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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   
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A MALDIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS: MINERAÇÃO ARTESANAL  

E CONFLITUALIDADE EM NAMANHUMBIR 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da última década, a província de Cabo Delgado tem sido palco da atenção internacional 

em virtude da existência de valiosos recursos naturais, entre os quais madeira, marfim, pedras 

preciosas e, mais recentemente, gás natural. A descoberta destes recursos foi acompanhada por 

vagas migratórias descontroladas e pelo aumento dos preços locais, sobretudo ao nível de 

alojamento e preços alimentares. Num cenário de fragilidade institucional, de corrupção 

generalizada e de oportunismo dos agentes do Estado, desenvolveram-se práticas furtivas e ilegais 

de exploração de recursos naturais, particularmente de madeira, marfim e pedras preciosas. Este 

cenário foi gerador de desigualdades sociais, num contexto de persistência de elevados índices de 

pobreza. O último Inquérito ao Orçamento das Famílias (IOF) demonstra um aumento da 

percentagem de população pobre, de 39% para 44,8%, entre 2008 e 2014 (MEF, 2016: 12). Na 

verdade, a província de Cabo Delgado, particularmente em áreas de grande concentração de 

recursos naturais, tem constituído palco de grande conflitualidade, obrigando à instalação e 

intervenção de unidades das Forças de Intervenção Rápida, em locais como o distrito de 

Montepuez ou, mais recentemente, no litoral Norte da província (distritos de Palma, Mocímboa 

da Praia e Macomia). 

 

Pela presença de inúmeros recursos naturais, pelo entusiasmo colectivo que gerou a sua extracção 

e pela competição e conflitualidade daí resultante, o distrito de Montepuez constitui um espaço 

privilegiado de análise. Neste texto pretende-se demonstrar como é que, em áreas 

predominantemente rurais, se desenvolveu, de forma insustentada, uma economia assente em 

moldes extractivos e extrovertidos, envolvendo uma multiplicidade de agentes, em situação de 

aliança e de conflito. 

 

Em termos metodológicos, a análise assentou num conjunto de três técnicas de recolha de dados: 

Em primeiro lugar, na análise de dados secundários, nomeadamente análise de dados 

governamentais, estatísticas oficiais, relatórios de pesquisa e peças jornalísticas. Em segundo 

lugar, da observação participante realizada no local, entre os anos de 2009 e 2012 e, nos meses 

de Dezembro a Fevereiro, entre os anos de 2012 a 2018. Tirando partido da imersão no distrito 

do investigador, por via familiar, durante o período no terreno foi possível observar, in loco, as 

dinâmicas de envolvimento de muitos jovens locais na exploração de madeira, marfim e pedras 

preciosas, mas também os mecanismos de comercialização destes recursos naturais, os impactos 

em termos microeconómicos, assim como a reacção das instituições públicas e respectivos 

funcionários. Em terceiro lugar, foram realizadas entrevistas não estruturadas junto de vários 

actores, entre os quais representantes do Governo distrital e do Conselho Municipal de Montepuez 

ou do posto administrativo de Namanhumbir (administradores, chefes de posto, assessores, chefes 

de departamento da secretaria distrital, representantes da área dos recursos minerais dos Serviços 

Distritais das Actividades Económicas, técnicos da Direcção Provincial dos Recursos Minerais e 

Energia), assim como Polícias da República de Moçambique, funcionários das alfândegas em 

Pemba, entre outros funcionários e agentes do Estado. 

 

Foi ainda entrevistado o representante do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento dos 

Recursos Humanos da Montepuez Ruby Mining. Finalmente, foram entrevistados acima de 80 

jovens locais que participaram directamente na mineração artesanal, abate de madeira ou caça 

furtiva (a maioria dos quais vizinhos, colegas ou até familiares), assim como comerciantes de 

pedras preciosas (cidadãos tanzanianos, nigerianos e senegaleses). Com vista a garantir o 

anonimato das fontes, foram ocultados os nomes de todos os entrevistados. 
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1. O DESENVOLVIMENTO DE UM CENÁRIO EXTRACTIVISTA DESCONTROLADO NO 

DISTRITO DE MONTEPUEZ 

 

Em inícios da década de 1990, na sequência da celebração do Acordo Geral de Paz (AGP) e do 

regresso da população ao distrito, a agricultura continuou a constituir a actividade económica 

dominante no distrito de Montepuez. Na campanha de 2000/01, o relatório do Ministério da 

Administração Estatal (MAE, 2005: 45) destacava a produção de milho (8.739 ton), mandioca 

(22.475 ton), feijões nhemba e bóer (1.638 ton), mapira (5.266 ton) e arroz (4.060 ton), mas 

também a cultura de rendimento do algodão (3.300 ton), para além de caça, pesca e algum abate 

de madeira. Já no novo milénio, Montepuez passou a constituir notícia, a nível internacional, em 

virtude dos recursos naturais existentes no distrito, nomeadamente madeira, marfim, mármore, 

grafite, níquel e rubis. Ao longo desta secção inicial pretende-se contextualizar como se foi 

transformando, ao longo da última década, o processo socioeconómico de extracção destes 

recursos naturais no distrito de Montepuez. 

 

1.1.  Exploração de madeira – implementação de um sistema take away 

 

O AGP criou condições para um aumento do investimento na região, assistindo-se à penetração 

de empresas madeireiras, com destaque para a Leisegang, Lda. A partir de finais da década 

passada, o aumento da procura mundial de madeira, a entrada de operadores chineses – com 

destaque para a Mozambique First International Development (Mofid) – e num cenário de 

corrupção generalizada ao nível das estruturas administrativas no distrito, assistiu-se a uma 

intensificação do abate de madeira com valor comercial. Redes crescentemente alargadas de 

operadores nacionais não-licenciados passaram a actuar como furtivos, abatendo madeira e 

vendendo posteriormente a operadores chineses, proprietários de licenças de exploração. Os 

equipamentos de corte e transporte eram cedidos pelas empresas asiáticas, que determinavam o 

preço de compra da madeira.  

 

A vulgarização desta prática de exploração de madeira abriu oportunidades económicas para 

muitos jovens dos vários postos administrativos. A cadeia de exploração madeireira foi geradora 

de especialização profissional: surgiram os olheiros (indivíduos nativos e residentes próximos de 

zonas de floresta, que identificavam os locais onde se localizavam as espécies florestais com valor 

comercial); os cortadores (que cortavam a madeira com recurso a serrão ou motosserra); ou os 

carregadores (que transportavam os toros para as juntas – zonas de concentração de madeira, no 

meio da floresta – ou para armazéns de exploradores licenciados). Cada um destes actores auferia 

remunerações específicas, dependendo do tempo de trabalho, do número de toros e da própria 

negociação. 

 

Paralelamente, uma rede de fiscais (da então Direcção Distrital da Agricultura e do Parque 

Nacional das Quirimbas) implantou-se no terreno tendo acompanhado o fenómeno, permitindo o 

desenvolvimento das actividades em troca de subornos, num sistema rendeiro. Inclusivamente, 

funcionários públicos envolveram-se no próprio processo de exploração furtiva de madeira, 

incluindo directores distritais e comandantes da polícia. A situação tornou-se tão atractiva que, 

um funcionário da Direcção Distrital da Agricultura de Montepuez (actualmente SDAE) chegou 

a renunciar formalmente o seu vínculo contratual com o Estado para se dedicar à exploração da 

madeira, adquirindo licenças em nome de parentes. A madeira era geralmente vendida a 

operadores chineses, com destaque para a Mofid Lda, Pacífico Internacional, Lda e Madeiras 

Alman, Lda. 

 

Os rendimentos provenientes desta actividade melhoraram a capacidade de consumo local. Da 

observação no terreno constatou-se que, para além de gastos em bebidas alcoólicas, olheiros e 

cortadores adquiriram bicicletas, construíram as suas casas com materiais convencionais e/ou 

investiram em pequenas barracas e outros negócios. Muitos intermediários (sobretudo os que 
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vendiam directamente a operadores chineses) adquiriram motorizadas, electrodomésticos e 

aparelhagens. Alguns jovens exerceram um papel importante nos agregados familiares, 

assumindo a responsabilidade das despesas domésticas. Desviando-se a mão-de-obra masculina 

para negócios de corte e de comércio de madeira, as actividades de produção de alimentos ficaram 

mais concentradas nos membros femininos das famílias  

 

Esta exploração ilegal de recursos florestais em Montepuez inseriu-se num processo generalizado 

de “take away” (MacKenzie, 2006) de madeira das províncias do Centro e Norte de Moçambique 

para a China e outros mercados asiáticos (Ribeiro e Nhabanga, 2009: 21).  

  

1.2. Caça furtiva e procura de marfim – Abastecendo mercados asiáticos 

 

A caça furtiva de elefantes para captura de marfim constituiu uma outra actividade ilícita e 

bastante lucrativa, praticada no distrito de Montepuez, particularmente no posto administrativo 

de Nairoto. A procura de marfim constitui um fenómeno bastante antigo, remontando a períodos 

pré-coloniais e prolongando-se até à actualidade. Após a assinatura do AGP, a caça furtiva de 

elefantes era protagonizada por militares desmobilizados e detentores de armas de fogo. A 

actividade adquiriu maior intensidade a partir do novo milénio, com o aumento da procura de 

marfim no mercado asiático. Muitos operadores florestais furtivos, que se cruzavam com elefantes 

e rinocerontes durante as suas incursões na floresta, passaram a dedicar-se, em 

complementaridade, ao abate furtivo destes animais. Tal como no processo de abate de madeira, 

a caça furtiva de elefantes e rinocerontes implicava o prévio contacto com o chefe local do 

povoado, a contratação local de um para guia e a realização das respectivas cerimónias 

tradicionais, pelo que a actividade passou a envolver as próprias comunidades. O abate dos 

elefantes era realizado através de métodos arcaicos através de armadilhas (covas em V ou 

recorrendo a cabos eléctricos). A caça de rinoceronte era feita através de armas de fogo, 

pertencentes às corporações policiais e militares, envolvendo, portanto, profissionais pertencentes 

às próprias forças de defesa e de segurança. 

 

A cadeia era similar à da madeira. Determinados grupos envolviam-se directamente na caça de 

elefantes e rinocerontes. Outros assumiam o papel de intermediários, adquirindo o marfim e 

vendendo a potenciais compradores que eram maioritariamente cidadãos asiáticos residentes na 

capital provincial. De acordo com funcionários das alfândegas afectos ao porto marítimo de 

Pemba, entre 2007 a 2009 foram apreendidas cerca de 9 contentores com dentes de elefante no 

porto de Pemba, presumivelmente oriundos das províncias de Cabo Delgado e Niassa. 

 

 

2. A DESCOBERTA DE MALUKO1E O INÍCIO DA EXPLORAÇÃO DE PEDRAS 

PRECIOSAS 

 
Por volta de 2008 assistiu-se à descoberta de pedras preciosas e semi-preciosas em Montepuez 

(com destaque para rubis, quartzo e granada), concretamente no povoado de Napaco2, localizado 

no posto administrativo sede, a aproximadamente 20 km da cidade de Montepuez. Num curto 

espaço de tempo, o povoado registou fluxos de centenas de indivíduos (maioritariamente naturais 

de outros países africanos e que já se envolviam na extracção e comércio de pedras preciosas 

noutros distritos do Norte de Moçambique), incluindo compradores e negociantes. Na época, as 

pedras exploradas nesta zona não envolviam valores económicos exuberantes, sendo que o 

Governo local não prestou particular importância ao assunto. 

                                                 
1O termo makua “maluko” designa “pedras”, consistindo a expressão local para se referir a rubis. 
2Área onde actualmente a empresa Mustang Resources explora rubis, no posto administrativo de 

Namanhumbir. 
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Contudo, a contínua chegada de garimpeiros de fora do distrito foi despertando a atenção das 

populações locais para estes recursos minerais que, timidamente, iniciaram o seu envolvimento 

na actividade. Em 2009, um jovem natural de Montepuez, de nome Selemane, enquanto realizava 

a sua actividade de abate furtivo de madeira descobre casualmente os primeiros rubis no posto 

administrativo de Namanhumbir. O jovem extraiu as pedras e dirigiu-se a um comprador na 

cidade, despertando o interesse deste em conhecer o local. Nos dias seguintes, um grupo de 

garimpeiros (maioritariamente estrangeiros) precipitou-se para o posto administrativo 

Namanhumbir em busca de rubis. 

 

2.1. A febre dos rubis e o cenário far west 

 
Durante o ano de 2009 e até meados de 2010 o posto administrativo de Namanhumbir registou a 

chegada de milhares de indivíduos, oriundos de vários pontos do país e do estrangeiro, traduzindo-

se num rápido crescimento da população do distrito de Montepuez. Segundo os Censos, em 2007 

foram recenseados 196.984 habitantes em Montepuez, enquanto em 2017 a população recenseada 

aumentou para 261.535, traduzindo-se numa taxa de crescimento anual de 2,9% (INE, 2017). 

Neste processo, a própria população local acabou por se envolver no processo de extracção, 

abandonando as actividades económicas tradicionais que vinha realizando. 

A área de exploração era composta por várias minas, próximas entre si, que se foram estendendo 

ao longo de uma área que atingiu cerca de 12 hectares, em torno de floresta que ia sendo 

derrubada. O processo de extracção de rubis era realizado de forma bastante artesanal, através de 

sistemas de covas e de túneis, sem condições de segurança nas galerias subterrâneas, 

nomeadamente sistemas hidráulicos ou de protecção de desabamentos. A grande maioria dos 

actores não dispunha de equipamentos de protecção individual, como botas, luvas ou máscaras. 

O processo de extracção de pedras preciosas (ver figura 1) envolvia um trabalho em equipa, 

geralmente composta por 4 a 6 indivíduos que, alternadamente, realizavam as seguintes tarefas: 

 Escavação das covas, normalmente com 6 a 12 metros de profundidade até descobrir o filão 

com pedras preciosas. Então, iniciava-se o processo de escavação de túneis subterrâneos em 

volta do filão de rubis; 

 Extracção de baldes de areia, puxando, manualmente, a partir do fundo da cova, a areia 

extraída no subsolo; 

 Peneirar, através de cefas (instrumentos feitos de chapa de zinco com pequenos furos) 

separando a areia das pedras preciosas. 
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Figura 1: Representação gráfica do processo de extracção de rubis em Namanhumbir 

 
 

As condições de segurança eram claramente arriscadas para o escavador. A largura dos túneis era 

bastante estreita, não lhe permitindo mudar de posição com facilidade, estando particularmente 

vulnerável a desabamentos de terras. Na verdade, este tipo de acidente era relativamente 

frequente, com periodicidade mais ou menos semanal, sendo os sinistrados evacuados para o 

hospital distrital de Montepuez com recurso operadores de transportes que circulavam na zona de 

extracção do garimpo.  

 

O processo de comercialização podia ser efectuado no próprio local de escavação. Sacos usados 

de 1 kg de açúcar eram utilizados para encher de pedras preciosas, que podiam ser localmente 

vendidos a 30 mil meticais. Por dia, cada garimpeiro poderia vender, em média, 3 a 4 sacos. Estes 

sacos de rubis eram depois revendidos a outros comerciantes na sede do posto administrativo de 

Namanhumbir ou na vila de Montepuez, que separavam as pedras e, já com recurso a balanças, 

estimavam um valor para cada tipo de minério. Os garimpeiros oriundos da Tanzânia tendiam a 

vender as pedras preciosas no seu país de origem, por via de intermediários a quem pagavam uma 

comissão. Garimpeiros oriundos de outros países africanos vendiam o minério em Nampula. Um 

grupo muito restrito (composto exclusivamente por cidadãos estrangeiros) deslocava-se para a 

Tailândia e outros países asiáticos para venda dos rubis. 

 

O crescimento do número de mineradores artesanais em Namanhumbir despoletou o surgimento 

de novas actividades económicas, relacionadas com a venda de bebidas e produtos alimentares 

(na própria mina ou em pequenas barracas), de transporte (do posto administrativo para a mina e 

vice-versa), de mecânica (reparação de motorizadas), de prostituição (maioritariamente 

promovida por mulheres oriundas da província de Nampula ou da Tanzânia), entre outras. Os 

preços destes serviços foram bastante inflacionados gerando-se elevados rendimentos. A título de 

exemplo, a venda de produtos alimentares poderia gerar receitas médias diárias de 15.000 

meticais; os motoristas de táxi-mota que transportavam os garimpeiros até ao local de exploração 

auferiam, em média, 3.500 meticais diários. Os transportadores semi-colectivos (que faziam a 

rota Nanhupo-Namanhumbir-Cidade de Montepuez e vice versa) auferiam em média 8.000-

15.000 meticais diários. Outros operadores usavam as suas viaturas particulares para transportar 

comerciantes de pedras preciosas para a fronteira, cobrando de 200 a 300 dólares pela viagem. 

 

A retirada de mão-de-obra da actividade agrícola, a chegada massiva de indivíduos dos mais 

diversos quadrantes e o aumento do dinheiro em circulação traduziu-se num aumento do preço 

dos produtos alimentares. Em poucos meses, um saco de milho de 50 kg aumentou de 200-300 
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meticais para 1.200 meticais. Da mesma forma, a galinha (cafreal) local aumentou de 50-80 

meticais para 250-350 meticais. Um cabrito aumentou de 500-800 meticais para 2.500-4.000 

meticais.  

 

O crescimento populacional traduziu-se, igualmente, no aumento da procura de residências, 

despoletando um mercado de arrendamento. Pequenos quartos passaram a ser arrendados a preços 

que rondavam cerca de 750 meticais mensais. A figura 2 mostra o tipo de habitação predominante 

no posto administrativo de Namanhumbir e na aldeia de Nanhupo, usada para arrendamento. 

 

Figura 2: Casa tipo comboio para arrendamento em Nanhupo e Namanhumbir 

 
 

Rapidamente se destacou a forma extravagante como eram gastas as receitas de grande número 

de garimpeiros, proveniente da venda de rubis e de outras pedras preciosas. Indivíduos 

afortunados frequentavam barracas, pagando bebidas a todos os indivíduos que estava no local. 

Vulgarizou-se a expressão “dinheiro é capim”. Práticas ostensivas3 eram observadas pelas 

populações locais e circulavam rapidamente pela região, alimentando o imaginário e expectativas 

da população, impulsionando que um crescente número de jovens se precipitasse na busca de 

rubis. 

 

Outros indivíduos melhoraram as respectivas habitações – para residir (ver figura 2) ou arrendar, 

ou adquiriram meios de transporte motorizados (motas, transportes semi-colectivos de 

passageiros, automóveis 4x4). O parque automóvel em Montepuez cresceu de forma significativa 

ficando repleto de veículos de alta cilindrada. Grande parte dos proprietários conduzia sem ter 

frequentado aulas de código e de condução. As formas agressivas de condução, a sinistralidade 

rodoviária e a deficiente manutenção dos veículos (ao nível de mudança de óleos, de travões, etc.) 

conduziram a um rápido desgaste do parque automóvel. 

  

                                                 
3 A título de exemplo, depois de vender um rubi pelo valor de 700.000 meticais, um jovem oriundo do 

distrito de Lichinga recorria a notas de 1.000 meticais como pega para tirar uma panela de comida do fogão. 
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Figura 3: Casa maticada, rebocada com cimento, com cobertura de zinco 

 

A venda de rubis foi responsável por um aumento vertiginoso das desigualdades sociais, 

sobressaindo, economicamente, os indivíduos que realizavam negócios, directa ou 

indirectamente, ligados à extracção e comercialização de pedras preciosas. Num cenário de 

elevada imigração masculina assistiu-se, também, ao envolvimento de garimpeiros com mulheres 

locais, à prostituição e casamentos prematuros. 

 

Neste cenário, ainda durante o ano de 2009, o Governo distrital passou a destacar um agente da 

Polícia da República de Moçambique para o local de extracção de pedras preciosas, apoiado por 

polícias comunitários, entretanto, popularmente conhecidos por nape (ou manape, plural de 

nape), a quem foram atribuídos chambocos. Estes agentes foram responsáveis por práticas, 

generalizadas, de extorsão de bens e valores monetários aos garimpeiros mais afortunados. Em 

meados de 2010, na sequência de uma disputa entre garimpeiros pelo acesso a pedras, o agente 

da polícia fez diversos disparos, acabando por ferir acidentalmente um nape. O incidente inflamou 

os ânimos e o agente da polícia acabou por ser agredido pelos garimpeiros. 

 

2.2. A intervenção governamental e o início da exploração empresarial de pedras preciosas 

 
Na sequência deste tumulto, o Governo Provincial destacou para o local uma unidade da Força 

de Intervenção Rápida (FIR), que distribuiu bastonadas pelas populações em redor da mina, 

confiscando elevadas somas em dinheiro a comerciantes e garimpeiros. Nos dias seguintes, a FIR 

estabeleceu-se no local, proibindo o acesso à mina e à prática de extracção de pedras preciosas. 

Diversos garimpeiros passaram a corromper os agentes da FIR com valores monetários, de forma 

a ter acesso às áreas de exploração. A polícia definia o tempo máximo de permanência nos locais, 

findo o qual procedia a disparos para o ar, com vista a que os garimpeiros saíssem dos túneis. 

Cidadãos estrangeiros mais abastados passaram a subcontratar jovens, nacionais e estrangeiros 

(principalmente os tanzanianos), para entrar nas minas em busca de pedras preciosas. Agentes da 

Polícia da República de Moçambique (PRM) confidenciaram que, vários cidadãos estrangeiros 

que comercializavam rubis (na maioria de origem asiática) passaram a realizar contribuições 

monetárias regulares ao Comandante Provincial da PRM, com vista a garantir a respectiva 

protecção no desenvolvimento das suas actividades comerciais.  
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Cerca de 6 meses mais tarde, a empresa Mwiriti – detida pelo General Raimundo Pachinuapa 

(60%) e pelo cidadão iraniano Asghar Fakhr (40%) (CIP, 2018: 6) – instala-se no local4. As 

populações locais assistiram à chegada dos técnicos da empresa, sem qualquer apresentação 

formal e não foi colocada qualquer placa informando da proibição de permanência no local ou de 

início das actividades. Asghar Fakhr era o responsável operacional no terreno. A PRM garantia a 

segurança dos funcionários da Mwiriti, impedindo os garimpeiros de explorar na área 

concessionada. Todo o garimpeiro que fosse apanhado na área concessionada era espancado pela 

polícia e, posteriormente, deixado em liberdade. Em resposta, os garimpeiros desviaram a sua 

actividade para as áreas em redor da mina.  

 

A chegada de técnicos da Mwiriti, acompanhados por agentes da PRM, e a respectiva 

agressividade em relação aos garimpeiros (muitos dos quais originários das áreas em redor, 

nomeadamente Nséue, Nanhupo, Namanhumbir) inquietaram as populações, que foram 

questionando os líderes locais acerca da identidade dos novos ocupantes da mina. Dois meses 

após a instalação dos técnicos da Mwiriti, a chefe do posto de Namanhumbir convocou a primeira 

reunião popular com os residentes de Nanhupo, com vista a apresentar às populações a chegada 

empresa. O encontro contou com centenas de participantes, reunidos debaixo de uma mangueira. 

Após a chefe do posto administrativo introduzir o assunto e descontentes com a situação, grande 

parte dos jovens presentes ausentaram-se do local, arremessando mangas contra os poucos que se 

mantinham na assistência, conduzindo à interrupção do encontro. 

 

Pela observação no local concluiu-se que os técnicos da Mwiriti não introduziram novidades 

tecnológicas significativas no processo de extracção de minérios, mantendo técnicas artesanais 

de extracção do subsolo. Num cenário de ausência de capitais para modernização, em meados de 

2011 a Mwiriti estabeleceu uma parceria com o grupo britânico Gemfields, constituindo-se a 

Montepuez Ruby Mining (MRM). O grupo britânico detém 75% do capital social da MRM, pelo 

qual pagou a quantia de 2,5 milhões de dólares. A concessão da MRM estava localizada no distrito 

de Montepuez e incluía 5 minas, cobrindo um total de 34.000 hectares, dos quais a Mwiriti só 

explorou uma pequena parte (8.000 hectares). Na época, esperava-se um investimento inicial da 

MRM de 3,3 milhões de dólares com vista à construção da unidade de produção, residências, 

preparação de informação geológica e cálculo do potencial mineiro. A MRM passou a ser 

responsável por toda a cadeia produtiva, desde a extracção de rubis à colocação nos mercados 

mundiais (Macauhub, 21.06.2011). 

 

Ainda em 2011, a Montepuez Ruby Mining começou a instalar equipamentos na área de 

exploração, proibindo o acesso à área de concessão. Porém, através de sistemas de suborno a 

agentes da PRM, mineradores ilegais nunca deixaram de extrair pedras preciosas. Semanas mais 

tarde, a empresa iniciou o processo de cobertura das covas feitas por garimpeiros ilegais. De 

acordo com testemunhas oculares, os técnicos da empresa não conseguiram alertar todos os 

garimpeiros dispersos pelas várias galerias subterrâneas para as obras de terraplanagem, pelo que 

as covas foram cobertas com um número indeterminado de indivíduos no subsolo (a maioria 

tanzanianos), que acabaram por morrer soterrados. 

 

As áreas concedidas à MRM para exploração de rubis incluíam pequenas parcelas agrícolas, 

cultivadas pelo sector familiar local, particularmente no povoado de Nséue. As populações foram 

expropriadas das suas terras, sendo os valores e as condições de compensação ficado aquém das 

                                                 
4 Dias antes, Raime Pachinuapa, filho do general Raimundo Pachinuapa e actual Director de Assuntos 

Corporativos da Montepuez Ruby Mining (conforme se apresenta em www.linkedin.com/in/raime-

pachinuapa), dirigiu-se ao local. A sua presença não foi bem recebida pelos controladores locais do negócio 

de pedras preciosas, que incendiaram a sua viatura Mistsubishi Pajero, estacionada a dezenas de metros da 

mina, enquanto o filho do combatente visitava a área. Este incidente teve como consequência um aumento 

da tensão entre a família Pachinuapa e os controladores locais do negócio. 

http://www.linkedin.com/in/raime-pachinuapa
http://www.linkedin.com/in/raime-pachinuapa
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expectativas. De acordo com informação recolhida no terreno, a maioria dos camponeses 

expropriados recebeu o valor de 12.000 meticais, independentemente da área e do número de 

machambas. Os valores das indemnizações não compensaram as quebras económicas resultantes 

da interrupção das actividades agrícolas, de caça e de pesca na barragem em Nséue. O processo 

careceu de qualquer forma de consulta ou audiência pública envolvendo as populações afectadas. 

 

2.3. Persistência da mineração artesanal e intensificação da repressão policial 

 
Perante a persistência da mineração ilegal, assistiu-se a um endurecimento das acções das forças 

de segurança. Logo em 2011, a MRM constituiu um corpo de segurança privado, sem arma de 

fogo, mas equipado com catanas. Estes “homens-catana” (como se tornaram localmente 

conhecidos) ficaram responsáveis por garantir a proibição do acesso à zona da mineração. A partir 

de 2013, alegando que os “homens-catana” facilitavam o acesso ao local de mineração em troca 

de valores monetários, a empresa constituiu um novo tipo de segurança, já com fardamento e 

posse de arma de fogo. Da mesma forma, assistiu-se a uma mudança na postura da PRM. Os 

agentes deixaram de permanecer estáticos a guarnecer as instalações da empresa, passando a 

realizar acções de patrulhamento na área. Todo o veículo de transporte a circular na área 

concedida à Montepuez Ruby Mining era confiscado (inclusive pelas próprias forças de segurança 

da MRM) e encaminhado para Direcção Provincial dos Recursos Minerais5. Os proprietários de 

transportes semi-colectivos de passageiros perderam as suas viaturas por terem sido encontradas 

a circular na estrada que liga a sede do posto administrativo ao povoado de Nséue. As viaturas 

não foram devolvidas aos seus legítimos proprietários. De acordo com técnicos de instituições 

públicas na cidade de Pemba, os meios circulantes foram, posteriormente, distribuídos por esses 

serviços públicos. 

 

Incentivados por discursos da administradora do distrito em comícios políticos, durante os quais 

era prometido às populações mais jovens a possibilidade de constituírem associações e 

formalizarem a actividade de mineração artesanal, diversos jovens passaram a extrair pedras 

preciosas em Napaco, a cerca de 20 km da área concessionada à MRM. Contudo, num cenário de 

reduzida informação e perante um conjunto de obstáculos financeiros e burocráticos para 

obtenção de senha mineira6, os jovens locais continuavam a actuar informalmente.  

 

A verdade é que a prática da MRM de perseguição aos mineradores ilegais contrasta com as 

actividades da empresa Mustang Resources, que obteve uma concessão de prospecção e pesquisa 

numa área em Napaco. Esta empresa de capital australiano passou a operar em colaboração com 

os mineradores artesanais, que fazem a extracção e vendem à empresa. Esta empresa adoptou a 

prática de fornecimento de equipamentos de protecção individual e de aquisição das pedras 

preciosas aos mineradores. 

 

A persistência do fenómeno de mineração ilegal no distrito conduziu a sucessivos envios de 

contingentes policiais para o local com vista a inviabilizar os trabalhos dos garimpeiros. A 

                                                 
5 Como a empresa Gemfields reconhece, no seu site oficial. Veja-se 

https://d2lm500aoik26w.cloudfront.net/gemfields/wp-content/uploads/2018/02/29121403/20180201-

Commentary-On-the-ground-in-Mozambique1.pdf, consultado a 7.02.2019. 
6 De acordo com a Lei nº 20/2014 de 18 de Agosto – Lai de Minas, a senha mineira é atribuída a pessoa nacional, 

singular ou colectiva, constituída entre nacionais com capacidade jurídica, técnica e financeira que lhe permite realizar 

as operações minerais artesanais (artigo 50), (GdM, 2014). Para obtenção da senha mineira, os proponentes devem 

cumprir alguns requisitos específicos. Exemplo: (I) Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde nas Actividades 

Geológico – Minerais, aprovado pelo decreto nº 61/2006 de 26 de Dezembro (artigos 227 e 228, números 1 e 2, 

respectivamente). (II) Devem possuir capacidades técnicas e financeira para o desenvolvimento das actividades 

mineiras artesanais (artigo 50 da lei de Minas – lei nº 20/2014 de 18 de Agosto e o respectivo Regulamento, aprovado 

pelo decreto nº 31/2015 de 31 de Dezembro – alíneas b, d e e do número 4, artigo 118; número 1 do artigo 121) e (III) 

Pagar as seguintes taxas (decreto nº 31/2015 de 31 de Dezembro – Anexo 9): Taxa de processamento de 25.000 MZN 

(registo do pedido e emissão do título) e da Senha Mineira de 2.000 MZN (registo do pedido e emissão do título). 

https://d2lm500aoik26w.cloudfront.net/gemfields/wp-content/uploads/2018/02/29121403/20180201-Commentary-On-the-ground-in-Mozambique1.pdf
https://d2lm500aoik26w.cloudfront.net/gemfields/wp-content/uploads/2018/02/29121403/20180201-Commentary-On-the-ground-in-Mozambique1.pdf
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exploração paralela de garimpo, que inundava de pedras preciosas os mercados asiáticos, não só 

foi responsável pela perda de incalculáveis receitas fiscais para o Estado, como contribuiu para a 

diminuição do preço de rubis. Em Dezembro de 2016 a MRM reportou prejuízos de 13,8 milhões 

de dólares (CIP, 2018: 7). De acordo com a administradora do distrito de Montepuez, na sequência 

deste mau resultado financeiro, a empresa pressionou a PRM com vista a estabelecer um sistema 

operacional mais eficiente (envolvendo o corpo policial de vários distritos de Cabo Delgado), 

com o objectivo de repatriar todos os cidadãos que estavam na área da mineração. Este processo 

não distinguiu cidadãos nacionais de estrangeiros. Na verdade, todos aqueles que fossem 

encontrados a circular na cidade de Montepuez, nas aldeias Nanhupo, Nséue, Namanhumbir e 

arredores dos locais de mineração trajando roupa empoeirada eram imediatamente detidos e 

transportados para o comando distrital de Montepuez para posterior identificação.  

 

Uma vez que a cadeia civil distrital não dispunha de espaço para as centenas de indivíduos que, 

diariamente, se iam acumulando, muitos garimpeiros eram retidos no comando da PRM, 

permanecendo no local, ao Sol, sem acesso a refeição. De acordo com fontes policiais, a MRM 

disponibilizou produtos alimentares (farinha de milho, arroz, feijão nhemba, peixe e óleo da 

cozinha), que foram confeccionados pela população detida, sob supervisão policial. De acordo 

com as mesmas fontes, o peixe e o arroz foram confeccionados para os agentes da PRM e os 

restantes alimentos distribuídos pela população detida. 

 

Depois de detidos, todos os nacionais que não conseguiram provar a respectiva residência em 

Montepuez foram transportados num camião de lixo municipal para Metoro (posto administrativo 

de Ancuabe), no entroncamento da EN1 para Nampula. Os cidadãos estrangeiros (não-

tanzanianos) que não apresentassem autorização de residência foram transportados em camiões 

para Pemba e, posteriormente, embarcados de avião para fora do país. Testemunhas oculares 

revelaram que, no aeroporto de Pemba, concentraram-se dezenas de cidadãos africanos, em más 

condições físicas (magros, com vestuário rasgado e apresentando marcas de violência). Alguns 

destes cidadãos deixaram, em Montepuez, as suas casas, automóveis e outros bens, e, por vezes, 

esposa e filhos. 

 

Por sua vez, o processo de expatriamento de cidadãos tanzanianos foi concretizado por via 

rodoviária pela empresa Nagi Investimentos, Lda. Ao longo de duas semanas, partiam de 

Montepuez, em média, quatro autocarros por dia (com capacidade para 60 lugares), rumo à 

Tanzânia. 

 

Ao longo dos meses seguintes, muitos cidadãos estrangeiros esconderam-se nos montes Girimba 

e Ncoripo, perseguidos pela PRM. O processo de extradição aconteceu num cenário de 

oportunismo generalizado. Jovens que conheciam o paradeiro de um cidadão estrangeiro ilegal 

aproximavam-se de um agente da autoridade, negociando previamente a forma de partilha dos 

valores a extorquir ao cidadão, seguindo-se a deslocação para a respectiva residência e detenção 

do indivíduo. Em conversas informais, agentes da PRM revelaram que, aquando dos processos 

de repatriamento, receberam quantias variáveis (entre 10.000 e 15.000 meticais) provenientes de 

estrangeiros mais abastados, para os deixar descer do camião e regressar a Montepuez. Os 

cidadãos estrangeiros ilegais tornaram-se particularmente vulneráveis à rapina de cidadãos e 

polícias oportunistas. De acordo com fontes governamentais, citadas em artigos jornalísticos 

(Redacção, 21.04.2017; Achá, 11.09.2018), o processo de captura dos cidadãos ilegais culminou 

com a detenção e repatriamento de 4 a 6 mil garimpeiros, dos quais mais de 70% eram 

estrangeiros. 

 

2.4.  A actual relação entre a Montepuez Ruby Mining, Lda e os garimpeiros Ilegais 

 

Não obstante a extradição de milhares de indivíduos, a relação entre a empresa mineradora e as 

populações locais manteve-se tensa e conflitual. Apesar dos riscos enfrentados, dezenas de jovens 



13 

 

continuam a aventurar-se em áreas concedidas à MRM em busca de pedras preciosas. A grande 

maioria dos jovens locais não tem informação sobre os procedimentos para obtenção de senha 

mineira, pelo que continuam a dedicar-se a esta actividade de forma ilegal. Entretanto, muitos 

estrangeiros, supostamente repatriados, regressaram ao distrito (ou nunca de lá partiram, tendo-

se escondido em zonas afastadas). Qualquer jovem encontrado na estrada nacional (EN 14) ou 

arredores, nomeadamente próximo aos locais de exploração de rubis, com roupas sujas 

(assumindo-se que resultantes do trabalho de garimpo) ou na posse de instrumentos de extracção 

(picaretas e pás), arrisca-se a ser imediatamente capturado e confiscado de todos os seus pertences 

(dinheiro, telemóvel e, sobretudo, pedras preciosas). A área é atentamente patrulhada por agentes 

da PRM que, após captura de garimpeiros, tem realizado torturas de forma generalizada7. A 

jornalista Selma Inocência (28.07.2017) entrevistou vários garimpeiros e residentes de 

Namanhumbir e povoados em redor da mina, que referiram terem sido torturados por grupos de 

seguranças (pela Unidade de Intervenção Rápida e Serviços de Inteligência e Segurança do 

Estado, Polícia de Protecção de Altas Individualidades e Polícia de Protecção dos Recursos 

Minerais) e empresas privadas (Arkhe e Chelsea e a própria segurança interna da empresa)8. Os 

relatos falam de cidadãs violentadas e abusadas sexualmente por um agente da PRM, incêndio de 

casas pelas forças de segurança e condicionamento da população local no acesso aos serviços de 

transporte, através da proibição de entrada e saída de motorizadas (Nhamirre, 17.09.2018). Esta 

situação condiciona o acesso à saúde pelo que, quando padecem de enfermidades, as populações 

optam por recorrer a tratamentos tradicionais. As acusações foram negadas por Gopal Kumar, 

Director-Geral da Montepuez Ruby Mining9. Contudo, o Tribunal Supremo de Londres 

considerou provados os abusos e agressões físicas efectuados por trabalhadores da MRM, pelo 

que a empresa foi condenada ao pagamento de 8,3 milhões de dólares em indemnizações (Hanlon, 

29.01.2019). A acção da justiça inglesa contrasta com a passividade da Procuradoria-Geral da 

República moçambicana. 

 

Após a divulgação de vídeos de torturas nas redes sociais, a polícia passou a encarcerar todos os 

indivíduos que fossem capturados na área de exploração de rubis nas celas do posto administrativo 

de Namanhumbir. Posteriormente os suspeitos de práticas de garimpo foram transferidos para a 

cadeia civil da cidade de Montepuez. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos encontrou 

centenas de jovens detidos arbitrariamente na cadeia de Montepuez, 94 oriundos de Namanhumbir 

(Achá, 27.01.2019). 

 

O encarceramento dos jovens tem implicado o pagamento de avultadas somas de dinheiro aos 

agentes da polícia, por parte das respectivas famílias, para a sua libertação, agravando a situação 

económica de muitos agregados familiares. Os valores de suborno tendem a variar entre os 10.000 

                                                 
7Vários vídeos circulam na internet com imagens de agressões físicas e torturas de grupos organizados por 

parte de agentes da PRM (de cara tapada) junto de mineiros artesanais nos próprios locais de extracção de 

rubis. Sobre o assunto consulte-se, por exemplo, o vídeo em 

https://www.youtube.com/watch?v=yFu8MWVPf5k (acesso a 17.01.2019). 
8 Na reportagem televisiva divulgada na STV (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=YSx66uE7d9k), as populações residentes em Ntoro reportaram 

incêndio das residências e destruição de bens pessoais, coordenados por um dirigente da empresa (vulgo 

“branco”). Uma senhora, falando na língua local, referia que “quando nós vamos à machamba, a polícia 

tira-nos roupas e nos chamboqueia, não sabemos se a empresa é do branco ou do Governo. Prometeram 

construir escolas e pergunto quem irá à escola, se não sabemos o paradeiro dos nossos filhos. Já não estão 

connosco.”  
9 Não foi possível obter as informações solicitadas aquando da ida ao campo no mês de Janeiro de 2017, O 

director de Formação e Treinamento alegou que as informações solicitadas não poderiam ser facultadas por 

motivos de sigilo empresarial. Segundo ele, não estava autorizado de falar sobre os garimpeiros ilegais que 

lá extraíam as pedras preciosas. Passou a responsabilidade para o governo local e não foi possível obter 

todas as informações com o chefe do posto. 

https://www.youtube.com/watch?v=yFu8MWVPf5k
https://www.youtube.com/watch?v=YSx66uE7d9k
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e 15.000 meticais. Muitas famílias não conseguem reunir esses valores, vendo-se obrigadas a 

vender os seus bens ou até a própria casa. 

 

 

3. O IMPACTO LOCAL DA MRM 

 

Em termos de geração de emprego, a MRM empregava, em 2018, pouco mais de 1.000 

trabalhadores, dos quais 5% eram estrangeiros (Gemfields, s.d.: 1). Pela observação no terreno, 

constata-se que uma fatia importante dos trabalhadores é composta por seguranças. Em resultado 

dos baixos níveis de qualificação das populações locais, os postos de trabalho mais exigentes em 

qualificação (e, por isso, melhor remunerados e mais apetecíveis) foram geralmente ocupados por 

indivíduos oriundos de outras zonas do país (Sambo, 02.08.2018). De acordo com funcionários 

da MRM entrevistados a mineradora subcontratou três empresas locais para trabalhar em áreas 

como limpeza e assistência mecânica. No distrito de Montepuez, não deixaram de se assistir a 

impactos indirectos resultantes da actividade da MRM. Relativamente ao início da década, hoje 

o município conta com mais um balcão bancário, mais 5 lojas de acessórios de automóvel, mais 

3 supermercados, mais 3 restaurantes / pastelarias, e reabilitação de uma pensão.   

 

Desde o início das actividades de extracção de pedras preciosas, a MRM realizou diversas acções 

de responsabilidade social. De acordo com os relatórios da Gemfields (s.d.), foi concedido 

financiamento para dois projectos de criação de frangos, promovidos por duas associações de 

mulheres locais, sendo apoiadas 9 associações agrícolas (duas das quais constituídas por 

mulheres) nas aldeias de Nanune, Npupene e Nanhupo. Entre 2016 e 2018 foram criados cerca de 

28.060 frangos, vendidos no mercado local e no acampamento da MRM. Por outro lado, foram 

construídas seis salas de aula e reabilitada uma escola primária (na aldeia de Nanhupo), e 

construída uma unidade sanitária. Os custos envolvidos nestas acções perfazem cerca de 1,1 

milhões de dólares. 

 

De acordo com a Gemfields (s.d.: 1), de 2012 a 30 de Junho de 2017, a MRM canalizou para os 

cofres de Estado cerca de 70 milhões de dólares em receitas de impostos e royalties. Como 

estipulado no artigo 20 da Lei nº 20/2014 de 18 de Agosto (Lei de Minas), uma percentagem dos 

impostos colectados à actividade mineira (definida na Lei de Orçamento de Estado) deve ser 

directamente canalizada, via orçamento de Estado, para a Administração do Distrito, para o 

desenvolvimento das comunidades afectadas pelo projecto. 

 

Não foi possível apurar o total colectável da MRM para apuramento do imposto a pagar e, desta 

forma, apurar o valor canalizado para o distrito. De qualquer forma, de acordo com os dados 

fornecidos pela secretaria distrital de Montepuez, no ano de 2016 foi transferido para o distrito, 

no âmbito da rubrica “imposto sobre a produção mineira” a quantia de 6.128.690 meticais e, 

curiosamente, no ano de 2017 foi transferido exactamente o mesmo valor. Em 2018, o valor 

transferido foi cerca de duas vezes superior, totalizando nos 3 anos o valor de 24.766.720 meticais 

(GdM, 2016, 2017, 2018). 

 

De acordo com uma reportagem do jornal Notícias (Redacção, 19.02.2019), a Direcção Provincial 

de Economia e Finanças referiu que esse montante foi canalizado para a construção de unidades 

sanitárias, escolas, financiamento de projectos agrícolas, desenvolvimento de infra-estruturas de 

apoio ao comércio, avicultura, fontes de abastecimento de água, entre outros. O facto de a unidade 

sanitária estar a ser construída pela MRM no âmbito das suas iniciativas de responsabilidade 

social, e de o Governo distrital alegar a canalização dos valores recebidos via orçamento de Estado 

para a construção da mesma unidade sanitária, vem gerando dúvidas e especulação entre a 

população do distrito. O próprio chefe de posto, entrevistado pelo autor, desconhece a origem dos 

valores e os montantes envolvidos na construção da unidade sanitária. A inexistência de uma 

placa explicativa à entrada da obra alimenta a percepção de falta de transparência na utilização de 
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recursos públicos. O mesmo cenário repete-se ao nível da construção do parque escolar. De 

acordo com o Governo distrital, as novas salas de aulas que a população vem beneficiando nos 

últimos anos resultam da aplicação dos 2,75% canalizados via Orçamento de Estado para o 

distrito. Contudo, o chefe do posto de Namanhumbir afirmou que essas escolas tinham sido 

construídas pela MRM no âmbito das iniciativas de responsabilidade social. 

 

Esta confusão entre investimento público e acções de responsabilidade social de uma empresa 

privada despoletou uma intervenção de um grupo de uma comissão de deputados da Assembleia 

da República, que trabalhou no posto administrativo de Namanhumbir para avaliar o impacto da 

aplicação dos 2,75% das receitas de exploração de rubis nas comunidades. Uma reportagem no 

jornal Notícias (Redacção, 19.02.2019) escreve que, quer o chefe de posto, quer o primeiro 

secretário do partido Frelimo de Namanhumbir, entre outros líderes comunitários, incluindo 

membros do Conselho Consultivo no posto administrativo, desconhecem os valores envolvidos 

nos projectos públicos em desenvolvimento no posto administrativo. Segundo a mesma 

reportagem, os membros da comitiva parlamentar concluíram não haver envolvimento e 

participação neste processo de representantes da comunidade, a falta de publicitação de actos 

administrativos, conforme recomenda o quadro legal, de construção de obras públicas, o 

fornecimento de bens e a prestação de serviços ao Estado. Os parlamentares recomendam que o 

Governo do distrito passe a colocar uma placa, indicando o nome do proprietário, tipo de obra, 

custo, entre outras informações relevantes, nos locais onde doravante decorrerão obras 

financiadas pelos 2,75% (Redacção, 19.02.2019: 2).  

 

 

4. OS CIRCUITOS COMERCIAIS DAS PEDRAS PRECIOSAS 

 
Os circuitos comerciais das pedras preciosas ilegalmente extraídas, e respectiva cadeia de valor, 

não são claramente conhecidos. Da observação realizada no terreno, constatou-se que os rubis 

foram inicialmente adquiridos por comerciantes tanzanianos, retirando vantagem do 

conhecimento e experiência que haviam adquirido sobre pedras preciosas, no país vizinho ou 

noutras províncias do Norte de Moçambique. De acordo com conversas informais mantidas com 

comerciantes de pedras preciosas, a Tanzânia constituía um dos principais destinos das pedras 

extraídas. Regularmente, estes cidadãos deslocavam-se ao país vizinho para venda de pedras 

preciosas, regressando em viaturas automóveis com matrícula tanzaniana. Um reduzido número 

de comerciantes deslocou-se à Tailândia. Em 2010, de acordo com Asghar Fakhr, sócio gerente 

da Mwiriti, Lda (entrevistado por Nacuo, 30.03.2010) 2,7 gramas de rubis, extraídas ilegalmente 

pelos populares podiam ser localmente vendidas por 60.000 meticais (cerca de 2.000 dólares ao 

câmbio de então). Na Tailândia a mesma quantidade era colocada à venda por 18.000 dólares, 

acabando por ser vendida, em Hong Kong, por 85.000 dólares. Na verdade, cada grama de rubi 

chegava a custar, no mercado internacional, entre dois a três mil dólares. 

Como demonstra Bata (2014, p. 119), na Província de Cabo Delgado grande parte das pedras 

preciosas foram vendidas a comerciantes informais e não ao Governo por intermédio do Fundo 

de Fomento Mineiro (FFM). Até hoje, uma parte não negligenciável de venda de pedras preciosas 

continua a ser efectuada através de circuitos subterrâneos e não através de comerciantes 

registados, de acordo com o definido no artigo 59 da Lei nº 20/2014, de 18 de Agosto (Lei de 

Minas). 

 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

No início deste milénio, Cabo Delgado constituía uma província fortemente marcada pelo 

subdesenvolvimento, nomeadamente pela precariedade das vias de acesso e isolamento 

geográfico, por elevadas taxas de analfabetismo, reduzido acesso das populações à saúde e a 

energia, ou de integração nos mercados. Desde meados da década passada, a província vem 
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constituindo notícia pela descoberta de recursos naturais, altamente valorizados nos mercados 

internacionais, nomeadamente madeira, marfim, pedras preciosas e, mais recentemente, de gás 

natural. Ao longo deste texto procurou-se analisar como é que, num distrito marcado pela pobreza, 

se desencadeou uma procura desenfreada por recursos naturais, gerando um conjunto de conflitos 

e tensões sociais que persistem até à actualidade. 

 

O texto demonstra como é que no distrito de Montepuez se desenvolveu uma economia extractiva, 

assente numa corrida desenfreada para a captura de recursos naturais. O processo é dinamizado 

por intermediários estrangeiros, conscientes do valor dos produtos nos mercados internacionais, 

com a colaboração de uma extensa rede de populações locais. Os produtos são extraídos e 

exportados em bruto (violando com frequência a legislação em vigor), sendo o processo de 

transformação realizado no exterior, sem impactos locais na geração de emprego e sem 

acrescentar valor ao produto. A economia assume, igualmente, um carácter extrovertido, 

fortemente assente na exportação de um conjunto restrito de produtos, sem ligações com o tecido 

empresarial e com outros sectores produtivos locais. Neste cenário, a economia local torna-se 

fortemente dependente de oscilações dos preços nos mercados internacionais e, portanto, sujeita 

aos efeitos de variáveis externas que não consegue controlar.  

O artigo demonstra como se efectua o processo de penetração do grande capital internacional, 

invariavelmente em aliança com o poder central e provincial, num sistema clientelista e assente 

em moldes rendeiros10. Através do texto compreende-se como é que a fragilidade institucional 

pode ser útil para o engrandecimento oportunista de funcionários e agentes do Estado, que 

participam como actores oportunistas no processo de extracção ilegal de recursos naturais, 

facilitando a movimentação de valores, possivelmente avultados, por canais subterrâneos, em 

claro prejuízo das receitas do Estado. 

 

A não observância de regras de participação pública e de realização de consultas comunitárias (tal 

como reconhecida inclusive por representantes do Estado11), o excesso de zelo e envolvimento 

brutal das forças de defesa e segurança na defesa de interesses privados (em contraste com a 

fragilidade generalizada das instituições públicas, por exemplo no processo de legalização de 

mineradores artesanais), a passividade da Procuradoria-Geral da República perante denúncias de 

crimes públicos (em claro contraste com a acção da justiça britânica), sugerem que os funcionários 

governamentais e o sistema de justiça estão claramente condicionados por interesses económicos 

de elites políticas, particularmente quando se tratam de antigos combatentes da luta de libertação 

nacional, pertencentes à Comissão Política do Partido Frelimo. 

 

Este fenómeno de administração neo-patrimonial12 dos recursos públicos tem-se prolongado na 

gestão dos valores resultantes das receitas geradas pela extracção dos rubis (vulgarmente 

                                                 
10 Beblawi (1987, p. 51-52) define economia rendeira a partir de quatro elementos fundamentais, entre os 

quais: a predominância das rendas na globalidade da economia, a predominância do carácter externo das 

mesmas, o reduzido número de personalidades envolvidas em actividades produtivas, e a centralização da 

criação de riqueza numa pequena fracção da sociedade. Numa economia rendeira, o Estado, na sua dupla 

vertente administrativa e empresarial, constitui o elemento receptor das rendas externas (Abdel-Fadil, 1987: 

p. 86). Neste sistema, o acesso a proveitos não resulta da remuneração de factores de produção (capital e 

trabalho), voluntariamente empregues numa lógica de maximização da produtividade. 
11 De acordo com a chefe do posto administrativo de Namanhumbir entrevistada (Nacuo, 20.06.2011), “os 

problemas anteriores tinham a ver, quanto a mim, com a falta de uma consulta comunitária. Falhámos, 

nós o Governo, incluindo o Ministério dos Recursos Minerais, em não ter vindo aqui para explicar à 

população o que é que estava a acontecer”: 
12 Weber (2004: 234) utilizou o conceito de patrimonialismo para caracterizar os processos de dominação 

assentes na retenção do poder num patrono, em torno do qual a organização gira, confundindo-se inclusive 

os bens e os poderes pessoais do patrono com aqueles que lhe são atribuídos por via da sua função. O poder 

patrimonial opõe-se ao poder legal-racional, assente, por sua vez, em processos burocráticos de gestão, que 

estabelecem claramente os limites de actuação do detentor do cargo. 
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designada por 2,75%), registando-se fenómenos pouco transparentes de gestão dos investimentos 

públicos. As acções de responsabilidade social da empresa mineradora aumentam a confusão 

entre as funções do Estado (nomeadamente prover serviços de saúde e de educação, como se 

estipula na própria constituição de Moçambique) e de empresas mineradoras. Na verdade, a 

descoberta e exploração de recursos naturais em contextos neo-patrimoniais torna-se geradora de 

oportunismos, desigualdades e conflitos sociais. 

 

O processo de mineração artesanal no distrito teve efeitos imediatos sobre o consumo de bens 

duráveis, provocando algumas transformações na economia e nas estruturas produtivas locais. 

Por outro lado, implicou o desenvolvimento momentâneo de um conjunto de serviços logísticos 

(construção de quartos para arrendamento, serviços de transporte, confecção de refeições), 

desviando parte da população da produção agrícola, provocando um súbito aumento dos preços 

de alimentos e colocando em causa a insegurança alimentar. 

 

A descoberta de importantes recursos naturais teve como inevitável efeito o aumento das 

expectativas sociais. As oportunidades aproveitadas por cidadãos mais atentos ou oportunistas 

familiarizaram os cidadãos de Montepuez com fenómenos de ostentação, num cenário de aumento 

das desigualdades sociais. Contudo, o reduzido impacto das empresas mineradoras na geração de 

emprego e a exclusão da maioria das populações das actividades de mineração, inclusivamente 

através de violentos e repressivos processos de fiscalização, tiveram como efeito a frustração das 

expectativas iniciais, aumentando as tensões e riscos de conflito, não só no distrito de Montepuez, 

mas na província de Cabo Delgado, em geral. 

 

Na verdade, no Norte de Cabo Delgado assiste-se a um agravamento da insegurança, com relatos 

de ataques de grupos armados, de destruição de povoações e mutilação de populações, que chegou 

a originar um comunicado de recolher obrigatório por parte do Edil de Mocímboa da Praia. A 

presença das forças de segurança no terreno tem implicado por mais insegurança, proliferando 

relatos de extorsão de valores monetários em operações STOP ao longo da estrada entre 

Mocímboa da Praia e Palma e, inclusive, violência sobre as populações. 

 

Os comunicados do Instituto para a Comunicação Social da África Austral  (MISA, s.d.) revelam 

a existência de jornalistas presos no exercício da sua função, inclusivamente retidos em 

instalações militares, sem acusação formal e privados de acesso a advogado, negando-se desta 

forma direitos fundamentais. Com o agravar da tensão, e violando o estipulado na Constituição e 

Lei de Imprensa, o próprio Governador da província proibiu os profissionais da informação de 

noticiar fenómenos de “ataques, corrupção, enriquecimento ilícito, tráfico de drogas, pesca 

ilegal e outros problemas sociais e políticos” (Mawar e Omar, 13.03.2019). Os dados disponíveis 

levam a acreditar que, nos próximos anos, a província de Cabo Delgado será palco de intensos 

conflitos, merecendo constituir alvo de análise. 
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29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: 

convergências e conflitos na relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
 António Júnior, Yasser Arafat Dadá e 

João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de 

desenvolvimento distrital em Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 
Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os 

TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira,  Yasser Arafat 

Dadá e Margarida Martins 
Dezembro de 2014 

22 
Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos 

sobre a terra 
Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 
Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: 

constrangimentos e desafios 

 António Júnior, Yasser Arafat Dadá e 

João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 
João Mosca, Yasser Arafat Dadá e 

Kátia Amreén Pereira 
Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 

18 

O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das 

Comunidades Locais nas Áreas de Exploração dos Recursos 

Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, António Cuna, 

Assane Amade e  Félix Goia 
Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 
Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas 

províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, Mateus 

Marassiro, Garcia Júnior 
Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser Arafat Dadá Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 

Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: 

Focalizando no “Os mitos por trás do ProSavana” de Natalia 

Fingermann 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 
João Mosca, Natacha Bruna, Katia 

Amreén Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new 

opportunities: how local communities in Mozambique may 

benefit from investments in land and forestry exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica Lindkvist Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João Mosca e 

Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and 

Obstacles—Lessons from Ten Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia Givá Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 
Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil 

e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e Bernardo 

Mançano Fernandes 
Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola João Mosca e Yasser Arafat Dadá Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel e Yasser 

Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

2 
Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de 

substituição de importações? 
João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 
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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: 

       
 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

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. 


