ciências e 

Tecnologia de Moçambique, ISCTEM 

- Gestão de Petróleo e Gás  Maputo, 2013 

Instituto Superior Politécnico de Tete 

- ISPT 

-Engenharia Geológica; Engenharia 

de Minas  

Tete, 2013 

Escola Superior de Hidrocarbonetos – 

Universidade Eduardo Mondlane 

Diversos cursos da área de 

hidrocarbonetos 

Maputo, 2016 

Fonte: Adaptado e actualizado de Selemane (2014). 

 

4.3. Efeitos da implosão do El Dorado Tete 

 

Os anos de sonhos dourados da cidade central de Tete foram “sol de pouca dura”. Depois do 

frenesim vivido na cidade do carvão – também conhecida como a cidade do cabrito, dos 

embondeiros e, ultimamente, famosa como um El Dorado (Mosca & Selemane, 2011), Tete, em 

2016, transformou-se numa cidade sonolenta e quase fantasma. As centenas de trabalhadores 

outrora provenientes da África do Sul, Austrália, Brasil e Filipinas deixaram de ser vistos nas 

ruas da cidade. As centenas de viaturas que inundavam Tete e Moatize transportando 

trabalhadores das mineradoras de e para os locais de trabalho ficaram reduzidas a algumas 

dezenas. As novas unidades hoteleiras e os restaurantes, uns novos, outros expandidos, para 

atender cada vez maiores números de clientes, estão agora, simplesmente, desertos. As centenas 

de moçambicanos que iam das outras províncias do país para Tete na busca de alguma 

oportunidade de trabalho regressaram aos seus locais de origem. 

 

No estudo de Mosca & Selemane (2011) foi constatado que os principais sectores económicos 

dinamizados pelo boom do carvão mineral em Tete eram os transportes (de carga e de 

passageiros que tinham passado de 19 em 2007 para 180 em 2011), o turismo (hotéis e 
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restaurantes), o imobiliário (construção de novas casas e condomínios para habitação) e os 

serviços bancários, nomeadamente o número de agências bancárias, que conheceu uma 

evolução superior ao triplo do que existia 2007, antes da era dos mega-projectos, tendo passado 

de 4 em 2007 para 15 em 2011. 

 

4.3.1. Ampliação e construção de novos hoteis sem procura 

 

Cinco anos depois, agora em 2016, os sectores económicos que tinham sido mais dinamizados 

são os mesmos que sofrem os maiores efeitos da desaceleração da actividade industrial do 

carvão, da queda do preço no mercado internacional e do fim do El Dorado. A tendência 

crescente continuou a verificar-se, mas com uma nuance – enquanto a oferta dos serviços 

aumentou, baixou drasticamente a procura dos mesmos. 

 

Dados compilados da Direcção Provincial de Cultura e Turismo de Tete mostram que, durante o 

período de vigência do El Dorado (entre 2010 e 2014), houve 65 novos empreendimentos 

turísticos (55 em Tete e 10 em Moatize), com 1007 novos quartos, 1.340 novas camas. Mas a 

taxa de ocupação situa-se, actualmente, abaixo dos 30%.Isto significa uma de duas hipóteses: ou 

a grande maioria dos empresários locais em Tete e Moatize fez investimentos sem primeiro 

estudar o mercado, analisar as projecções da procura, particularmente sem entender os ciclos do 

negócio do carvão, ou, então, a grande maioria dos investimentos feitos no sector imobiliário 

em Tete e Moatize entre 2010 e 2015 foram-no com objectivos meramente especulativos. Não 

fica de fora a possibilidade de inclusive ter havido aproveitamento para branqueamento de 

capitais. Mas essas são hipóteses que carecem de uma pesquisa adicional cujo escopo não cabe 

aqui. 

 

Mediante ampliação de restaurantes já existentes e construção de novos, surgiram em Tete e 

Moatize 939 novas mesas e 2.866 novas cadeiras em restaurantes. Tudo na expectativa de 

corresponder à expectativa da procura. Acontece, porém, que, na altura em que terminam as 

ampliações e as novas construções, começa também a queda da procura, deixando vários 

empresários locais prejudicados. 

 

4.3.2.Incumprimento no pagamento de rendas e casas sem inquilinos 

 

Numa reportagem feita para o diário O País e o canal televisivo STV, o jornalista Francisco 

Mandlate fez um levantamento de alguns dos efeitos da implosão do El Dorado. Ele dedicou 

particular atenção às dificuldades que as empresas em Tete enfrentam no pagamento de rendas. 

O caso mais paradigmático é o de um condomínio com 180 casas onde apenas 72 estão 

ocupadas e, ainda assim, recebe continuamente cartas de desistência dos inquilinos por falta de 

capacidade de pagamento. Outro caso é o do Centro Comercial Bamba, sito em Matundo (na 

outra margem do Rio Zambeze), onde “todas as 20 lojas existentes foram abandonadas pelos 

seus ocupantes, restando apenas uma que já comunicou a intensão de fechar portas. Igual 

cenário se verifica no Shopping Tete, no centro da cidade, que também tem a maior parte das 

lojas fechadas. Há poucos dias a empresa administrada por Manuel Carlos recebeu uma carta de 

um dos seus maiores clientes, a cadeia de Supermercados VIP, a anunciar que pretende reduzir 

o espaço que ocupa no rés-do-chão de um edifício onde funciona uma das suas maiores lojas em 

Tete. No mesmo edifício, todo o primeiro e segundo andar já foram abandonados” 

(sic.)(Mandlate, 2016). 

 

Na altura do boom do carvão, o arrendamento de casas Tipo 3 na cidade de Tete custava entre 

30.000,00 Meticais e 150.000,00 Meticais, com a agravante de que era praticamente impossível 

encontrar casas disponíveis. Actualmente o preço das rendas de casas caiu para máximos de 

15.000,00 Meticais. Mesmo assim, a procura caiu drasticamente, não havendo inquilinos 

disponíveis a ocupá-las. Assim, muitas casas estão simplesmente desocupadas. 
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A quebra da procura, tanto de hotéis, como de vivendas, foi directamente influenciada por dois 

factores principais. Primeiro, passada a fase de implantação e construção das minas, as empresas 

mineiras reduziram a quantidade do seu pessoal, deixando apenas aqueles necessários para 

operar a mina e serviços básicos de apoio (transporte, manutenção, limpeza e segurança). 

Segundo, com o pessoal reduzido, as mineradoras construíram casas próprias onde alojam os 

trabalhadores idos de fora de Tete. 

 

Enquanto no passado recente a procura segmentada afectava negativamente a população de 

menor rendimento devido à alta de preços, conforme documentado por Mosca e Selemane 

(2011), actualmente, essa procura segmentada beneficia positivamente a população de menor 

renda devido à baixa dos preços praticados no mercado. Funcionários públicos, particularmente 

professores, enfermeiros e polícias, que são transferidos para a cidade de Tete, podem, agora, 

mais facilmente pagar pelas rendas das casas. 

 

4.3.3.Quem ganhou e quem perdeu com o El Dorado Tete e com a sua implosão? 

 

Num estudo de Mosca e Selemane (2012) foi feito um mapeamento de beneficiários e 

perdedores com o frenesim dos mega-projectos, particularmente os de carvão de Tete. Abaixo 

apresenta-se a adaptação do mesmo quadro de 2012 com uma nova configuração, comparando 

os ganhadores e perdedores daquela altura com os de hoje.  

 

Quadro 3:Ganhadores e perdedores do El Dorado Tete durante em 2011 e em 2016 

2011 

Período do El Dorado Tete 

2016 

Período pós-El Dorado Tete 

Beneficiários do 

boom dos mega-

projectos 

Perdedores 

Beneficiários da 

implosão do El 

Dorado 

Perdedores 

Construção civil 

(portos, caminhos-

de-ferro, habitação) 

População em geral 

por efeitos 

ambientais 

População de renda 

baixa pelo efeito da 

inflação negativa e 

excesso da oferta de 

bens em resultado da 

queda da procura 

População em geral 

por efeitos 

ambientais 

Transportes pesados 

de longa distância e 

de curta duração 

para os 

trabalhadores 

População 

reassentada 

Funcionários 

públicos e 

desempregados pelo 

efeito da inflação 

negativa e aumento 

da oferta de bens 

População 

reassentada 

Logística 

(alimentação, 

assistência técnica, 

etc.) 

População de renda 

baixa pelo efeito da 

inflação 

 Hotelaria e 

restauração 

Consultorias de 

diversas 

especialidades 

Funcionários 

públicos e 

desempregados pelo 

efeito da inflação 

 Aluguer e 

especulação 

imobiliária e de 

terrenos 

Técnicos de 

qualificação elevada 

Imigrantes sem 

emprego 

 Grande e média 

especulação de 

licenças 
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Grande e média 

especulação de 

licenças de 

exploração 

  Pequenos negócios 

devido à quebra da 

procura e de 

rendimentos 

Hotelaria e 

restauração 

   

Aluguer e 

especulação 

imobiliária e de 

terrenos 

   

Pequenos negócios 

derivados do 

aumento 

demográfico e de 

rendimento 

   

Fonte: Adaptado e actualizado de (Mosca & Selemane, Mega-Projectos no meio rural, desenvolvimento 

do território e pobreza: o caso de Tete, 2012) 

 

Depreende-se do quadro acima que sectores económicos ligados à construção da mina e sua 

operação tinham sido dos principais beneficiários do boom da indústria do carvão. Assim 

também o foram as empresas de transporte e logística, a hotelaria e restauração, a imobiliária 

bem como os pequenos comerciantes que viram os seus negócios crescerem em virtude do 

aumento demográfico e de rendimentos que Tete e Moatize viveram naqueles anos. Os 

perdedores foram a população em geral em virtude dos danos ambientais (nunca cientificamente 

quantificados e qualificados, embora sentidos por toda a gente), a população reassentada que viu 

a qualidade das suas vidas degradar-se, a população de baixa renda e os desempregados que mal 

sobreviviam em resultado da alta de preços que se praticavam nos mercados de Tete e Moatize. 

 

Passados quatro anos, com o El Dorado desmoronado, os perdedores de antes continuam a sê-

lo. Os sectores da hotelaria e restauração são os mais prejudicados pelo fim do El Dorado 

conforme demonstrado nos pontos acima. Os especuladores de licenças de carvão ficaram 

igualmente prejudicados porque hoje nenhum investidor se interessa por elas. Os detentores de 

pequenos negócios também ficaram prejudicados, pois reduziu o número de clientes e também a 

quantidade de dinheiro em circulação como resultado da redução de mão-de-obra seja pelo fim 

da construção das minas seja pela redução dos níveis de extracção de carvão. 

 

A boa notícia veio para a população de baixa renda, os funcionários públicos e os 

desempregados que, em virtude da quebra da procura que se vive em Tete, passaram a ter maior 

acesso a bens que eram muito caros e inacessíveis. 

 

A secção seguinte é dedicada à análise da evolução da situação (condições de vida) da 

população reassentada pela Vale Moçambique em Cateme em 2010. 
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5. CATEME: CONTÍNUA DETERIORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS 

REASSENTADOS 

Figura 2 

 
Fotos de Thomas Selemane. Placa de identificação da entrada a Cateme. Março de 2016 
 

Figura 3 

Fotos de Thomas Selemane. Vistas do mercado de Cateme. Março de 2016 
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Figura 4 

 
Fotos de Thomas Selemane. Vistas do mercado de Cateme. Março de 2016 

 

O reassentamento de Cateme, para onde a Vale Moçambique transferiu 717 famílias das 1.313 

que desalojou da sua concessão mineira em Moatize, foi muitas vezes apresentado a visitantes 

(jornalistas, pesquisadores, financiadores do projecto, entre outros) como o “melhor 

reassentamento do mundo.” Passados cinco anos após a sua implantação, o tal “melhor 

reassentamento do mundo” continua com os mesmos problemas do tempo da sua implantação, e 

com alguns deles ainda piores, conforme se demonstra nesta secção. 

 

Os problemas que existiam em Cateme na altura do reassentamento em 2010 ainda persistem 

em 2016. As justificações para a não resolução dos problemas foram, entretanto, alterando-se ao 

longo do tempo: primeiro, houve a justificação de que era “impossível” satisfazer as exigências 

dos reassentados porque eram “exageradas e sem fundamento”; depois, foi dito que as 

exigências representavam manipulações dos reassentados por parte de “agitadores da sociedade 

civil de Maputo”; a seguir, surgiu a justificação segundo a qual as exigências apresentadas eram 

“mero capricho” dos seus proponentes que “exigiam condições de vida que eles próprios nunca 

conseguiriam sustentar com os seus próprios meios.” Ultimamente, a justificação para não se 

resolver o problema dos reassentados é a “crise económica nacional e internacional e a queda de 

preços do carvão no mercado internacional.” (Selemane, 2010; Kabemba e Nhancale, 2012; 

Varia, 2013; Governo do Distrito de Moatize, 2015) Qual será a próxima justificação? 

  

5.1 O problema das rachas nas casas dos reassentados de Cateme continua sem resolução 

 

Dos vários problemas que o reassentamento de Cateme gerou na altura da sua implantação, em 

2010, um dos maiores problemas foi o das rachas nas casas construídas pela Vale Moçambique: 

as casas eram de baixa qualidade, feitas sem fundações nem vigas. A Vale Moçambique 

mandou fazer essas casas por via de um processo de aldrabice dos financiadores do projecto, 

nomeadamente o braço do Banco Mundial, International Finance Corporation (IFC) e os 

representantes da população reassentada e do governo local (Ver Varia 2013; Selemane 2010).  

 

A Vale Moçambique procedeu da seguinte forma: mandou construir uma “casa-modelo”, de 

qualidade aceitável e que fora aprovada tanto pelo IFC como pelos beneficiários, com aval das 

autoridades locais; mas, depois, foram construídas casas completamente diferentes (Selemane, 

2010). 
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Sobre a atitude da Vale Moçambique no não cumprimento das promessas aos reassentados, ao 

IFC e às autoridades locais, o então Secretário Permanente do Distrito de Moatize, Domingos 

Macamo, entrevistado por Selemane (2010), fez a seguinte observação: 

    “O primeiro problema que surgiu, e que nos foi reportado pelos representantes da 

comunidade, foi a mudança da estrutura da casa-modelo. Quer dizer, as casas que foram 

sendo feitas ao longo do processo são diferentes do modelo aprovado pelo Governo e pelas 

pessoas que vão morar lá. A equipa de engenharia achou que devia introduzir um novo 

modelo, e esse modelo é discutível: não tem fundações (...).9” 

 

Depois da revolta popular que houve em Cateme a 10 de Janeiro de 2012, em que a população 

reassentada revoltou-se contra o não cumprimento de promessas pela parte da Vale 

Moçambique, esta empresa voltou a fazer novas promessas de resolver todos os problemas 

levantados: rachas nas casas, falta de água potável, cesta básica, recrutamento de mão-de-obra 

local e financiamento de projectos de geração de renda para os reassentados. 

 

Até agora, em 2016, aqueles problemas continuam na mesma conforme atesta o ponto 3 do 

documento - “Informação para Governo Distritais de Moatize” (Sic) - elaborado pelos 

Secretários dos Bairros de Cateme e submetido à Administração do Distrito de Moatize, no dia 

26 de Janeiro de 2016 sob número 136/SDM/992, depois de ter sido visto pela Chefe da 

Localidade de Cateme a 22 de Janeiro de 2016. Esse ponto 3 denuncia a não resolução do 

problema das rachas nas casas. Portanto, desde a implantação do “melhor reassentamento do 

mundo” que se reclama da qualidade das casas, particularmente das rachas, mas, até hoje em 

2016, esses problemas continuam sem resolução. 

 

As imagens seguintes foram captadas nos bairros Chipanga, Mithete e Bagamoyo em Abril de 

2016. 

 

   Figura 5           Figura 6 

  
Fotos de Thomas Selemane. Rachas nas paredes das casas dos reassentados de Cateme. Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9Ver entrevista concedida pelo então Secretário Permanente Distrital de Moatize a Thomas Selemane a 22 de 

Setembro de 2010, publicada em “Questões à volta da mineração em Moçambique - Relatório de Monitoria das 

Actividades Mineiras em Moma, Moatize, Manica e Sussundenga, 2010”, pág. 25 
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Figura 7 

 
Fotos de Thomas Selemane. Rachas nas paredes das casas dos reassentados de Cateme. Abril de 2016 
 

Não se sabe quando serão reabilitadas estas casas. O representante da Vale Moçambique no 

Conselho Consultivo Distrital de Moatize, Cirineu Ferreira, é citado na Acta da I Sessão 

Extraordinária do Conselho Consultivo havido a 23 de Dezembro de 2015 a dizer que “as casas 

de Cateme e de 25 de Setembro não foram reabilitadas em 2015 porque as comunidades não têm 

sido receptíveis, e em 2016 será difícil reabilitar as casas porque o orçamento é exíguo. Mas o 

assunto está na agenda da empresa.” 

 

5.2 Água potável continua a preocupar os reassentados de Cateme 

 

Sendo uma zona rural, que antes do reassentamento era muito pouco habitada e sem condições 

básicas de habitabilidade, Cateme não tinha água potável. A Vale Moçambique comprometeu-se 

a construir um sistema de abastecimento de água capaz de suprir todas as necessidades da 

população levada para ali. Cinco anos depois do reassentamento, a questão da água potável 

continua a preocupar os reassentados de Cateme. O primeiro erro foi cometido logo no 

momento da implantação do reassentamento. Tal como aconteceu com a questão da casa-

modelo, a Vale Moçambique executou um projecto de abastecimento de água contrário ao que 

fora acordado com as autoridades governamentais e com a população beneficiária. 

 

Na entrevista citada acima, concedida pelo então Secretário Permanente Distrital de Moatize, 

Domingos Macamo ao pesquisador Thomas Selemane, a questão da água potável foi também 

abordada. E aquele governante fez a seguinte observação:  

“Outro ponto, que está em discussão, é o sistema de abastecimento de água. Nós 

acordámos sobre um sistema de abastecimento de água (um sistema unificado), um 

depósito de betão e, depois, um sistema de distribuição para todas as casas. Só que, no acto 

da execução, a equipa de engenharia propôs outro modelo, de sistemas dispersos e já não 

teria uma estrutura de betão, mas seria uma estrutura de tanques de plástico. Portanto, 

estamos aparentemente de costas voltadas em relação a esse assunto.10 

 

                                                             
10 Excertos da entrevista concedida pelo então Secretário Permanente Distrital de Moatize a Thomas Selemane a 22 

de Setembro de 2010, publicada em “Questões à volta da mineração em Moçambique - Relatório de Monitoria das 

Actividades Mineiras em Moma, Moatize, Manica e Sussundenga, 2010”, pág. 26 
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Aquele Secretário Permanente tinha clareza sobre o problema e foi claro sobre o 

posicionamento do Governo a nível local, que nas suas palavras era o seguinte: “A posição do 

Governo é de que o que foi feito não é o que foi acordado. Foi-nos apresentada uma nova 

proposta desses sistemas dispersos e nós não aprovámos. Mas o que foi aprovado não está feito 

e o que não foi aprovado está feito.” Esta observação feita em Fevereiro de 2010 continua 

actual hoje em Julho de 2016. A mesma suscita uma questão de fundo sobre os mecanismos de 

governação dos mega-projectos, mormente a diferenciação entre as questões que podem e 

devem ser decididas a nível central e as que competem ao nível local de governação. 

 

As imagens abaixo mostram dois fontenários de água em Cateme: uma, que de vez em quando 

funciona, e, outra, que apenas funcionou durante uma semana após a sua construção. 

 

Figura 8 

 
Fotos de Thomas Selemane, Fontanário de água em Cateme. Março de 2016. 

 

Figura 9 

 
Fotos de Thomas Selemane, Fontanário de água em Cateme. Março de 2016. 

 

O representante da Vale Moçambique, Cirineu Ferreira, na supracitada sessão do Conselho 

Consultivo Distrital de Moatize, prometeu um sistema de abastecimento de água para Cateme 
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que entraria em funcionamento em Janeiro de 2016. No entanto, sabemos que tal promessa 

ainda não foi cumprida. 

 

5.3 População reassentada em Cateme continua sem acesso a terra arável para produção 

alimentar 

 
O acesso a terra arável para produção alimentar foi, desde sempre, a par das casas mal 

construídas e do difícil acesso a água potável, um dos maiores problemas da população 

reassentada em Cateme. Seria de esperar que, passados cinco anos após o reassentamento, a 

questão da terra estivesse resolvida. Infelizmente, tal como as outras preocupações dos 

reassentados, esta também nunca ficou resolvida. E tal como os outros problemas, a questão da 

terra foi “um erro de parto” cometido à nascença do processo. As terras alocadas aos 

reassentados são inférteis, com demasiados pedregulhos, não oferecendo condições mínimas 

para a prática de agricultura. 

 

Como refere a organização internacional de defesa dos direitos humanos, HumanRightsWatch, 

no seu relatório sobre os reassentados pelas mineradoras em Tete, “muitas famílias reassentadas 

pela Vale sofreram uma deterioração das suas condições de vida e independência, passando de 

agricultores capazes de produzir alimentos para grande parte do ano para comunidades que 

dependem de ajuda externa e dos programas de comida-por-trabalho" (Varia, 2013). 

 

O local de destino dos reassentados “rurais” de Moatize – tal como a Vale categorizou as 

famílias que transferiu de Moatize para Cateme, e o Governo anuiu – foi escolhido de um leque 

de dez possíveis destinos (Mosca e Selemane, 2011) na assumpção de que aquele era um local 

“rural”, pouco ou nada habitado, com muita mata facilmente transformável em machambas.  

 

Ora, o local foi sempre habitado por diversas famílias pertencentes à localidade de 

Kambulatsitsi. O local nunca foi dos melhores para a prática da agricultura. Depois da revolta 

de Janeiro de 2012, esperava-se que o Governo e a Vale Moçambique conseguissem chegar a 

uma solução definitiva encontrando um local mais apropriado, com terras mais férteis. Mas 

nada disso aconteceu. E, até Julho de 2016, as famílias reassentadas em Cateme continuam a ter 

de encontrar terras férteis noutras localidades e distritos de Tete para produzirem comida. 

 

A Vale Moçambique incentivou os reassentados a organizarem-se em associações como forma 

de facilitar a canalização de apoios (capacitação e insumos agrícolas). Em resultado disso, 

foram formadas várias associações, mas apenas uma sobrevive graças à sua filiação à União 

Provincial dos Camponeses de Tete (UPCT), braço provincial da União Nacional dos 

Camponeses (UNAC), e sem o prometido apoio da Vale Moçambique. 

 

A única associação sobrevivente chama-se “Titukule Cateme” (designação em língua 

Chewa/nyanja que significa “Desenvolvamos Cateme”), conta com 56 membros e foi fundada 

em 2012. As principais culturas por si produzidas são milho e hortícolas (cebola, alface e 

cenoura). 

 

De acordo com Piassone Paiva, Presidente da Associação “Titukule Cateme”11, a mineradora 

Vale tinha prometido prestar apoio às associações no respeitante ao ensino de “boas práticas de 

produção alimentar”, sementes melhoradas, adubos, enxadas, pesticidas e insecticidas bem 

como mercado para o excedente que cada associação pudesse ter. Isso foi em 2012. Até Julho de 

2016 nenhuma dessas promessas da Vale Moçambique foi cumprida. A subsecção abaixo 

analisa as demais promessas feitas por aquela mineradora e que cinco anos depois continuam 

por cumprir. 

                                                             
11Entrevista conduzida por Thomas Selemane em Cateme a 31 de Março de 2016. 
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Em 2012 a Vale iniciou um projecto de ensino de “boas práticas” de produção alimentar para os 

reassentados de Cateme. O projecto consistia numa “machamba-modelo” sita à entrada do 

reassentamento – uma área relativamente mais fértil porque localizada à beira de um riacho, 

com sementes melhoradas, fertilizantes e assistência técnica de extensionistas. Esse projecto 

nunca surtiu os resultados desejados porque uma vez terminada a “formação”, os camponeses 

regressavam às suas machambas pedregosas, sem sementes melhoradas, nem assistência técnica 

e, muito menos, fertilizantes. 

 

Logo após o reassentamento começaram a surgir conflitos de terras em Cateme entre os 

reassentados e os não reassentados (a que chamam de “nativos”). A distribuição das áreas para 

cultivo foi feita assumindo que as terras eram desocupadas. Mas, assim que os reassentados 

começaram a desbravar as matas, surgiram pessoas locais reclamando a titularidade daquelas 

terras. Pessoas entrevistadas em três dos quatro bairros de Cateme (Bagamoyo, Malabwe e 

Chipanga) falam de cerca de cinquenta famílias que ficaram sem terras para cultivar como 

resultado dessas disputas12. 

 

Uma pesquisa realizada pelo então assistente de investigação do OMR, António Jone, em 2014, 

sobre a produção alimentar em Cateme, entre outras, chegou às seguintes conclusões: 

 Os reassentados possuíam 3 hectares de terra para produção alimentar antes do 

reassentamento, mas, depois, passaram a dispor de apenas 1 hectare; 

 A produção média de milho era de 4.500Kgs por cada família reassentada, mas, depois 

do reassentamento, a produção passou a ser de apenas 878Kgs em média; 

 81% dos reassentados revelou ter vivido conflitos de terra, facto que não acontecia nos 

seus locais de origem (Jone, 2014). 

 

5.4 Outras promessas nunca cumpridas pela Vale Moçambique e apatia do Governo 

diante dos problemas dos reassentados de Cateme 

 

As promessas listadas abaixo estão contidas no documento “Informação para Governos 

Distritais de Moatize” (sic), citado acima, que foi elaborado pelos Secretários dos quatro bairros 

de Cateme, nomeadamente, Bagamoyo, Mithethe, Malabwe e Chipanga, submetido ao Governo 

local em Janeiro de 2016. São elas: 

 

 Contratação da mão-de-obra local que nunca acontece; 

 Cesta básica alimentar prometida para cinco anos mas só distribuída uma vez; 

 Rachas nas casas continuam por reparar; 

 Perda de machambas de algumas famílias reassentadas a favor dos “nativos”; 

 Falta de indemnização a algumas famílias reassentadas; 

 Falta de vedação e segurança do tanque geral de abastecimento de água e falta de 

canalização de água para as residências dos reassentados; 

 Projectos de geração de renda, que seriam financiados pela mineradoras Vale, não 

realizados. 

 

5.4.1. Contratação de mão-de-obra local 

 

Sobre a contratação de mão-de-obra local que a população reassentada reclama nunca se 

materializar, é preciso referir que em quase todos os processos de reassentamento para 

implantação de grandes projectos extractivos, as empresas, com anuência dos governos, fazem 

                                                             
12Informação recolhida em entrevistas feitas pelo autor em Cateme entre 30 de Março e 1 de Abril de 2016. As 

pessoas entrevistadas pediram anonimato. 
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essas promessas como forma de convencer a população afectada pelo projecto a não resistir e a 

aceitar as condições que lhe são oferecidas. Geralmente, são promessas falsas e irrealistas, 

porque é praticamente impossível um mega-projecto de carvão mineral, com uso massivo de 

tecnologia de ponta, recrutar mão-de-obra local na dimensão em que tem sido prometida. Foi 

isto que aconteceu e continua a acontecer com a Vale Moçambique e os reassentados de 

Cateme. 

 

5.4.2. Atribuição de cesta básica alimentar aos reassentados 

 

A promessa de cesta básica foi igualmente uma forma precária de resolver um problema tão 

grave como o da falta de alimentos junto da população reassentada. Prometida para vigorar 

durante cinco anos (período considerado pela Vale como o suficiente para a população 

conseguir mecanismos de sobrevivência independente da empresa) foi cumprida apenas uma 

vez a seguir à revolta popular de 10 de Janeiro de 2012. A cesta básica consistiu nos seguintes 

produtos: arroz, óleo alimentar, feijão manteiga e milho. As quantidades variavam consoante o 

tamanho do agregado familiar. O máximo recebido foram sete sacos de milho, um saco de arroz, 

cinco litros de óleo alimentar e um saco de feijão manteiga, para famílias cujos agregados 

familiares eram de mais de cinco pessoas. Depois de 2012 nunca mais houve distribuição de 

cesta básica. No dizer de um entrevistado em Cateme, “é possível que a Vale e o Governo 

estejam à espera de uma nova greve para cumprirem com as promessas.” 

 

De facto, ficou comprovado que as reclamações dos reassentados de Cateme só foram atendidas 

mediante protestos populares. Como escreveu o sociólogo Carlos Serra: “foi preciso o protesto 

colectivo e vigoroso para, agora, se dizer que, afinal, os residentes tinham e têm razão. Até a 

qualidade da água é má. Torna-se necessário fazer um dia a história das Báucias e dos Filemos 

moçambicanos” (Serra, 2012). 

 

A propósito de protestos populares, uma pesquisa recente de Judith Marshall (2016) mostra que 

em Tete houve, de 2009 a 2016, oito protestos protagonizados, ora por trabalhadores da Vale, 

ora pela população reassentada em Cateme e no Bairro 25 de Setembro em Moatize. Os 

protestos populares mais mediáticos e que surtiram efeitos, pelo menos a curto prazo, foram os 

de Dezembro de 2011, Janeiro de 2012 – quando a população reassentada em Cateme bloqueou 

a linha-férrea de Moatize ao porto da Beira, impedindo a circulação dos comboios de Vale 

Moçambique. Em resultado, a Vale ofereceu a primeira e única cesta básica, instalou alguns 

fontenários e estendeu a rede eléctrica pelas ruas dos bairros de Cateme. Outro protesto que 

também teve sucesso foi o dos oleiros, fabricantes de tijolos que operavam nas margens do Rio 

Zambeze e que foram retirados de lá pela Vale. Depois da sua manifestação em Maio de 2013, e 

depois de várias insistências, eles finalmente tiveram as suas compensações. As greves dos 

trabalhadores da Vale também têm sido mediatizadas mas com poucos resultados. 

 

O reassentamento de Cateme feito apenas de casas sem comida inspirou o título do conhecido 

estudo da Human Rights Watch assinado pela pesquisadora Nisha Varia “O que é uma Casa sem 

Comida? O boom da Mineração em Moçambique e o Reassentamento” (Varia, 2013). 

 

No dia 4 de Julho de 2016, a Vale Moçambique mandou a Cateme uma camioneta com bens 

alimentares para oferecer aos reassentados; mas estes devolveram os bens por os considerar 

insuficientes para a quantidade da população ali residente. Os bens alimentares enviados pela 

mineradora incluíam: 10 sacos de arroz de 50kg/cada, 10 sacos de farinha de milho de 

10kg/cada, um tambor de 200 litros de óleo alimentar, 400 pacotes de massa spaguetti.  
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5.5 Reassentamento de pessoas como mecanismo de degradação das condições de vida e de 

retrocesso civilizacional 

 

Os apologistas do modelo económico extractivo concebem o reassentamento de pessoas como 

condição indispensável e necessária para o desenvolvimento da indústria extractiva, quase 

sempre vista como “a única alternativa.” E para fazerem valer o seu modelo e conseguirem 

apoio das pessoas afectadas, apresentam os projectos de reassentamento como “uma 

oportunidade para as pessoas melhorarem as suas condições vidas”. Mas, na verdade, o que 

acaba acontecendo é uma total degradação das condições de vida das pessoas e até um 

retrocesso civilizacional, como muito bem mostra este caso de Cateme. Ou como escreveu, em 

editorial, o semanário Domingo, na sua edição de 12 de Agosto de 2012, “Eternamente 

latrinas?”: (...) Reassentamento significa, na crueza do léxico, voltar a assentar. Repetir ao pé da 

letra. Não envolve dinamismo, não abre horizontes, não projecta para o futuro. Gruda-se no 

passado.” No caso de Cateme, mais do que “grudar-se no passado”, o reassentamento daquelas 

717 famílias significou um retrocesso civilizacional, muito por conta do próprio governo e não 

propriamente da empresa. 

 

Como notou o Domingo, no supracitado editorial:  

“(...) Faz parte da filosofia dos reassentamentos o dogma de construção de latrinas. 

Disponibilizam-te uns hectares de terra, entregam-te uma espécie de palhota 

melhorada, mas as latrinas são dogma. Domingo procurou saber a razão de tão 

rasteira filosofia, mas, temos de confessar, sinceramente, que não chegámos ao fundo 

da questão. Disseram-nos que é opinião dominante entre um grupo de sociólogos e 

animadores sociais, que bebem do fino, que houve cuidado em respeitar a maneira de 

viver dos candidatos ao reassentamento para se não sentirem fora do seu contexto 

habitual. Que poderiam estranhar se nas suas casas houvesse água corrente e casas de 

banho. Que seria uma espécie de agressã oàs suas naturezas tecidas em ambiente 

diverso, a que poderemos chamar latrineiro. Que ainda houve opinião contrária, mas 

que ‘um telefonema de Maputo’ confirmou o dogma.”13 

 

O paradigmático caso de Cateme levantou muito debate sobre os direitos das pessoas 

transferidas de uma zona habitacional para outra, as condições de vida que lhes devem ser 

dadas, nomeadamente melhores condições do que as anteriores. Depois de muita pressão das 

organizações da sociedade civil, finalmente, o Governo cedeu. E, em Agosto de 2012, foi 

aprovado o “Regulamento sobre Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 

Económicas” – Decreto No. 31/2012, de 8 de Agosto. Era de esperar que os reassentamentos 

realizados no período pós-2012 fossem melhores que o de Cateme, que o Estado moçambicano 

tivesse aprendido com os erros de Cateme e que, ao menos, se fizesse cumprir o estipulado no 

Decreto referido acima, com base no qual, o reassentamento deve garantir “restauração ou 

criação de condições iguais ou acima do padrão anterior de vida.”14 Mas como se viu 

recentemente no caso das pessoas retiradas da baixa da Cidade de Maputo (Barreiras da 

Malanga), pela Empresa pública Maputo Sul, para dar lugar ao projecto da ponte Maputo-

Catembe, o reassentamento continua a ser, no dizer do editorial do Domingo, uma eterna latrina. 

 

 

 

                                                             
13Excertos do Editorial do Semanário Domingo, edição de 12 de Agosto de 2012 com o título “Eternamente latrinas?” 
14Ver alínea j) do número 1 do Decreto 31/2012, de 8 de Agosto. 
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6. UM OLHAR SOBRE OS 2,75% DAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO MINEIRA: 

NOVOS “7 MILHÕES15”? 

 

O boom da indústria extractiva em Moçambique trouxe o debate em torno dos benefícios locais 

a serem obtidos pelos habitantes das áreas onde os recursos minerais ou hidrocarbonetos são 

explorados. As leis 11/2007 e 12/2007, ambas de Junho, Lei de Minas e Lei de Petróleos, 

respectivamente, já previam (Artigo 11) a alocação de uma percentagem das receitas mineiras e 

petrolíferas para o desenvolvimento local, nos seguintes termos: 

 

 Uma percentagem das receitas geradas na actividade petrolífera é canalizada para o 

desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos projectos 

petrolíferos.  

 A percentagem a que se refere o número anterior é fixada na Lei Orçamental, em função 

das receitas previstas e relativas à actividade petrolífera.  

 Compete ao Conselho de Ministros inventariar as receitas resultantes das operações 

petrolíferas e publicitá-las periodicamente16.  

Mas a fixação da percentagem referida no ponto 2 acima só viria acontecer depois de seis anos 

de trabalho de advocacia das organizações da sociedade civil moçambicana. Em 2013, o 

Governo aceitou propor, junto da Assembleia da República, em sede da Lei Orçamental, a 

definição da percentagem de 2,75% como parcela das receitas que devem reverter a favor das 

comunidades locais. A argumentação a favor da criação de um mecanismo mediante o qual uma 

percentagem proveniente da exploração mineira ou petrolífera beneficiasse directamente as 

comunidades locais das zonas de exploração foi feita em equiparação com o que acontece nas 

explorações florestais onde 20% das receitas revertem a favor das comunidades locais (Ver, por 

exemplo, Selemane, 2009; Castel-Branco, 2011; Mosca e Selemane, 2012; Selemane, 2014). 

 

A reversão dos 2,75% é feita por via do Orçamento do Estado. Os mecanismos de aplicação 

desses fundos foram definidos numa circular conjunta dos então Ministérios da Planificação e 

Desenvolvimento (MPD) e das Finanças (MF): “Circular 01/MPD-MF/2013 – Critérios a 

Observar na Implementação de Projectos Financiados por Receitas de Explorações Mineiras e 

Petrolíferas Canalizadas às Comunidades.” 

 

A nível local, houve instruções de se gerirem os 2,75% nos mesmos moldes em que se gerem os 

fundos de desenvolvimento local, mais conhecidos por “7 milhões”. Uma orientação do então 

Governador de Tete, Ratxide Gogo, datada de 31 de Dezembro de 2013, é clara nesse aspecto: 

 “A implementação dos projectos de promoção do desenvolvimento económico local 

deve ser feita em estrita obediência ao Decreto 90/2009 de 31 de Dezembro, que cria o 

Fundo Distrital de Desenvolvimento Local (FDD) na parte aplicável aos 7 milhões.” 

 

São conhecidas as críticas feitas por diversos segmentos da sociedade aos mecanismos de gestão 

dos chamados “7 milhões”, particularmente as reclamações de pessoas não alinhadas com o 

partido Frelimo que se sentem marginalizadas nesses processos. 

 

Se bem geridos, os 2,75% das receitas mineiras podem ser uma mais-valia no desenvolvimento 

socio-económico das zonas de exploração mineira e petrolífera. Será preciso, para tal, haver 

maior clareza nos critérios, transparência total nos mecanismos de gestão, e também uma 

harmonização entre os planos económicos e sociais do distrito (PESOD) e os recursos públicos 

disponíveis, de modo a que não se repitam os erros cometidos com os 7 milhões. 

                                                             
15 “7 milhões” é a designação atribuída aos fundos públicos de desenvolvimento distrital em Moçambique. O nome 

deve-se ao facto de o fundo ter começado com a atribuição de 7 milhões de Meticais a cada distrito. Começado em 

2006, o fundo não é mais naquele montante, mas o nome ficou. 
16Artigo 11 da Lei 12/2007 de Junho (já revista), conforme citado em Selemane, 2009. Alguns Desafios na Indústria 

Extractiva em Moçambique, pág. 23 
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Em Agosto de 2013, houve uma nova orientação em Tete sobre como devem ser aplicados os 

fundos provenientes da exploração mineira. A directiva fala de uma repartição dos fundos em 

duas partes, sendo 30% do total dos fundos a serem alocados para infra-estruturas e 70% a 

serem canalizados para “projectos prioritários visando promover o desenvolvimento socio-

económico das comunidades, sob coordenação dos respectivos Conselhos Consultivos 

Locais.17” 

 

Por exemplo, em 2014, o distrito de Moatize recebeu das receitas do carvão um montante de 

13.036.480,00 Meticais, dos quais foram executados apenas 4.302.812,45 Meticais, ou seja, 

uma execução de apenas 33%. Esta baixa execução deveu-se principalmente à chegada tardia 

dos fundos aos cofres do distrito. A localidade de Cateme beneficiou apenas de uma reabilitação 

da sua Escola Primária do Primeiro Grau num valor de 127.946,29 Meticais. No entanto, na 

visita que fizemos a Cateme não foi possível verificar a reabilitação de que se fala no “Relatório 

sobre a Implementação dos 2,75% Referentes aos Fundos das Mineradoras.” 

 

A implementação de projectos de desenvolvimento socio-económico com base nos 2,75% das 

receitas de exploração mineira conta com o acompanhamento da organização cívica Associação 

de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC), uma iniciativa proactiva e positiva, 

mas carecendo de aperfeiçoamento, particularmente nas questões metodológicas. Por isso, seria 

bom que as demais organizações da sociedade civil juntassem esforços para a monitorização 

desses projectos de desenvolvimento. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa incidiu sobre duas componentes: uma análise da evolução de Tete enquanto El 

Dorado, e um olhar sobre a situação do reassentamento de Cateme, depois de cinco anos da sua 

implantação. Sobre a primeira componente, a conclusão é de que Tete não é mais o El Dorado 

em que se tinha tornado na altura do boom da indústria do carvão.  

 

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. 

 
 
8. LIÇÕES  
 

De forma geral, o que se passou em Tete e Cateme nos últimos cinco anos é uma demonstração 

da falência e do falhanço do modelo de desenvolvimento económico baseado na extracção de 

recursos minerais sem uma estratégia interna. A aposta na extracção de minérios, tendo como 

base apenas a vontade e os planos de investidores estrangeiros, a pensar no mercado 

internacional, sem planos nem acções concretas de utilização interna dos recursos mineiras, 

prejudicou o desenvolvimento de Tete e do país. 

 

                                                             
17Ver Nota No. 57/DPPFT/Gab/Dir/58 de 15 de Agosto 
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O Estado moçambicano precisa de se organizar e se capacitar de forma independente das 

mineradoras, de modo a poder exercer as suas funções de garante das condições de 

sobrevivência e de desenvolvimento da população. O exercício efectivo das funções de 

fiscalização, monitoria e controlo das mineradoras também só será possível com uma 

configuração do Estado de forma diferente da actual. Isso passa pela restruturação do actual 

modelo de acumulação primitiva de capital em que pisteiros locais sobrevivem das suas ligações 

com capitalistas internacionais em prejuízo do desenvolvimento das comunidades locais. 

 

A manutenção dos problemas dos reassentados de Cateme por mais de cinco anos sem 

resolução é consequência directa da fraqueza organizada do Estado, que se tem mostrado 

incapaz de pressionar a Vale Moçambique a cumprir com as suas obrigações e promessas, por 

um lado. Mas também é consequência, por outro lado, da descoordenação das organizações da 

sociedade civil e de uma certa fadiga da imprensa em reportar os problemas de Cateme. 

 

No passado, várias organizações da sociedade civil moçambicana trabalharam com as pessoas 

reassentadas em Cateme, apoiando-as na consciencialização dos seus direitos, na organização 

das suas preocupações por escrito, na denúncia, dentro e fora de Moçambique, da violação dos 

direitos humanos cometidos pela Vale e pelo Governo. Em Outubro de 2012, mostrando união e 

cooperação, quatro organizações cívicas: Liga dos Direitos Humanos, Justiça Ambiental, 

Associação de Apoio e Assistência Jurídica as Comunidades e União Nacional dos Camponeses 

submeteram ao então Presidente da República Armando Guebuza, com conhecimento de várias 

instituições públicas e privadas, exigindo a resolução dos problemas de Cateme. Essa união e 

cooperação parecem não mais existir em 2016 o que pode enfraquecer as acções levadas a cabo 

pelas organizações da sociedade civil de forma individual, descoordenada e, por vezes, 

esporádica. União e cooperação das OSC precisam-se em Cateme. 
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