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GLOSSÁRIO

 Glossário de Siglas e Abreviaturas

 
AAAJC

   

Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades

  
ASA

   

Associação para Sanidade Ambiental

 
CAFOD

   

Agência Católica de Desenvolvimento Internacional

 
CNCDH

   

Comissão Nacional de

 

Direitos Humanos

 
CRM

   

Constituição da República de Moçambique

 DNGA

   

Direcção Nacional de Gestão Ambiental

 DNM

   

Direcção Nacional de Minas

 DPA

   

Direcção Provincial da Agricultura 

 DPCAA
   

Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental
 DPMAS

   
Direcção Provincial da Mulher e Acção Social

 DPRM
   

Direcção Provincial de Recursos Minerais
 DPS

   
Direcção Provincial da Saúde

 
DUAT

   
Direito ao Uso e Aproveitamento de Terras

 
EIA

   
Estudo do Impacto Ambiental

 
EISA    Estudo do Impactos Social e Ambiental 
ESA    Estudo do Impacto Ambiental Simplicado 
ENRC    Eurasian Natural Resources Corporation  
FOPRONGT   Fórum Provincial de Organizações Não-Governamentais de Tete 

GRM    Governo da República de Moçambique 

IFC    International Finance Corporation  

ITIE    Iniciativa de Transparência para a Indústria Extrativa 

JSPL    Jindal Steel and Power Limited  

LDHM
   

Liga dos Direitos Humanos de Moçambique
 

MICOA
   

Ministério de Coordenação da Acção Ambiental
 

MIREM
   

Ministério dos Recursos Minerais
 

OE
   

Orçamento do Estado 
 

OPDT
   

Observatório Provincial do Desenvolvimento de Tete
 

ONG 

   

Organização Não-Governamental 

 

PARP 

   

Plano de Acção para Redução da Pobreza 

 

PERM 

   

Política e Estratégia dos Recursos Minerais 

 

ROE

   

Relatório do Orçamento do Estado

 

PR

   

Presidente da República

 

PSCRNIE

 

Plataforma da Sociedade Civil Sobre os Recursos Naturais e Indústria 

Extractiva

 

SDAE

   

Serviços Distritais de Actividades Econômicas

 

   

06



SDSMAS Serviços Distritais de Saúde e Mulher e Acção Social

UE

   

União Europeia

 

UNAC

   

União Nacional de Camponeses

 

UPCT

   

União Provincial de Camponeses de Tete

  

 

Glossário de Termos Técnicos

 
Advocacia

 

Diferentes tipos de acções levadas a cabo por mulheres e homens, 

geralmente em grupos, em protexto contra um comportamento de uma 

entidade

 

política (ex. Governo) ou privada (ex. Empresa), que viole direitos 

formais ou costumeiros. A advocacia pode também buscar insentivar o 

estabelecimento de políticas ou leis favoráveis aos actores.

  Comissão Nacional 

de Direitos 

Humanos (CNCDH)

 

Criada com base na Lei 33/2009, a

 

CNDH é uma instituição pública 

composta por membros indicados pelo Governo, sociedade civil, Ordem 

dos Advogados de Moçambique e pela Assembleia da República.

 A composição da CNDH foi estabelecida de acordo com um procedim ento 

que
 

visa
 

oferecer
 

as garantias necessárias para assegurar a representação 

pluralista de todas as forças da sociedade envolvidas na promoção e 

protecção dos Direitos Humanos.
 Constituição da 

República
 

A Lei Mãe de todas as Leis em Moçambique. O documento que estabelece 

um conjunto de normas que enumera e limita os poderes
 

e funções das 

entidades políticas, concretamente a Executiva (Governo), a Legislativa 

(Parlamento) e a Judicial (Tribunais e Procuradoriais) .
  

Direitos Humanos  Direitos Humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. 

São  direitos civis  e políticos  (exemplos: direitos à    vida,                propriedade,

 liberdades  de pensamento e de expressão, de crença, de igualdade 

de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar  do

 governo  do seu  Estado, podendo votar e ser votado, entre outros), 

direitos econômicos, sócio culturais, entre outros. 

Direito ao Uso e 

Aproveitamento de 

Terras
 

Aqui usado para referir ao direito em si (que pode ser adquirido, ou o 

direito já existente reconhecido), bem como à prova documental deste 

direito. Em certos casos o DUAT pode ser considerado como exis tente sem 

ser documentado.
 

Memória Descritiva
 
Literalmente uma descrição escrita. Neste caso uma descrição da área de 

localização de determinada terra, conforme esboço de localização 

elaborado pelos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro.
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Reassentamento A deslocação ou transferência da população afectada pela implantação de 

empreendimentos económicos, de um ponto do território nacional para 

outro. De acordo com o seu regulamento, Decreto n.º 31/2012 , deve ser 

acompanhada da restauração ou criação de condições iguais ou acima do 

padrão de vida anterior.

 

Participação

 

Estar presente em um processo ou evento, emitir opiniões que sejam 

tomadas em consideração e poder beneficiar desse mesmo evento ou 

processo. A participação de mulheres e homens da comunidade no 

processo do desenvolvimento dos projectos de mineração nunca deve ser 

confundida com presença apenas, mesmo que assinem listas de presenças. 

É preciso que as decisões tomadas tenham em consideração as suas 

opiniões e poderem partilhar os benefícios que advirem dos projectos.  
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Preâmbulo  

 Projectos de mineração

 

de grande escala

 

são muitas vezes

 

controversos.

 

Isso ocorre porque

 

eles 

podem ter

 

grandes impactos sobre

 

a vida e os

 

meios de subsistência de

 

muitas pessoas

 

durante um 

longo

 

período de tempo.

 

Estes projectos também podem

 

trazer

 

ganhos financeiros

 

significativos 

para

 

alguns investidores

 

e grupos de pessoas. À luz

 

disso, é

 

importante que as mulheres e homens 

das comunidades

 

afectadas participem da reflexão

 

sobre

 

as implicações, de longo

 

prazo, das 

decisões

 

sobre o

 

avanço ou não dos projectos de mineração . Isto requer acesso

 

a informações 

completas e

 

corretas sobre

 

os projectos (de mineração)

 

propostos

 

em cada área

 

particular.

 

Também 

é
 

importante que as mulheres e os homens das comunidades
 

reflictam por si mesmos a cerca dos
 prós e contras dos

 
argumentos

 
que lhes forem colocados sobre os projetos

 
propostos

 
por

 representantes da empresa
 

e do governo. Na opinião da UPCT e
 

da
 

CAFOD, a
 

recolha
 

de evidências
 sobre

 
os

 
impactos

 
potenciais

 
dos

 
projectos, por exemplo, sobre

 
os direitos humanos

 
e

 
meio 

ambiente, é importante
 

para tentar influenciar
 
aos actores principais nos processos de tomada

 
de 

decisão.
 

É claro que também  será necessário  entender  o processo de tomada de decisão, para que as 

comunidades  possam participar  desde o estágio inicial, quando ainda podem efectivamente 

influenciar o resultado. É importante  para todas as cidadãs e cidadãos compreender os seus direitos 

previstos nas leis de  Moçambique  e os padrões internacionalmente aceites. 

A UPCT (União Provincial dos Camponeses de Tete) e a CAFOD (Agência Católica para 

Desenvolvimento Internacional), contando com o apoio financeiro da União Europeia, estão a 

implementar o projecto “CSR, Extractivos e Èesenvolvimento Sustentável: fazendo a ligação em 

Moçambique”; O Projecto pretende assegurar que mulheres e homens de algumas comunidades e 

organizações da sociedade civil locais em Tete, compreendem
 

os impactos das actividades das 

empresas de mineração na sua região. Também pretende identificar
 

o quadro jurídico regulador, 

que rege esse processo, e as políticas de responsabilidade social e empresarial, e apoiar as 

comunidades a tornarem-se
 

mais capazes
 
de se envolver como participantes activos

 
nos processos 

de consulta e tomada de decisões
 
que lhes digam respeito. A presente brochura forma uma 

contribuição inicial deste projecto na busca de respostas à essas necessidades identificadas. 
 

Objectivos da brochura:

 

 

Proporcionar uma ferramenta para uso na capacitação e no empoderamento das mulheres e 

dos homens de comunidades afectadas por projectos de mineração , na

 

reflexão a cerca dos 

seus direitos e

 

as implicações a longo

 

prazo

 

das suas decisões

 

de aceitar o avanço ou não 

dos projectos

 

de mineração. E, assim

 

como, nas

 

suas reflexões sobre como as mulheres e os 

homens afectados

 

podem se engajar em

 

um projecto de mineração que já esteja

 

aprovado.
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 Equipar as comunidades afectadas com algumas informações e conhecimentos, a fim de 

contribuir para  seus planos de negociação e tomada de decisões a volta dos 

reassentamentos propostos devido à exploração de minérios. 

A quem se destina:
 

 
Organizações da Sociedade Civil, especialmente as de base comunitária que fazem 

treinamentos sobre os direitos das mulheres e homens das comunidades no contexto da 

mineração;
 

 
Mulheres e homens, designados como pontos focais das comunidades, que participem nos 

espaços de negociação e consulta, a fim de defenderem os seus direitos e interesses;
 

 

Membros dos Conselhos Consultivos Locais, Tribunais Comunitários e Líderes Comunitários, 

que ajudam as comunidades na resolução de conflitos no contexto da mineração. 

 

Dado que a área destinada à mineração é de milhares de quilômetros quadrados, só na província de 

Tete, com outras províncias (como Niassa) também destinadas a projectos de mineração 

semelhantes num futuro próximo, muitas mais comunidades serão afectadas, sendo importante que

 

haja informações claras e ferramentas acessíveis para replicar o conhecimento e a capacidade entre 

essas comunidades, durante e após o término do projecto.

 

O documento não se pretende um guião finalizado, mas uma base inicial para o arranque desta 

interacção com as comunidades. Para tal, propostas de conteúdos e dinâmicas sobre o quadro de 

políticas e leis, com enfoque aos direitos das mulheres e dos homens das comunidades afectadas 

pela mineração, sustentados por citações de frases que evidenciam o s elementos motivadores 

encontrados para a acção de capacitação, entre outros, são trazidos no documento. Daí espera -se 

que, o mesmo venha a ser melhor desenvolvido, com a utilização de forma dinâmica no projecto e 

em outros projectos similares.

 
 

Maputo, Janeiro de 2015

 

Servir como guia sobre alguns assuntos e passos iniciais na organização das comunidades ao 

se envolverem com o governo

 

e, ou com as empresas de mineração nos processos de 

consulta e tomada de decisões sobre os projectos que afectam suas vidas

 

e, ou seus meios 

de subsistência.
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1. Quais são os meus direitos em processos de exploração de recursos 

m    i nerais? 
 

As mulheres e homens afectados pelas propostas ou actividade mineira têm direitos que são 

garantidos  na lei Moçambicana, tais  direitos  são: 

a)  acesso à  informação;   

b)
 

de participar na gestão dos recursos naturais;
 

c)
 

de participar na avaliação dos impactos ambientais das prospostas ou projectos de 

actividades mineiras;
 

d)
 

acesso a um ambiente equilibrado;
 

e)
 

de protecção
 

contra riscos de segurança e saúde;
 

f)
 

de reclamar.
  

Se a actividade

 

mineira for aprovada pelas autoridades, as mulheres e homens afectados

 

também

 

têm o direito:

 

g)

 

De receber justa indemnização;

 

h)

 

A um processo de reassentamento adequado

 

(se o reassentamento for julgado necessário);

 

i)

 

De receber indemnização justa por dano à terra, propriedade ou bens causado pelas

 

actividades mineiras.
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1.1. Vamos conhecer um pouco mais de cada um destes direitos.

1.1.1. Direito à informação 

A Lei do Direito à  Informação (34/2014)  estabelece que, tanto o governo, quanto as empresas, tem 

a obrigação de tornar a informação pública e acessível a todos os cidadãos e cidadãs.  
 

Enquanto houver  exceções previstas na  lei, o governo e as empresas têm que prestar as informações 

solicitadas pelas cidadãs e cidadãos dentro de um prazo de 21 dias. Nas questões de mineração 

estas informações
 

poderiam incluir por exemplo: relatórios de avaliação ambiental; contractos 

celebrados; orçamentos e relatórios de execução; relatórios de auditoria e inquéritos e planos d e 

actividade. 
 

 

Deveriam tornar a informação acessível por meio do Boletim da República, os meios de comunicação 

social impressos, radiofônicos e televisivos, página da internet e afixação em lugares acessíveis. 
 

 

Veja o anexo I para conhecer mais os documentos disponíveis sobre actividade mineira. 

 

1.1.2.  Direito de participar na gestão dos recursos naturais  

Este direito  é estabelecido na  Lei de Terras,  enquanto a Lei de Minas (2014) estabelece o direito da 

participação pública  no processo de  licenciamento ambiental, um passo obrigatório para autorizar a 

actividade  mineira.    



 
 
1.1.3.

 

Direito a um ambiente equilibrado

 
A Constituição da República de Moçambique garante que todos os cidadãos têm o direito a um 

ambiente

 

equilibrado, onde quer que moram. Significa que têm o direito de viver num lugar onde a 

água, o solo e o ar não estejam poluídos. Se a actividade

 

mineira causa poluição –

 

que poderia 

causar transtornos à saúde humana, animal e ao meio ambiente -

 

a empresa mineradora 

responsável tem o dever de solucionar o problema.
 

 Qualquer cidadão ou cidadã pode

 

pedir o governo para

 

fazer uma Auditoria Ambiental (um 

mecanismo para gerir actividades existentes e em curso que poderão resultar em danos ambientais) 

sobre a licença ou concessão.
 

 
1.1.4.

 
Direito de

 
participar na avaliação dos impactos ambientais

 
das propostas ou projectos 

de actividades mineiras 
 

A participação na avaliação dos impactos ambientais
 
pelas mulheres e homens afectados é garantida

 
pelo Regulamento

 
Ambiental para a Actividade

 
Mineira (Decreto no 26/2004), o

 
Decreto No

 
45/2004 e o

 
Diploma Ministerial no

 
130/2006, os quais

 
especificam que esta deveria acontecer por 

meio de  Consulta Pública. Tendo estes o  direito de participar ao longo do processo do Licenciamento 

Ambiental. A Consulta Pública deveria acontecer em duas fases por audiência pública e/ou consulta 

pública, as quais são:  
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i) desde a pré-avaliação da actividade até à apresentação do relatório do EIA. Isso é 

responsabilidade da empresa.  

ii) desde a elaboração dos termos de  referência da Avaliação dos Impactos Ambientais até à 

emissão da licença ambiental. Isso é  responsabilidade do governo.   

A Lei de Minas (2014) também estabelece o direito à consulta prévia, antes da obtenção da 

autorização do início da exploração mineira;
 
e o direito a consulta obrigatória e contínua com a 

comunidade, antes e durante a implementação do respetivo instrumento de gestão ambiental, até o 

encerramento da mina.
 

 

1.1.5.
 

Direito a protecção contra riscos de segurança e saúde
 

A protecção
 

contra
 

riscos de segurança e saúde é direito das mulheres, dos homens, e de todas as 

pessoas envolvidas

 

na exploração mineira.

 

 

1.1.6.

 

Direito de reclamar 

 

Enquanto houver

 

mecanismos variados através

 

dos

 

quais

 

as mulheres e os homens afectados 

 

pela actividade

 

mineira podem

 

fazer uma reclamação, a Lei de Minas (2014)

 

garante o direito: 

 

 

-

 

de fazer  uma  denúncia  e  de  chamar  o  governo a  fazer uma monitoria extraordinária da 

actividade de exploração ou extração mineira.

 

   



- de reclamar sobre a licença de prospecção e pesquisa e/ou a concessão depois de a

aprovação ser publicada no Boletim da República. Têm 15 dias para fazer isso.

 

 Veja o capítulo 4 para conhecer os outros possíveis mecanismos de reclamação. 
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A comunidade desconhece o direito do reassentamento



     E

 

se o projecto de

 

mineração

 

for aprovada pelas autoridades, as mulheres e os homens afectados 

têm o direito

 

a:

 1.1.7.
 

Um processo de reassentamento adequado  (se o reassentamento for julgado necessário)
 

 
Os padrões da Corporação Financeira Internacional (IFC), uma instituição do Banco Mundial,

 relativos à

 

Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário, estabelecem que o reassentamento 

involuntário deve ser utilizado somente como último recurso,

 

e que deveria resultar num padrão de

 vida igual,

 

ou melhor ao anterior, ao que viviam as populações afectadas.

 

Contudo, se o 

reassentamento for julgado necessário, A Lei de Minas (2014) e

 

o

 

Regulamento sobre o Processo de 

Reassentamento Resultante de Actividades Econômicas
 

(Decreto 31/2012) estabelecem
 

o direito a 

um processo de reassentamento adequado às mulheres e aos homens
 

directamente
 

afectados
 

pelo
 resultado de actividades econômicas, que

 
deveriam assegurar que os afectados. 

 
 

 
Tenham

 
restabelecido o seu nível de renda, igual ou superior ao anterior.

 

 
Tenham

 
restaurado o seu padrão de vida, igual ou superior ao anterior.

 

 Tenham apoio no desenvolvimento das actividades das quais depende a vida e a segurança 

alimentar.  

 Sejam  transportados  com os seus bens para o novo local de residência. 

 Vivam  num espaço físico infraestruturado, com equipamentos sociais. 

 Tenham  espaço para praticar suas actividades de subsistência. 

 Emitam  opinião em todo o processo de reassentamento (ex. consulta e audiência públicas ao 

longo de todo o processo de elaboração e implantação dos planos de reassentamento) .  

 Tenham direito à informação sobre os conteúdos dos estudos referente s ao processo de 

reassentamento.
 

 
Tenham garantida a preservação do património histórico, cultural e simbólico das famílias e 

das comunidades.
 

 

A empresa é responsável por executar na íntegra o plano de indemnização e reassentamento das 

mulheres e homens afectados. O governo distrital é responsável pela aprovação do plano.
 

 

Para conhecer mais sobre as mentiras
 
e verdades

 
nas questões do reassentamento, consutle o 

Capítulo
 

4
 

deste documento.
 

 
 

De receber indemnização justa por dano à

 

terra, propriedade ou bens causado  

pelas      actividades mineiras

 

Segundo a lei, as mulheres e homens utentes das

 

terras

 

afectadas

 

pelas actividades de prospecção e 

pesquisa

 

e/ou operações mineiras

 

deveriam receber

 

indemnização justa por

 

qualquer dano causado 

à

 

terra, propriedade, culturas, construções ou quaisquer benfeitorias.
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1.1.8.

. 



 
 

Dinâmica da reflexão 

Trabalhem em pares:
 

1.
 

Abaixo há uma lista de vários direitos que são garantidos pela legislação
 

moçambicana, numa maneira
 

ou outra. Leiam a lista juntos(as).  
 

2.
 

Comece por trabalhar sozinho(a): considere a lista dos direitos descritos abaixo e 

pense  quais são os direitos mais importantes  na sua opinião. Coloque em ordem de 

importância para você (1 = mais importante, 7  = menos importante).  
3.  Agora, compare a  sua resposta com a resposta do seu vizinho(a).   
4.  Conversem  sobre os pontos de concordância e descordância nas suas respostas.  

5.  Agora, cada pessoa deveria contar uma história sobre uma ocasião que occoreu e 

que você pensa  que algum destes diretios estava sendo violado . O que foi que 

aconteceu? O que você fez?  

6.  Quem  você acha que é o responsável por garantir o direito que você selecionou? 

 Direito à informação  

 
Direito de participar na tomada das decisões que os(as) afectam (em outras 

palavras, decisões que afetam à você mesmo(a))
 

 
Direito a um ambiente equilibrado

 

 
Direito a segurança alimentar

 

 
Direito de protecção

 
contra riscos de segurança e saúde

 

 
Direito de reclamar 
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Direito a água 

Lista de Direitos 



2. Como posso influenciar o processo de tomada das decisões na  actividade

  

mineira?

 
Se uma mulher ou um homem afectado por proposta ou mesmo actividade da mineração quiser 

influenciar nas decisões sobre o curso da mesma, pode, por exemplo,

 

discutir ou avaliar:

 

 

a identificação e gestão dos riscos ambientais e sociais;

 

 

se foi permitida a pesquisa geológica para explorar, verificar se existe viabilidade para fazer 

a mineração;

 

 

se a implantação de uma mina foi permitida;

 

 

o processo do encerramento de uma mina; 

 

 

como uma mina recebe permissão para operar, e como uma mina deveria ser encerrada.

 
Alguns exemplos de impactos ambientais possíveis da mineração incluem: a poluição das águas, do 

ar, da vegetação e do
 

solo pelas substâncias
 
tóxicas visíveis e invisíveis oriundas

 
dos
 

resíduos e 

despejos das minas; extração insustentável
 
das águas e a poluição sonora

 
(barrulho provocado por 

máquinas e explosivos).  
 

Alguns exemplos de impactos sociais possíveis da mineração incluem: impactos na saúde, conflictos 

fundiários, aumento no número de acidentes na viação, aumento no custo da cesta básica.  
 

2.1.    O que é que uma mulher ou um homem afectado pela mineração poderia fazer?  

Este capítulo dá umas dicas.  

i.  Buscar assistência jurídica para entender bem como é que o processo de tomada de 

decisões funciona e quais são as oportunidades de influenciá-lo.  

ii.  Obter os documentos relevantes. Para saber como um projecto mineiro afetará a vida das 

mulheres e dos homens no local de uma mina é necessário ter acesso completo aos vários 

documentos públicos ligadas à actividade mineira, como: 
 

a.
 

o Estudo dos Impactos Ambientais, a pré-avaliação (linha de base), o estudo da 

viabilidade técnico-económica, que inclui o estudo dos impactos sociais e o Plano do 

Encerramento da Mina;
 

b.
 

o contracto da Licença ou Concessão Mineira com os termos e condições, e anexos;
 

c.
 

o Relatório da empresa com os resultados com pletos da sua diligência, de acordo 

com os direitos humanos, que é uma recomendação da ONU nos Princípios 

Orientadores sobre empresas e direitos humanos,

 

Veja o anexo I para  conhecer mais 

sobre os documentos disponíveis

 

sobre actividade mineira;

 

iii.

 

Conheça os direitos das mulheres e dos homens afectados pelas propostas ou actividade 

mineira. Veja o

 

Capítulo 1 para conhecer seus direitos.
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vi.  Afilie-se à uma associação local e/ou às redes e plataformas nacionais e internacionais que 

trabalham com o  tema dos impactos da industria extrativa. 

vii.  Entre em contacto com uma ONG nacional ou internacional: 

 Peça que ela acompanhe o processo e que fornece assistência especializada, por 

exemplo, na análise independente dos estudos técnicos da empresa e no processo 

da participação pública.  
 

 
Dinâmica da reflexão (trabalhe

 
em grupo)

 

Trabalhem em grupos de quatro ou cinco  pessoas.  

1.  Vejam a lista dos documentos da mineração mais importantes no Anexo 1 (lista ‘A’).  

2.  Selecionem um dos documentos. Pense um pouco sobre o que imaginaria que este 

documento contém.
  

3.
 

Pensem em 5 idéias para conseguir acessar uma cópia de tal
 

documento –
 

de quem, 

de onde e como.  
 

4.
 

Identifiquem 5 dificuldades que poderiam
 

experimentar para
 

acessar tal 

documento. 
 

5.
 

Identifiquem estratégias possíveis para superar estas dificuldades. 
 

6.
 

Compartilhem suas idéias com os outros grupos.
 

 

iv. Obtenha o DUAT para formalizar a sua posse da terra e fortalecer a sua posição da 

negociação –

 

veja o

 

capítulo 7 para conhecer

 

mais. 

 

v.

 

Entre em contacto com outras comunidades afectadas pela actividade mineira para 

aprender com as experiencias que essas tiveram. 
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3. Quais são os passos que uma empresa deve seguir antes de começar com a 

 actividade de extração de minérios?  
 

Há vários passos que a empresa deve cumprir antes de começar qualquer actividade de exploração 

mineira. Aqui vão alguns deles:

 i.

 

Licença da Prospecção

 

e Pesquisa (para fazer estudos geológicos e da viabilidade) 

 Para conseguir esta Licença, a empresa deve fazer um pedido ao Instituto Nacional de Minas, e este 

deve dar resposta dentro de 90 dias. O Ministro dos Recursos Naturais e Energia toma a decisão 

final. Esta deve ser precedida de parecer do Governo da Provín           cia da área. Depois dever ser 

publicada no Boletim da República e nos jornais de maior circulação. 

 
Se for o caso de se empregar métodos mecanizados, é necessário incluir um Estudo dos Impactos 

Ambientais. Isso é um documento público e as mulheres e os homens afectados têm direito de 

participar no processo, por exemplo pela consulta pública ou por inquérito público.  
 

A Licença é emitida pelo máximo de 5 anos e pode ser renovada por até 3 anos adicionais. É 

necessário prestar contas por meio de um relatório
 

anual e na conclusão do estudo, incluindo 

detalhes dos recursos minerais encontrados.
 

Depois de completar e exibir os resultados dos estudos de pesquisa, a empresa pode pedir para a 

Concessão Mineira.  

ii.  Pedido da Concessão Mineira -  permite o empreendimento das actividades de exploração 
por empresas.  

Para conseguir a Concessão, a empresa deve obter, antes do início de qualquer trabalho de 
desenvolvimento e extração na área, os seguintes documentos: 

 Uma Licença Ambiental (obtida do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

depois de submeter um Estudo dos Impactos Ambientais). Este
 

é um documento público e as 

mulheres e os homens afectados têm o direito de participar no processo.  
 

 
O Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT). 

 

 
A aprovação (pelo Governo do Distrito) do plano de indemnização e reassentamento.

 

O Ministro dos Recursos Naturais e Energia toma a decisão final. Deve ser precedida de parecer do 
Governo da Província da área. O Ministro deveria dar resposta dentro de seis meses. D epois deveria 
ser publicado no Boletim da República e nos jornais de maior circulação. A concessão é valida até 25 
anos. Pode ser renovada por até 25 anos adicionais. 

 

Quando a licença ou concessão é emitida, o governo e a empresa firmam o contrato que con  tém os

termos e as condições da concessão.
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 -
 

um memorando de entendimento entre o governo, a (s) empresa(s) e a(s) comunidade(s);
 

-
 

os mecanismos de resolução de litígios (como exemplo, reclamações e queixas);
 

-

 

o plano de formação técnico-profissional e emprego local.

 
iv.  Implementação da exploração da actividade mineira  
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Durante este período a empresa tem vários deveres, que incluem:
 

-  consulta obrigatória e contínua com a comunidade, antes e durante a implementação da extração 
mineira, até o encerramento da mina.  

-  cumprir as imposições do estudo da avaliação do impacto ambiental – de prevenção, protecção, 
gestão e restauração ambiental.  

-  promover a segurança, saúde, higiene e salubridade pública. 

-  efectuar a recuperação ambiental da área e o encerramento da mina em conformidade com os 
planos aprovados.  

iii.

 

Celebração do Contrato Mineiro

 

O Contrato é um documento público que deve ser publicado, no mínimo, no Boletim da República. 
Entre outras informações, deve conter:

 



 
v.  Encerramento e reabilitação da mina

 

Depois de terminar a exploração mineira, é obrigatório que a empresa execute um programa de 
encerramento da mina, aprovado pelo governo. No caso de carvão, esta fase de encerramento é 
crítica. Havendo riscos de poluição, caso o encerramento seja mal f eito, ou não seja mantido a longo 
prazo, o que vai depender da geologia no local da mina. A poluição oriunda de uma mina de carvão 
mal encerrado pode durar   centenas ou mesmo  milhares de anos e  causar problemas sérios  e caros   

    

para a saúde pública.

  

 

3.1.   Quem tem o poder de cancelar uma licença ou concessão mineira e sob quais condições? 

 
O Ministro dos  Recursos  Naturais e  Energia  poderia revogar, cancelar ou suspender a l  icença ou a 

concessão mineira,
 

em caso de uma empresa realizar uma das seguintes actividades:
 

-
 

abandonar a área;
 

-  não cumprir os regulamentos da legislação ou do contrato mineiro (que inclui o memorando do 

entendimento entre empresa, governo e comunidade);  

-  não respeitar as comunidades locais e não contribuir com a preservação dos aspetos sócio 

culturais;  

-  não pagar os impostos ou estar em dívida com o Estado; 

-  não efetuar a recuperação ambiental da área e o encerramento da mina, em conformidade com os 

planos aprovados;
 

-
 

não cumprir as exigências de prevenção, protecção, gestão e restauração ambiental (como por 

exemplo as imposições do Estudo dos Impactos Ambientais).
 

 

 

Dinâmica da reflexão 

Trabalhem em grupos de quatro ou cinco  pessoas.  

1.  Vejam acima as informações sobre os passos que uma empresa deve seguir antes de 

começar com a actividade de extração de minérios.   

2.  Selecionem somente um dos passos.  

3.
 

Identifiquem
 

quais poderiam
 
ser as oportunidades para as mulheres e homens 

afectados pela proposta ou actividade
 
mineira de influenciar

 
o processo de

 
tomada 

das decisões. 
 

4.
 

Façam um desenho
 

sobre o passo que selecionou e as oportunidades que 

identificaram para influenciá-lo. 
 

5.
 

Compartilhem seu desenho
 

com os outros grupos
 

e explique-o.
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4. Quais são  as  falsidades  e verdades  no tema do reassentamento por causa da     

actividade mineira ?  
 

Conheça mais os direitos das mulheres e dos homens nas questões do reassentamento. Aqui estão 

alguns exemplos de aspectos falsos e verdadeiros sobre o tema da mineração, reassentamento e os 

direitos das mulheres e dos homens. (Os textos entre aspas representam algumas experiências de 

uma comunidade localizada em torno de uma mina). 

4.1. Deveres do Governo  

Falso: O governo só tem que responder às necessidades das empresas mineradoras, por exemplo: se 

a empresa quer terra para a mineração, o governo não tem opção , salvo reassentar a população, 

seja isso bom  ou mau.  

 
Verdade: Segundo a lei, o governo tem a responsabilidade de proteger as comunidades onde haja 

actividade  mineira e promover o desenvolvimento socio-econômico das mesmas. Afinal, o governo 

tem o poder de autorizar empresas a desenvolverem as suas actividades,  quando  estas  contribuem  

para o desenvolvimento das pessoas (mulheres e homens) das comunidades. 
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A comunidade desconhece o direito do reassentamento



4.2. Responsabilidades das empresas  

Falso: Se uma empresa construir escola, posto de saúde ou apoiar projetos na nossa comunidade, 

ela anula o nosso direito de reclamação, mesmo em caso de ter ocorrido qualquer problema com o 

local do reassentamento, ou dano  causado pelas actividades da empresa, sejam estes danos 

oriundos de  poluição ou do comportamento dos trabalhadores. 

Verdade: Não se pode trocar acções de filantropia corporativa (como construir escola, posto de 

saúde,  ou apoiar projetos) pela  responsabilidade da empresa de respeitar os direitos das 

comunidades. A empresa não deve fazer mal algum, seja através das suas operações, seja evitando 

pagar impostos  justos, ou através de doações ou filantropia para com as comunidades. Segundo os 

padrões internacionais das Nações  Unidas sobre empresas e direitos humanos, as empresas têm a 

responsabilidade de proteger, respeitar e remediar os direitos humanos.
  

4.3. Direito ao reassentamento adequado e ter restaurado o seu padrão de vida, 

igual ou superior ao anterior 

Falso: Temos que sair daqui e buscar outro local para viver e produzir porque querem obter estas 

terras para mineração.  

Verdade: De acordo com o regulamento do reassentamento, Decreto  31/2012, qualquer pessoa 

vivendo e produzindo numa área que passe a ser explorada por actividade mineira tem o direito ao 

reassentamento adequado –  em condições de vida iguais ou melhores a que possuíam, antes da 

actividade  mineira ser iniciada. Segunda o padrão da Corporação Financeira Internacional - 

instituição do Banco Mundial, um reassentamento involuntário só deve acontecer em último 

recurso, e se  não  puder  ser encontrada outra solução.  

“Nós dependemos das hortas. Há menos água em outras zonas para fazermos hortas.” 
 

22

Família na machamba para garantir o seu sustento



 
“Lá (no local do reassentamento) não tem boas áreas para fazer machambas. A fertilidade do solo  é 
 Tem arbustos, não tem árvores grandes.” problema.   

 
O  Regulamento da Lei de  Minas  garante que as pessoas reassentadas têm o direito a ter restaurado 

o seu padrão de vida, igual ou superior ao anterior. Fertilidade do solo e acesso a água são factores 

que afetam o padrão de vida. O reassentamento é proibido em áreas com impactos ambientais 

significativos (áreas inundáveis ou com ocorrência de erosão) e em áreas protegidas de acordo com 

o regulamento sobre processo de reassentamentos, Decreto 31/2012 . As características ambientais 

a considerar no local de reassentamento são a permeabilidade do solo, o nível freático, a inclinação 

do terreno, a drenagem das águas da chuva e a fertilidade do solo.  
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Padrão de vida, igual ou superior ao anterior.  



4.4. Direitos das mulheres  

Falso: Somente o homem, que é chefe  da família, pode receber o dinheiro da indemnização pela 

machamba, casa e outros bens perdidos devido a actividade mineradora. 

Verdade: A lei não especifica quem na família deveria receber a indemnização. A estratégia do 

governo pretende ‘garantir a participação e o acesso a direitos e oportunidades iguais entre 

mulheres e homens’. Ou seja, as mulheres tem direito igual aos dos homens neste aspecto. Muitas 

vezes, as mulheres é que são as responsáveis por assegurar a segurança alimentar da família e as 

agricultoras.  

4.5. Direito à informação sobre o processo do reassentamento  

 
Falso: Todos os documentos sobre os planos da actividade mineira são secretos. Não são para os 

olhos de qualquer pessoa comum.  

Verdade: Na lei do Direito a Informação, Lei 34/2014, todos os cidadãos, mulheres e homens, têm o 
direito à informação do governo e das  empresas, incluindo Estudos de Impactos Ambientais e Planos 
de Reassentamento.  
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Família acompanhando informação sobre o projecto da mineração pela rádio



4.6. Direito a dar opinião em todo o processo  d  o  reassentamento, seja este  

voluntário  ou  involuntário  

 
Falso: Consulta é quando o governo ou a empresa fala com a liderança da comunidade sobre aonde 

vão nos colocar.
 

Verdade: O regulamento do reassentamento, Decreto 31/2012, estabelece que o processo de 

elaboração e implementação do Plano de Reassentamento abrange a realização de, pelo menos, 

quatro  consultas públicas. Ou seja, as mulheres e os homens da comunidade devem ser ouvidos e as 

suas opiniões serem levadas em consideração.  

 

“Eles [companhia e governo] escolheram o local. Não escolheram a nossa opção. Disseram que a 

terra do lado norte tinha sido licenciada para outra empr esa. Nós não ficamos convencidos sobre 

o local, mas sentimo-nos sem poder.”  

 

“Nós não estamos satisfeitos com a forma na qual eles [companhia e governo] falam connosco. É 

como se nós estivéssemos a ser forçados.” 
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Direito a dar opinião em todo o processo do reassentamento



 
 

Nesta situação,  o direito a dar opinião em todo o processo de reassentamento, previsto no 

Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Econômicas (Decreto 

31/2012),  está  sendo violado. A Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE) também reforça o direito das 

mulheres e dos homens de participarem nas actividades do desenvolvimento econômico, social e 

cultural.  

4.7. Direito a receber uma indemnização justa 

 
Falso: Pessoas afectadas por actividades mineiras só tem direito a receber um dinheiro pelas 

machambas e nada mais.  

 

Verdade: É estabelecido em  Lei que homens e mulheres que perdem terras, casas ou outros bens 

devido à  actividade  mineira tem o direito de receber uma indemnização justa da empresa 

mineradora e, também ter reestabelecido o seu nível de renda. Isso não significa receber somente 

um  montante em  dinheiro, mas também o apoio no desenvolvimento de actividades de subsistência 

e reassentamento.  
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Padrão de vida, igual ou superior ao anterior.  



4.8. Direito de viver num espaço com infraestruturas  

Falso: Reassentamento é só receber casa num lugar onde não tem nada, mesmo que ninguém 

queira lá viver.  

Verdade: A lei garante o direito a um  processo de reassentamento adequado, onde a população 

afectada  tem o direto de viver num espaço infraestruturado (com escola, posto de saúde, estradas, 

fontes de água, e etc.) e ter espaço para praticar suas actividades de subsistência (como 

machambas, pescas, pastagem, cerâmica, e etc.). 

Dinâmicas da reflexão  

Trabalho em grupos de quatro a cinco pessoas  

1. Vá ao anexo 4 ‘Citações  a partir das experiências de uma comunidade localizada aos arredores de 

uma mina’; Copie as páginas e corte cada citação  individualmente. Tome o cuidado de manter as 

citações  organizadas por tema (ex. Direito à  informação, participação e consentimento informado).  

2. Dê as citações organizadas por tema a
 
cada grupo. Caso não haja citações

 
suficientes por cada 

pessoa, os participantes poderiam compartilhar as citações.
  

3. Peça para lerem as citações
 

dentro dos grupo e refletirem sobre qual é o direito que esta sendo 

violado em cada caso. Pede para reflectir se já tiveram uma experiência parecida.     
 

4. Lê alguma das citações
 

aos outros grupos e explique qual é a direito que está a ser violado.
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Direito de viver num espaço com infraestruturas 



 

5. ‘Padrão da Vida’ – o que é? 

 O
 

Regulamento da Lei de Minas
 

(2014)
 
garante a pessoas reassentadas o direito a ter restaurado o 

seu padrão de vida, igual ou superior ao anterior. Mas em que consiste o padrão da vida?
 

Este pode 
incluir:

 
 

 
Necessidades nutricionais –

 
ex.: energia, proteína e vitaminas necessárias

 
para

 
se

 
ter

 
uma 

boa
 

saúde.
  

 Necessidades da família não nutricionais - ex.: sabonete, fósforo, livros para escola, entre 

outras.  

 Acesso a um tecto seguro (casa).  

 

 Acesso aos bens ambientais  –  ex.: água limpa e em quantidade suficiente; solo fértil; 

biodiversidade -
 

árvores e plantas para dar sombra, prover alimentos, materiais para 

construção e medicina, pássaros, animais, e etc.
     

 
Acesso a cultura e lazer –

 
ex.: presença das tradições,

 
lugares para recreação, reunião da 

comunidade,
 

a exemplo de festas, jogos de futebol, dança, e etc. 
 

 
Bem-estar espiritual –

 
ex.: convívio com a família, amigos, associações, igreja, profeta, 

mesquita, cemitério, entre outros.
 

 Aceso a uma fonte de  renda,  como produção agrícola, horticultura, busca de lenha, garrimpo 

de ouro, artesanato, comércio ou revenda, forne cimento de bens e serviços - ex.: 

carpinteiro, professor, entre outros.         

 Acesso aos serviços básicos e de infraestrutura, como escola, água, posto de saúde e 

estrada.  
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Ambiente da aldeia



 

c) O que precisa ser comprado?  Alguns exemplos:  

-  Azeite, açúcar, sabão.  

d) Questões para reflexão: O que produz e quando? Como fazemos quando não há safra? O 
que não poderia faltar? Quanto

 
custaria se tivéssemos

 
que

 
comprar todas estas coisas?

 
O que 

não poderia
 

ser
 

comprado?
 

O que fazemos quando falta uma coisa ou outra? Quais seriam as 
opções, caso não seja possível produzir ou ganhar renda desta forma?

  

Dinâmicas da reflexão  

1. Mapeamento participativo  -  juntos desenhem  o  que existe na vossa comunidade que é 

importante para  vocês.  

2. Discussão  -  o que  é que  sustenta o  padrão de  vida na minha comunidade? 

a) Como é que minha família sustenta seu
 

padrão de
 
vida hoje? Alguns exemplos:

 

-
 

Cultivos da machamba –
 

Batata, milho, mandioca, tomate
  

-
 

Criação de animais domésticos –
 

pato, galinha, cabrito, gado.
 

-
 

Itens achados ou coletados
 

da savana ou montanhas
 
–

 
lenha, madeira, medicamentos 

ervanários, caça. 

 

-
 

Trabalho com o comércio e/ou
 

revenda, prestação de
 
serviços

 
(ex. carpinteiro) 

 

-
 

Extração do ouro.
 

b) O que é fornecido gratuitamente pela natureza ?

 

Alguns exemplos:

 

-

 

Rio, árvores, terra boa, ervanários, pastejo, sapo. 
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Trabalho em grupo



6. Quem tem poder, responsabilidade e influencia   e  m    a   s sun tos  da 

mineração?  
 

Há vários atores com poder de tomar decisões, responsabilidades e que influencia nas questões da 

mineração. A seguir são arolados alguns destes: 

6.1. Instituições Nacionais do Estado 

6.1.1. Assembleia da República ou Parlamento 

A Assembléia da República (AR) é o mais alto órgão legislativo do país, ela produz leis e é constituída 

por deputados eleitos pelo voto de todo o eleitorado dos diferentes círculos eleitorais (actualmente 

províncias).  A AR tem o papel importante de discutir e congregar opiniões div ersas vindas de todos 

os moçambicanos.  

De acordo com a Constituição da República actual, a AR não é mais o órgão supremo do Poder do 

Estado. No entanto, ela tem funções constitucionais da mais alta importância, as quais deve exercer 

em concerto com outras entidades constitucionais, tal como o poder de criar leis, que é um 

instrumento essencial para a regularidade da vida do País em todas as esferas, e para a segurança 

das relações humanas, económicas e sociais.
 

A AR tem também o papel de aprovar o plano de desenvoolvimento e orçamento do Estado, 

fiscalizar o desempenho das instituições públicas e assim como na ordem da transparência e 

respeito das leis.

 

6.1.2. Governo da República de Moçambique (Âmbito Nacional) 

a)  Presidente da República   

O Presidente da República é  o Chefe máximo do Estado, o Chefe do Governo, ele é o responsável 

pelo bom funcionamento dos órgãos do Estado e por garantir o respeito às Leis, e principalmente o 

cumprimento à Constituição da República. Assim, tal como em qualquer assunto, o Presidente da 

República tem a primeira e a última palavra na autorização, ou não, sobre o avanço dos projetos de 

mineração.
  

b)
 

Ministério dos Recursos Minerais e Energia ( Instituto Nacional das Minas, Inspeção Geral dos 

Recursos Minerais)
 

O Ministro tem a autoridade de
 

atribuir, modificar e revogar liçensas e concessões da mineração. 

Pode exigir contas das, e/ou mandar interromper, actividades das companhias mineiras em caso de 

necessidade, ou seja, quando notar que o projeto da empresa não cumpre com as regras 

estabelecidas pelo governo, viola a Lei e/ou o estabelecido no contrato.

 

 

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREM) gere as políticas de investigação geológica, 

inventariação e exploração dos recursos minerais, incluindo o carvão e os hidrocarbonetos.

 

Emite 

licenças mineiras de Prospecção e Pesquisa (que permitem a implantação de maquinaria e 
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equipamento de estudo de viabilidade) e Concessões Mineiras (que permitem o empreendimento 

das actividades de exploração por empresas). O Instituto Nacional de Minas

 

regula a actividade

 

mineira e é responsável por analisar os pedidos de licenças e concessões.   

 

 
 

A Inspeção Geral dos Recursos Minerais é responsavel pelo controle  do cumprimento  da Lei de 

Minas e de outras leis que regulamentem a actividade

 

mineira.

 c)

 

Alta Autoridade da Industria Extractiva 

 A Alta Autoridade da Indústria Extractiva, tutelada pelo Conselho de Ministros,  é prevista de ser 

instalada dentro de 12 meses, segundo a nova Lei de Minas (2014).

 d)

 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (Direcção Nacional de Gestão 

Ambiental/Direcção Nacional de Inspeção)

 
O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural é  responsável  por emitir a Licença 

Ambiental e o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) que são  obrigatorios  para uma

empresa começar com a exploração mineira.  

 
Para obter uma Licença Ambiental é obrigatório que se tenha feito um Estudo  dos  Impactos 

Ambientais (EISA), se for o caso do pedido da Concessão, ou, Estudo dos  Impactos  Ambiental 

Simplificado (ESA), se for o caso do pedido da Licença da Pesquisa e Prospecção.  O EISA e  ESA 
 são documentos que representam a situação actual da região, e as possíveis mudanças ambientais  e 

na vida das comunidades que possam vir a ocorrer devido a execução de actividades  propostas de

exploração de recursos minerais. Deveria seguir os requerimentos da Directiva Geral  para  a 

Elaboração de Estudos do Impacto Ambiental (2006). 
 

O Ministério  faz a monitoria e a supervisão do seguimento das regras de gestão sócio -ambiental 

pelas companhias. Pode multar a empresa, ou até mesmo suspender a sua licença ambiental, em 

caso de a actividade  da companhia ser constatada prejudicial ao ambiente. Porém, não existe um 

mecanismo formal pelo qual as comunidades possam apresentar queixas ou reclamações ao 

Ministério.  Entretanto, podem recorrer aos Conselhos Consultivos Locais e o governo, a fim de 

suscitar a necessidade das visitas de apuramento de situações específicas identificadas pelas 

comunidades.  

Os planos de reassentamento são contemplados no Relató rio do Estudo de Impacto Ambiental e 

devem ser aprovados pelos Governos Distritais com o parecer da Direcção Nacional de Planeamento 

e Ordenamento Territorial.
 

e)
 

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar 
 

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar tem a missão de contribuir para uma melhor 
segurança alimentar e a redução da pobreza através do apoio ao sector

 

familiar, ao sector
 

privado, e  
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às agências governamentais e não-governamentais. No processo da mineração o Ministério participa 
do Comitê multi-sectorial de avaliação dos estudos de impacto sócio ambientais e emite pareceres.

 

f)

 

Ministério da Saúde (Direcção de Saúde Pública/Departamento de Saúde da Comunidade)

 

O Ministério da Saúde (MISAU) é responsável pela aplicação da política de saúde nos domínios 

público, privado e comunitário. Participa dos processos de licenciamento das companhias 

mineradoras como conselheiro, com enfoque na saúde dos trabalhadores e necessidades de se 

assegurar o acesso aos serviços de saúde para as comunidades em caso de reassentamento. O 

MISAU é solicitado para intervir sempre quando houver necessidade. Normalmente, o MISAU deve 

 
ser consultado para dar o seu parecer em processos de reassentamento. Assim, o MISAU

 

faz a 

monitoria dos projetos de mineração, localmente e através das suas Direcções Provinciais e 

Distritais.

 
6.1.3.

 

Instituições do Sector Judicial

 
O sector judicial em Moçambique é formado por um conjunto de instituições (Ministério da Justiça, 

Tribunais Judiciais, Tribunal Administrativo, Procuradoria -Geral da República ou Ministério Público, 

Ministério do Interior e Tribunais Comunitários) que têm a responsabilidade de resolver conflitos, 

solucionar disputas, punir as violações das leis -

 

o que inclui o combate à corrupção e a violação dos 

direitos humanos, entre outros temas do género.

 
Cada uma destas instituições tem uma área específica de enfoque, mas interessa aqui dizer que, no 

exercício das suas funções gozam de independência de poder. Ou seja, estas instituições podem 

julgar, não só indivíduos, mas também as empresas, as organizações e as instituições do Governo.
 

6.2.
 
Instituições Locais do Estado

 

6.2.1.
 
Assembléia Provincial

 
A Assembléia Provincial (AP) é um órgão de representação democrática, constituída por membros 
eleitos por votos do eleitorado provincial em harmonia com o princípio de representação 
proporcional. De acordo com a Constituição da República e a Lei específica (Lei 05/2007), a AP tem 
as principais funções de:  

a) Fiscalizar e controlar a observância dos princípios e das normas estabelecidas na Constituição e 
nas leis, bem como das decisões do Conselho de Ministros, referentes à respectiva província. 

b) Aprovar o programa do Governo Provincial, fiscalizar e controlar o seu cumprimento. 
 

Em geral, e de acordo com a Lei específica, a AP tem a competência de:
 

a) Apreciar e emitir (...) recomendações sobre assuntos ou questões fundamentais de 
desenvolvimento económico, social e cultural da Província, a satisfação das necessidades colectivas e 
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a defesa dos interesses das respectivas populações, bem como fiscalizar a actividade dos órgãos 
executivos e dos serviços, empresas ou institutos públicos de âmbito provincial;

 

b) Incentivar a participação dos cidadãos e de pessoas colectivas, bem como analisar e emitir 
recomendações ao respectivo Governo Provincial.

 
 

Na província de Tete a AP tem uma Comissão de Trabalho para Assuntos  Sociais e Ambiente, que 
vela por todos os assuntos relacionados com os planos de reassentamento, poluição do meio 
ambiente, saúde, entre outros. 

 
  

6.2.2.

 

Governo Provincial

 

a)

 

Governador da Província

 

O Governador provincial dirige e supervisiona o Governo da província em todas as suas funções e 

prestação de serviços. Toma, quando necessário, decisões sobre a volta de assuntos excepcionais, 

urgentes e do interesse público. Autoriza o avanço das actividades das companhias de mineração, 

quando avalia como viáveis os planos de desenvolvimento da província que dirige. 

 

 b)
 

Secretário Permanente da Província
 

O Secretário Permanente da Província é o chefe dos serviços técnico -administrativos do governo 

provincial e subordina-se ao Governador respectivo. Ele garante a planificação e o controle da 

implementação das actividades do Governo Provincial, incluindo as Direcções Provinciais de 

Recursos Minerais, da Acção Ambiental e da Agricultura.
  

c)
 

Direcções Provinciais de Recursos Minerais, da Acção Ambiental, da Agricultura e da Saúde
 

De acordo com a Lei dos Órgãos Locais do Estado, as Direcções Provinciais tem a função de executar 

planos e programas definidos pelos respectivos Ministérios e Governo Provincial, no contexto
 

das 

suas áreas de competências técnicas.  

d)  Governo do Distrito (Administrador do Distrito, Serviços Distritais de Actividades 

Econômicas, Serviços Distritais de Saúde e Mulher Acção Social). 

O Governo Distrital tem a função de assegurar a articulação do plano do Governo Central com as 

populações locais. Além de adaptar o plano do governo às necessidades locais, em forma de planos 

anuais,  e executá-lo de acordo com as alocações concedidas no nível superior, ele assegura o canal 

de comunicação das comunidades com o Governo do dia. Daí seu poder de emitir pareceres em 

torno de todas as actividades a serem desenvolvidas no distrito.
 

e)
 

Conselho Consultivo Locais (Distrital/Posto Administrativo)
 

Os Conselhos Consultivos Locais desempenham um papel de aconselhamento ao Governo do 

Distrito na adaptação dos seus planos às realidades locais. Daí, os Conselhos Consultivos também 
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participam na alocação dos recursos atribuídos ao distrito, e destinados a projetos de iniciativa local 

para benefício das comunidades. Nos encontros com as autoridades máximas do governo do nível 

em que se encontram, os membros dos Conselhos Consultivos podem dar recomendações ou 

levantar queixas sobre o comportamento de certas instituições ao nível local.

 

 

6.3.
 
Instituições do 

  
Privado

 
 

a)
 

Empresas individuais e foros do sector
 
privado

 
Empresas que actuam  no sector  da mineração em Moçambique são sujeitas às leis do país e também 
têm a responsabilidade de respeitar, proteger e remediar os direitos humanos e demais direitos 
consagrados na constituição e leis específicas. Alguns exemplos das empresas actuando no sector da 
mineração em Moçambique (Tete) são:  

 Arcádia  

 ENRC -  Eurasian Natural Resources Corporation  
 JSPL -  Jindal Steel and Power Limitada  

 Rio Tinto  

 
Vale Moçambique

 

 

6.4. Outras Instituições 

a)

 

Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH)

 A CNDH visa divulgar os direitos humanos (ver Glossário) e também o local onde os cidadãos devem 

se dirigir para remeter queixas, em caso dos seus direitos serem violados.

  b)

 

Organizações Não-Governamentais Internacionais (ONGs) (Ex.: Visão Mundial, HelpAge, 

Oxfam, APN, FHI, CAFOD, etc.)
 

De uma maneira geral as ONGs desenvolvem projetos de apoio ao desenvolvimento de capacidades 

de organizações comunitárias de base, assim como dão apo io direto na implementação de certas 

actividades destes grupos. Em algumas instâncias as ONGs desenvolvem projetos de apoio em 

infraestruturas (ex.: salas de aulas, poços de água, etc.).
 

c)  Associações Nacionais e Locais (ex. LDH, AAAJC, ASA, UPCT, etc.) 

As associações são grupos de pessoas que se juntam por interesses e com o intuito de resolver um 

problema comum. Por exemplo, a União Provincial de Camponeses de Tete ( UPCT) é uma Associação 

que junta mais de 6500 camponesas e camponeses, pela província, com interesse comum em 
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garantir a produção familiar de alimentos para matar a fome, e disponibilidade de agenda para 

promover, por meio de diálogo com o governo, políticas que favoreçam esta prod ução. A Associação 

para Sanidade Ambiental (ASA) tem feito trabalh ado em assuntos da área dos impactos ambientais, 

enquanto a Associação de Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC) e a 

Liga dos Direitos Humanos (LDH) tem muita experiência e domínio em questões de assistência 

jurídica e outros processos que tem a ver com as leis de Moçambique e Direitos Humanos .  
 

d)
 

Plataformas da sociedade civil (PSCRNIE, ITIE, FOPRONGT, OPDT, etc.)
 

As associações, por sua vez formam redes e plataformas temáticas quando há necessidade de se 

resolver um problema comum. No contexto da mineração temos a Plataforma da Sociedade Civil 

sobre Recursos Naturais e Indústria Extrativa, e a Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa  

(ITIE) Moçambique, que é uma iniciativa global de carácter voluntário. Em Tete, concr etamente, 

temos o Fórum Provincial de Organizações Não -Governamentais de Tete (FOPRONGT), que congrega 

a maioria das organizações deste género que operam na província. Temos também o Observatório 

Provincial do Desenvolvimento de Tete (OPDT)

 

que junta Organizações da Sociedade Civil e o 

Governo na monitoria do processo de desenvolvimento da província no seu todo.

 

 

Instituições Internacionais (ex. Banco Mundial -

 

FCI, União Europeia,

 

Nações Unidas, ITIE)

 

Tem um papel importante na definição de padrões políticos, geralmente aceites como guias básicos 

na formação dos modelos de desenvolvimento dos países, assim como na definição das leis.

 

 

 
 

 
1. Trabalhem em grupos de dez pessoas (mulheres e homens)

 
* Cinco pessoas (mulheres e homens) vão ser membros de uma comunidade.

   
* Uma pessoa vai ser o/a Governador(a) da Província.  
* Uma pessoa vai ser Assessor(a) do(a) Governador(a)

 
* Uma pessoa vai ser jornalista

 
* Uma pessoa vai ser representante de uma organização da sociedade civil 
* Uma pessoa vai ser funcionária do Ministério da Agricultura 

2. Situação do jogo dos papéis: os membros da comunidade ouviram notícia de que há 

possibilidade de se abrir uma mina nas suas terras. Receiam que as terras vão fica r poluídas e 

que não haverá mais terra para cultivar.  
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e)

Trabalho em grupo - Jogo de Papéis

Dinâmicas da reflexão  



 

  

De repente aparece uma oportunidade de encontrar com o(a) Governador(a) da Província – 

uma pessoa com muita influência nestes assuntos. Adicionalmente que a comunidade tem a 

oportunidade de trabalhar junto com um(a) jornalista, uma pessoa de uma OSC e um(a) 

funcionário(a) do Ministério da Agricultura que também estão preocupados sobre as questões 

mineiras. 
 

3. Tarefa: Os membros da comunidade devem decidir qual seria a estratégia de influenciar as 
decisões

 
sobre a mineração –

 
o que querem que o(a) Governador(a) faça, quais informações 

vão apresentar, e com quem vão trabalhar e como. No final o(a) Governador(a) deveria dar 

uma resposta ao pedido da comunidade.
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7. Acesso aos mecanismos de queixa e reclamação, reparação e remediação.  
 

Com quem posso falar se eu tiver alguma reclamação, queixa ou caso legal a fazer sobre qualquer 

assunto relacionado à mineração? Existem duas categorias de reclamação:

 a) Reclamação sobre o processo de tomada de decisão para o avanço ou não de um projecto 

de mineração (seja de pesquisa ou de extracção).

 b) Reclamação sobre os impactos das operações das empresas mineradoras.

 No caso de suspeita de uma infração cometida pelo governo ou pela empresa que esteja realizando 

as operações mineiras na localidade -

 

seja a exploração de uma área de uma concessão dentro de 

uma comunidade, ou à sua volta; ou a realização de pesquisa geológica -

 

a comunidade tem o direito 

de submeter reclamação ou queixa por mecanismo formal ou informal. 
 

Alguns exemplos de reclamações e queixas são: 
 

 
Falta de acesso à

 
informação. Por exemplo: os dados de base, o relatório

 
de possíveis

 
impactos económicos, sociais e meio-ambientais (ESIA), e os planos de gestão

 
da mina.

 

 
Poluição da água, do solo ou do ar. 

 

 
Danos aos bens ou às terras, causados pela actividade

 
mineira. 

 

 Falta da participação (não serem envolvidos) no processo de tomada de decisão sobre o 

avanço ou não de um projecto de mineração.  
 Falta da participação (não serem envolvidos) na tomada de decisão sobre a planificação e 

implementação do processo de reassentamento.  

 Falta de transparência e participação, quando houver, processo de indemnização. 

 Presença de barreiras que bloqueam ou limitam a circulação de pessoas 

 Medo da impossibilidade ou dificuldade de se obter a renda necessária para o sustento 

familiar, após realização do reassentamento.  

 
Caminhões conduzidos à altas velocidades, provocando

 
risco de acidentes contra pessoas 

das comunidades, suas propriedades (ex. casas, machambas, gado, etc.), podendo causar 

ferimentos, ou até mesmo, ameaçar a
 
vida das

 
pessoas, ou animais. 

 

 
Tratamento desrespeitoso por alguém que trabalha para a empresa mineradora. 

 

 

 

Veja o Anexo IV para conhecer exemplos da vida real e
 
reclamações ligadas à

 
actividade

 
mineira.

 

Em qualquer caso, é sempre necessário conhecer os factos de cada situação e recolher evidências 

para poder apresentar a sua queixa ou reclamação de forma clara. É es sencial assegurar que este 

exercício, do apuramento dos factos e levantamento das respectivas evidências, seja feito antes de 

seguir qualquer processo de queixa, reclamação

 

ou um caso legal.

 

 

Existem vários tipos de mecanismos para levantar uma reclamação - canais formais; como tribunais, 

procuradores e processos internacionais, ou canais informais; como a mediação e o grupo 

comunitário. O canal apropriado dependeria do tipo da reclamação. Para os casos mais graves é 

provável que seja necessário seguir para um canal formal. 

 

 

37



O que é preciso antes de submeter uma reclamação?

 
 

Evidências: sejam estas fotos, testemunhas ou estudos especializados de peritos (ex.: estudo da 

água, do solo ou da agricultura, do impacto nos meios de sustento, etc.) que possam mostrar ou 

comprovar a reclamação. É importante obter aconselhamento especializado para decidir quais fotos 

e/ou testemunhas podem ser úteis.

 

 

Assessoria jurídica, caso a reclamação seja feita por meio de um mecanismo jurídico, ou  

Organizações da Sociedade Civil, como a AAAJC ou Liga dos Direitos Humanos, poderiam oferecer 

este tipo de apoio. Tais associações estão vocacionadas a prestar apoio jurídico às pessoas 

desfavorecidas, aconselhando, encaminhando e oferecendo advogados para os casos que tenham 

que ser levados aos tribunais.

 Qualquer que seja o mecanismo, os padrões das Nações Unidas, sobre empresas e direitos humanos, 

recomendam que seja sempre:
 

 
Legítimo: assegurar que o processo inspire confiança e seja acessível ao queixoso – 

 a  pessoa   que reclama  tem  que  ter  possibilidade  de  entender  o  processo e utilizá-lo na 

p rática, independente do seu grau de instrução ou formação educacional.
 

 
Independente: a  instituição  a  decidir  sobre  o  resultado  de  uma reclamação não pode ser a 

mesma  o alvo da queixa.instituiçã
 

 Previsível: o processo tem que ter a mesma forma, e levar o mesmo  tempo  cada vez que 

for            utilizado 

 Equitativo: acesso a informação, aviso e perícia para acompanhar o processo da reclamação. 

 Transparente: o queixoso deve receber info rmação sobre o progresso da reclamação.  

Exemplos de resoluções de uma reclamação poderiam incluir: pedido de desculpas, restituição, 
reabilitação, compensação financeira ou não-financeira, sanções punitivas penais ou administrativas 
(ex.: multas), bem como a prevenção de danos através, por exemplo, de injunções ou garantias de 
não repetição.

 
 

Seguem alguns exemplos dos mecanismos possíveis da reclamação: 
 

1. Mecanismos informais
 

-
 

Algumas vezes é possível resolver um problema por via de mecanismo  

informal. Um indivíduo ou um grupo de pessoas pode organizar-se e procurar, de forma amigável, 

conversar com o Governo ou empresa em causa, para  mudar seus modos de operar ou melhorar  

alguns             sa, aspetos  inquietantes.  Exemplos   de  tais  mecanismos  informais   podem  incluir,  conver

reunião,  assinado  por  organização  da sociedade  civil  (como grupos comunitários), abaixo-

com liderança                 comunitária, representantes de empresas, ou com representantes do governo local 

directamente. Outro exemplo seria a mediação, que é estabel ecida na Lei de Minas (2014) como 

uma forma de resolver conflitos nas questões de indemnização

 

por actividade

 

mineira.
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a)

b)

ou seja,
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Comunidade reclamando seus Direitos

Comunidade reunida com representantes do Governo Local



2. Mecanismos formais - Contudo, nos casos mais graves, ou na ausência de consenso entre as 

partes envolvidas, é possível que seja necessário ir directamente

 

a um canal formal e dar início ao 

mecanismo judicial, através de estabelecimento de queixa no Tribunal Judicial Local, exigindo a 

reposição de direitos, tal como estabelece a Constituição da República de Moçambique.
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Tribunal na medição de conflitos comunidade - empresa mineradora



 
Se for o Governo, Chefe da Localidade, Chefe do Posto Administrativo, representante da Polícia ou 

Militar, Administrador, Governador, ou qualquer outro representante munido de poderes do Estado 

a violar os direitos das mulheres e/ou homens das comunidades, a queixa deve ser submetida no 

tribunal Administrativo. Neste caso há de se exaltar a responsabilidade civil por parte do Governo 

para com as vítimas, conforme estabelecido na Constituição da República e o Código civil.

 
No caso da reclamação sobre o processo de reassentamento, de acordo com o Decreto n.º 

45/2004, o Plano de Reassentamento deve fazer parte do Processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental que deve ser feito antes da emissão de licença ambiental pelo MICOA. Assim, a sua 

fiscalização está sob responsabilidade da Inspeção Local do Ambiente, junto a quem a comunidade 

pode submeter queixa se notar que estes procedimentos não foram seguidos. O não cumprimento 

do Plano de Reassentamento aprovado pode obrigar a empresa a pagar multa no valor igual a 10% 

do valor do projeto ou empreendimento.
 

No caso da poluição que provoca problema de saúde , neste caso a Lei do ambiente estabelece que 

não é permitida a produção, o depósito no solo ou no subsolo, o lançamento para água ou para 

atmosfera, de quaisquer substância tóxicas e po luidoras, assim como não é permitida a prática de 

actividades que acelerem a erosão, a desertificação, o desflorestamento, ou qualquer outra forma 

de degradação do ambiente, fora dos limites legalmente estabelecidos. Desta forma, as Associações 

Ambientalista e o Ministério da Saúde, por parte do departamento da Saúde Pública, e junto com a 

Comunidade, tem legitimidade para requerer a suspensão imediata da actividade causadora da 

ofensa, seguindo-se, para tal efeito, o processo de embargo administrativo ou o utros meios 

processuais adequados. Se for uma empresa, o requerimento é submetido no Tribunal Judicial do 

Distrito e, se for o Governo, leva-se o caso à Procuradoria do Distrito e daí ao Tribunal 

Administrativo.
 

No caso de abusos praticados pelos trabalhadores das empresas, incluindo a segurança das pessoas 

da comunidade, mulheres e homens da comunidade devem recorrer à justiça, através de queixa no 

Tribunal Judicial ou Procuradoria local, caso seus direitos estiverem sob risco de ser violados, se 

considerarem que haja risco de serem ameaçados, ou ainda se sentirem sob ameaça ou violados dos 

seus direitos fundamentais. 

 

Caso de danos causados a propriedade das mulheres e homens das comunidades pelas operações 

das companhias, este está acautelado na Lei do Ambiente e na Lei de Minas. Qualquer pessoa que 

sofra ofensas pessoais ou danos patrimoniais, incluindo a perda das colheitas ou de lucros, pode 

processar judicialmente, através de uma queixa ou denúncia no Tribunal ou Procuradoria,

 

o autor 

dos danos ou da ofensa e, exigir a respectiva reparação ou indemnização.
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 Dinâmicas da reflexão

 
1. Em grupos de 06 pessoas, discutam as seguintes questões sobre como resolvem conflitos:

 
a) Como resolvem problemas de desentendimento sobre limites de machambas entre membros das 

comunidades?  

b) Como resolvem quando animais de um membro da comunidade invadem as machambas de 

outros membros da comunidade?
 

c) O que fariam se um membro da comunidade fosse levado pela polícia por ter discutido ou lutado 

com uma pessoa que é chefe na empresa mineradora? 

d) O que fariam se máquinas da empresa mineradora estragassem vossas propriedades (ex. Poço de 

água, celeiro, casa ou machambas)?  

e) O que fariam se os vossos animais morressem por causa de explosões que levantam muita poeira 

e são provocadas por actividades de uma empresa mineradora? 

2. Possui alguns exemplos de situações de problemas que já ocorreram na vossa comunidade que 

foram provocadas por pessoas do Governo ou de companhia mineradora, que foram
 

resolvidos de 

forma satisfatória para os membros das comunidades?
 

a) Se sim, como é que resolveram, quem esteve envolvido?
 

b) Se não houve solução, em que situação parou? 
 

 

  

 

Trabalho em grupos



 

8. Segurança da posse das terras: como as mulheres e homens podem adquirir 

o DUAT  

 
DUAT: é uma palavra abreviada para dizer “Direito de Uso e Aproveitamento da Terra”; sendo um 

direito, não significa necessariamente um documento passado por qualquer instância, incluindo o 

Governo. Assim, de acordo com a Lei de Terras (LT), existem três fo rmas de DUAT:

 I.

 

DUAT em forma Escrito ou Documental –

 

que é um documento passado pelas autoridades 

ou instituição de tutela que pode incluir Serviços Distritais de Actividades Econômicas -

 Gabinete do Administrador Distrital até abaixo de 1000ha. Acima dos 1 000ha, dependerá do 

tamanho da terra e a responsabilidade é passada ao Governador Provincial, ou Ministro da 

Agricultura ou Conselho de Ministros.
 II.

 
DUAT em forma Testemunhal ou de Boa -fé –

 
consiste em a pessoa (seja mulher ou homem) 

ou uma família, membro da comunidade, ser reconhecida e apresentada por mulheres e 

homens da comunidade local como o(a) ocupante da terra há mais de 10 anos.
 

III.
 
DUAT em forma Pericial –

 
consiste na verificação de evidências de benfeitorias (que podem 

incluir campas, árvores, poços/valas de água, casas, machambas, gado, e etc.) da pessoa 

(seja mulher ou homem), família ou comunidade, presentes na terra em causa.
 

O processo da aquisição do DUAT Escrito ou Documental por pessoas (mulheres ou homens), 

famílias e comunidades diverge de acordo com o local onde se encontram inseridos: 

 No caso de uma pessoa (mulher ou homem) ou família de forma individual, o processo para 

obter o DUAT torna -se mais fácil se conduzido nas zonas com uma cobertura municipal. Para 

zonas cobertas por regulados, é quase impossível adquirir o documento de forma individual. 

Para pessoas (mulheres ou homens) ou famílias que residem nas zonas com cobertura 

municipal ou plano urbano, este processo começa a partir do reconhecimento do(a) chefe 

do quarteirão para o círculo
 
do bairro, onde o documento da sua pretensão terá um aval 

do(a) secretário(a) do bairro, e depois seguirá conforme as estruturas municipais, passando 

pelo(a) vereador(a) do distrito da jurisdição que compreende a sua residência. 
 

 
Se fala de comunidade quando referimo-nos às mulheres e homens agrupados em famílias 

ou em grupo de indivíduos, vivendo numa área territorial de nível de localidade ou inferior, 

que tem como objetivo salvaguardar os interesses comuns, através da protecção
 

das áreas 

de habitação, áreas de cultivo de machambas, sejam estas cultivadas ou repouso, florestas, 

sítios de importância cultural, pastagens ou locais de criação de animais, fontes de água e 

áreas de expansão.

 

O processo de aquisição do DUAT Comunitário não depende apenas da vontade de uma  

pessoa      (mulher ou homem) ou família, mas sim do consenso de todos  os  membros  dessa  

comunidade,  em    concordância  com o seu Régulo, Rainha  ou  outro(a)  representante 

legal reconhecido (a) pela                 ão começam pela comunidade     comunidade. Os modos de aquisiç   

fazer  um esboço  (desenho), de        informação  escrita  sobre:  a) Descrição dos  pontos de   

limites; b) Linhas de limites e c) Servidões            existentes.
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O chefe do quarteirão passa declaração

Seguido pelo aval do secretário do bairro

Por fim seguirá conforme as estruturas municipais da sua área de residência



 
Estes requisitos depois de estarem todos juntos devem seguir aos Serviços de Actividades 

Econômicas no Distrito, mas devem estar identificados com o nome do Régulo, Raínha, Cabo ou 

outro(a) representante escolhido(a) pela comunidade.

 
Existem dois tipos de DUAT a saber:

 
a) DUAT para habitação que é requerido apenas para construção de moradia in dividual ou familiar. 

Pode-se incluir neste tipo de DUAT, a produção familiar agropecuária (machamba e criação de 

animais domésticos).
 

b) DUAT para exercício de actividade
 
econômica, que é requerido apenas para a realização de 

actividades com fins lucrativos, tais como as realizadas por empresas, indústrias, companhias de 

exploração de minérios, e etc. Este tipo de DUAT, tem como condição a consulta comunitária.
 

Dado que o processo de aquisição do DUAT não tem sido simples, sendo que por vezes é demasiado 

cansativo, há projetos em algumas comunidades rurais que se dedicam a prestar apoio às mulheres 

e homens, bem como aos membros das comunidades interessados no processo. Alguns projetos 

prestam apoio através da disponibilização de informação sobre o processo de DUAT, esclarecendo 

como este deve ser seguido. Outras vezes, o apoio dá -se em forma de assistência mesmo, ou o 

acompanhamento do passo-a-passo, até que as famílias obtenham os documentos junto ao governo. 

Um exemplo destes projetos tem -se a Iniciativa de Terras Comunitárias (ITC), desenvolvido pela 

Direcção Provincial de Agricultura.
 

As Vantagens do DUAT
 

-
 

Garantia de titularidade de terra de um indivíduo, uma família ou de comunidade;
 

-
 

Meio de provar a titularidade de terra em caso de conflitos;
 

-

 

Promove segurança ao indivíduo, quando de deslocações de pessoas e bens, tendo o Estado o 

dever de indenizá-lo, caso precise dispor do local onde a pessoa vive ou desenvolve suas actividades.
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8.1.



 

 

Dinâmicas da reflexão

1. Trabalho
 

para grupo 1
 

a) O que entendem por DUAT?
 

b) Pode uma mulher, na vossa comunidade ,  ser dona de casa e machamba? 
c) Quando uma mulher, que tenha ficado com casa e machambas deixados pelos pais que morreram, é casada 

por um homem, como são tratados os bens da família dela? 

2. Trabalho  para grupo 2:  

a) Quem é o dono das terras na vossa comunidade?  

b) Um régulo pode arrancar uma machamba de uma família para dar a empresas? 

c) Como é que o governo pode adquirir terra para construir uma escola ou hospital? 
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3. Trabalho  para grupo 3:

a) Discutam o processo de como se pode obter documentos pelas terras.
 

b) Demonstrem através de um drama, o pr ocesso de como as famílias podem obter documentos de terras.
 

Trabalho em grupos (03 grupos)

:



9.

 

Mais informações

 
O projeto “CSR, Extractivos e Desenvolvimento

 

Sustentável: fazendo a ligação em Moçambique” é 

apoiado pela União Européia, no âmbito do seu programa denominado “Actores Não- Estatais e 

Autoridades Locais em Desenvolvimento: Acções em país parceiro –
 

MOÇAMBIQUE”.  

 O projeto tem o objectivo de promover

 

e facilitar o diálogo construtivo entre comunidades, 

organizações da sociedade civil, empresas da extração mineira e as instâncias do Governo em vários 

níveis. Nosso objetivo é melhorar a contribuição do sector

 

extrativo para o desenvolvimento 

sustentável de Moçambique,

 

através da melhoria do entendimento, engajamento e diálogo 

informado entre as comunidades afectadas, o Governo e as companhias envolvidas, em relação às 

responsabilidades legais e sociais em Tete .

  
Para isso pretendemos

 
1. Realizar e partilhar alguns estudos participativos comunitários sobre os impactos das indústrias 

mineiras em comunidades abrangidas nos distritos de Cahora Bassa e Changara. 
 

A fim de melhorar o conhecimento de todas as partes sobre os desafios concretos a serem 

enfrentados, e para construir propostas de como podemos transformar esses desafios em 

oportunidades para o desenvolvimento local sustentável.
 

2. Capacitar as comunidades abrangidas sobre os impactos possíveis e os mecanis mos legais e de 

diálogo construtivo nos distritos de Moatize, Cahora Bassa e Changara. 

Para que todos possam contribuir de forma eficaz aos espaços democráticos de diálogo e negociação 

entre as comunidades, as empresas e o Governo.  

3. Acompanhar as comunidades nos processos de diálogo e negociação com as empresas e o 

Governo.  

4. Contribuir para as discussões a nível local, provincial e nacional sobre as políticas sociais no 

âmbito da mineração.
 

A fim de garantir assistência e troca de experiências em todos os níveis, bem como para contribuir a 

um processo de desenvolvimento sustentável.
 

9.1.  Quem somos?

 

Somos organizações da sociedade civil operando na província de Tete, engajadas na melhoria das 

capacidades de gestão de recursos naturais das comunidades na província e na defesa dos seus 

direitos.

 

Fazemos parte da Plataforma Nacional da Sociedade Civil sobre os Recursos Naturais e a Indústria 

Extrativa.
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estabelecer a igualdade de participação para todos os membros associados. Conta actualmente com 

361 associações de camponeses afiliados, totalizando 6507 pessoas, dentre 3162 mulheres e 3425 

homens, localizados em 11 distritos; somos afiliados à UNAC -

 

União Nacional de Camponeses. 

http://upctete.blogspot.co.uk/

 Contatos: Bairro Chingondzi, na rua da 4a esquadra. Telefax: +258

 

252 20357. 

 Email: upctete@gmail.com

  

 
AAAJC

 
(Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades)

 
A AAAJC é uma organização sem fins lucrativos, de cará cter humanitário e que tem por objectivo 
geral o de apoiar as comunidades locais e cidadãos na defesa dos seus direitos, na resolução de 

conflitos e no seu desenvolvimento.
 
Actualmente  a  AAAJC  tem  51  para - legais  comunitários 

formados em 5 distritos da Província de Tete. http://www.aaajc.org/
  

Contatos: Rua 3 de Fevereiro, Bairro Filipe Samuel Magaia.
 

Unidade Chico Banda, Q nr.4 Casa 45. Telefone : +258 252-23643  

 

ASA  (Associação para a Sanidade Ambiental)  

A ASA tem por objectivo realizar acções de advocacia, no seio do Governo, Parceiros de Cooperação, 

Sociedade Civil,  dos Sectores Público e Privado, para que os Recursos Naturais existentes no Solo, 

Subsolo de Moçambique, sejam explorados de forma sustentável e sirvam para a melhoria de vida 

de todo o Povo Moçambicano. 
 

Contatos: Av. 25 de Junho, junto da Direcção Provincial da Mulher e Acção Social, 
 

Bairro Josina Machel. Telefone : +258
 
252 847035116

 

 

CAFOD (Agência Católica para Desenvolvimento Internacional) 
 

A CAFOD é a agência oficial
 

da Igreja Católica na Inglaterra
 

e o País dos Gales e membro da Caritas 

Internacional. Pelo mundo fora, trazemos a esperança e a compaixão para com as comunidades 

pobres, lado a lado com elas para acabar com a pobreza e injustiça. Trabalhamos com pessoas de 

todos as crenças e não crentes. Inspirada pelas Escrituras da Doutrina Social Católica, e as 

experiências e esperanças das pessoas vivendo na pobreza, a CAFOD trabalha para um mundo 

seguro, sustentável e pacífico.

 

http://www.cafod.org.uk

  

UPCT (União Provincial de Camponeses de Tete)

O objetivo geral da UPCT é representar e defender os interess es sócio-econômicos das associações 

de Camponeses da Província de Tete com actividades agropecuárias destinadas a fins comerciais e 
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Anexo I -

 

documentos da mineração disponíveis 

 
Há vários documentos que estão relacionados com a actividade mineira –

 

desde a fase do pedido da 
licença da prospecção até o encerramento da mina. Na maioria dos caos, estes documentos são 
públicos. Salvo algumas exceções, onde as empresas e o governo têm o dever de disponibilizá -los. 

 
 

A. Os documentos mais importantes são:

 i.

 

Estudo dos Impactos Ambientais (que inclui a pré-avaliação ou linha de base) e as 
actualizações do estudo;

 ii.

 

Estudo dos impactos sociais (baseado nos achados do Estudo da viabilidade técnica);

 iii.

 

Estudo da viabilidade técnica;

 iv.

 

Contrato mineiro de licença de prospecção;

 v.
 

Contrato da Concessão Mineira;
 vi.

 
Plano de Lavra (deve conter: represas para decantação de resíduos, sistemas de 
abastecimento de água, energia e matérias locais, infra-estruturas necessárias, propostas de 
medida de protecção

 
do meio ambiente, identificação dos riscos de segurança e saúde para 

os trabalhadores e o público em geral, e outras informações);
 vii.

 
Plano do Reassentamento e Justa Indemnização; 

 
viii.

 
Plano de Encerramento da Mina. 

 

Detalhes das concessões, licenças e contratos estão disponíveis aqui: 

http://portals.flexicadastre.com/mozambi que/en).  

B. Outros documentos são:  

i.  Avaliação do impacto social do projecto;  

ii.  Relatório geológico;  

iii.  Relatório da Prospecção e Pesquisa;  

iv.  Relatório anual das actividades da pesquisa;  

v.  Relatório de Exploração Mineira;  

vi.
 
Programas de Trabalho; 

 

vii.
 
Relatórios Anuais de Actividades e Relatórios Finais;

 

viii.
 
Relatórios das necessidades de mão-de-obra; 

 

 
C. O Estudo da viabilidade técnico-económica deve conter:

 

 

Plano de Lavra (ver abaixo);
 

 

Necessidades de mão de obra na fase inicial e nas fases posteriores; 

 

 

Estudos de preço,

 

mercado e escala de produção; 

 

 

Avaliação da tendência da evolução de receitas durante a vida útil da mina;

 

 

Detalhes dos gastos do capital inicial, reposição e expansão durante a vida útil da mina; 

 

Fontes de financiamento e o custo de capital; 

 

 

Detalhes dos gastos operacionais durante a vida útil da mina;

 

Custos financeiros;

 

  

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
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Tributação e avaliação dos ganhos para o Estado; 

Cálculo e avaliação de indicadores económicos e financeiros; 

 

Análise de sensibilidade às eventuais mudanças nos principais pressupostos económicos; 

 

 

Análise dos riscos financeiros e de negócio;

 

 

Avaliação do impacto social do projecto, incluindo projectos de responsabilidade social. 

 

 
D. O Plano de Lavra deve conter:  

 Represas para decantação de resíduos; 
Sistemas de abastecimento de água, energia e matérias locais; 

 Infra-estruturas necessárias;  

 Propostas de medidas de protecção  do meio ambiente,  
 Identificação dos riscos de segurança e de saúde para os trabalhadores e o público em geral; 

 Outras informações.  

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

vi.

i.

ii.

iii.

iv.

v.
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 Anexo II
 

-
 

Resumo das pesquisas sobre a situação da actividade mineira em 
quatro comunidades de Tete

 Apresenta um resumo das pesquisas feitas por consultores contratados pela CAFOD e a UPCT sobre 
a situação da mineração no distrito de Changara1

 
e Cahora Bassa, em Tete, nos anos de 2013 e 2014. 

Seus objetivos foram conhecer as experiências e as percepções das comunidades
 

sobre os planos
 

e 
as actividades mineiras no local, e identificar quais leis e regulamentos podem ser pertinente a esta 
situação. Os principais resultados deste trabalho e as nossas recomendações são aqui apresentadas.  

Foram conduzidas entrevistas individuais com 160 pessoas (30% mulheres), e em grupos focais com 
80 pessoas (50% mulheres). Para a condução destas entrevistas conto u-se com o auxílio de 
pesquisadores treinados da comunidade. Também foram realizadas entrevistas com representantes 
do governo, da sociedade civil, de uma instituição internacional e da companhia mineradora.  

 Já existe actividade  de exploração e de pesquisa mineral nas comunidades abrangidas pelo 
estudo.  

 
A empresa Eurasian Natural Resources Institute (ENRC) recebeu a Concessão Mineira 
no6127C em Outubro de 2014. Com validade até Outubro de 2039, esta concessão abrange

 

as comunidades de Chitando e Chissua (Distrito de Cahora Bassa). 
 

 
A empresa Jindal Steel and Power Limited (JSPL)

 
tem a Concessão Mineira n03605 com 

validade até Dezembro 2035, que abrange os distritos de Marara e Changara. A empresa 
assinou contrato com o

 
governo em 2011. 

 

Resultados
 

Quantidade da terra já marcada para mineração  - uma grande parte da província de Tete já é 
licenciada para a exploração mineral ou concessionada para a mineração, como mostra o mapa 
abaixo.  

 Lacunas na legislação nacional para assegurar que a indústria extrativa contribua pa ra o 

desenvolvimento socioeconômico
 

-
 

a Política e Estratégia dos Recursos Minerais (PERM) estabelece 

que a exploração dos recursos minerais deve ‘priorizar o desenvolvimento humano dos nacionais, a 

melhoria das condições de vida das comunidades e o respeito pelo patrimônio cultural;’ Contudo, na 

PERM e, também no PARP, falta uma abordagem mais profunda para explicar como a exploração 

dos recursos naturais resultará no desenvolvimento socioeconômico. Da mesma maneira, o Plano de 

Acção para a Redução da Pobreza (PARP) de 2011 -2014 não incorpora rigorosamente questões 

sobre como o sector  da mineração deve contribuir para a redução da pobreza.  

Distritos de Changara/Marara deixados de fora das receitas da mineração - A Lei do Orçamento do 

Estado (OE, 2013  e de 2014) estabelece que 2,75% das receitas provenientes da indústria extrativas 

devem ser canalizadas para os distritos e as localidades onde se situam os respetivos projetos, a fim 

                                       
1
 As comunidades da incidência  dos estudos, Cassoca e Nhatsanga, passaram para o novo Distrito de Marara,

desde Julho de 2014.  

de financiar programas de desenvolvimento das comunidades. Contudo, em Tete, somente as 

comunidades de Cateme, 25 de Setembro, Chipanga II e Benga, todos de Moatize, beneficiaram -se 



 

Reassentamento considerado como ‘investimento social’
 

–
 

A JSPL é contractualmente obrigada a 

alocar 10 por cento do valor total
 

do capital investido no seu projeto em projetos sociais. A empresa 

confirmou, numa entrevista conduzida com os responsáveis pelo
 

departamento de responsabilidade 

social, realizada em Abril 2014, que o processo de reassentamento é financiado através dos 10
 

por 

cento e não é considerado como custo operacional. Mesmo depois de várias tentativas por telefone 

e por e-mail, os pesquisadores não conseguiram ter acesso a estratégia de responsabilidade social 

empresarial da JSPL.ii
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Mapa das concessões e licenças minerais na Província de Tete da ITIE (Dezembro, 2014)I

 

destas transferências, segundo o Relatório do Orçamento do Estado (ROE, 2013). Apesar de a JSPL 

ter iniciado a exportação de carvão em 2013, as comunidades do distrito de Changara/Marara não 

aparecem na lista de beneficiários das receitas canalizadas em 2013, nem em 2014.  

 

                                       

i

 

Fonte: http://portals.flexicadastre.com/mozambique/en/

 

ii

 

Ver o site http://portals.flexicadastre.com/mozambique/en/

 

para conhecer as condições do contrato 

69/2010 que especifica que JSPL deveria

 

‘despender o valor de 10% do total do valor de investimento para a 

implementação de projectos sociais.’

   



 A Mineração por JSPL começou antes do reassentamento -

 

a mina da JSPL foi inaugurada em 

Agosto de 2013 e o plano de reassentamento das comunidades afectadas foi aprovado apenas em 

25 Março de 2014. Na época da pesquisa, o processo de reassentamento ainda não havia começado, 

e o processo de pagamento de compensações pelas machambas das comunidades afectadas ainda 

estava em curso. Não fica claro por que a mineração começou antes do reassentamento. 

 Dificuldade em obter acesso a informação pública

 

-

 

os pesquisadores não conseguiram obter o 

estudo de impacto ambiental (EIA), ou plano de reassentamento da JSPL durante a pesquisa. Só era 

possível ter acesso ao estudo (de 250 páginas muito técnico) junto ao governo local, mas sem 

possibilidade de levar uma cópia. 

 
Falta de conhecimento sobre os direitos -

 
a maioria das pessoas nos grupos focais desconhecem 

seus direitos em caso de reassentamento assim como o papel do
 

Comitê Técnico de Supervisão e 

Monitoramento dos Reassentamentos. 
 

Falta de conhecimento sobre o processo e detalhes do reassentamento
 

-
 

dos entrevistados, apenas 

35% revelaram saber de que serão reassentados. Porém, destes, 95% não sabiam quando e 70% não

sabiam aonde. Quase todos os entrevistados (97%) não tiveram conhecimento do tamanho das 

terras que receberiam no processo de reassentamento. 77% dos entrevistados disseram que não 

sabiam do valor da indemnização  a receber em caso de reassentamento.   

Consulta, mas sem poder de influenciar decisões - 80% dos que falaram que serão reassentados 

reportaram terem sido consultados sobre o reassentamento, porém não emitiram o seu 

consentimento sobre o mesmo. Em vista disso, pode -se dizer que houve falta de poder de escolha 

no processo por parte daqueles que foram consultados.  

Preocupação em perder a qualidade de vida  -  90% dos entrevistados reportam duvidar que terão o 

mesmo, ou um melhor padrão de vida depois do reassentamento, como por exemplo, ter acesso a 

água, poder produzir milho ou ter possibilidade de praticar a horticultura e o garimpo artesanal do 

ouro. 
 

Proposta de compensação para terras perdidas não considera importantes aspetos
 

-
 

o Governo 

Provincial de Tete elaborou um documento de proposta de compensação às populações, devido a 

perda das culturas (Agosto de 2013). Entretanto, o documento não considera muitos dos aspetos 

que podem fazer oscilar o valor da terra e o padrão de vida, tais como, o tipo e a fertilidade do solo, 

o acesso aos mercados, aos serviços básicos e aos recursos naturais (como, lenha, plantas 

medicinais, água e caça) que suplementam a renda e as necessidades básicas da população. 

 

Percepções dos impactos ambientais –

 

questionados se teriam informações sobre os possíveis 

impactos

 

da actividade

 

mineira, sobre a saúde das pessoas e animais, ou se teriam notado quaisquer 

mudanças desde que iniciaram as actividades mineiras, os entrevistados revelaram as seguintes 

percepções:  
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Resultados da pesquisa de perceções sobre o reassentamento involuntário 



 
respiratórios associados com a poeira do carvão, como a tosse e a lacrimação ocular 
persistentes. 

 

 

Mais da metade dos entrevistados relataram ter ocorrido mortes estranhas dos seus animais 
domésticos desde que a actividade

 

mineira se iniciou na região. Durante as discussões de 
grupos focais foram relatados casos incomuns de morte de animais domésticos. Como 
exemplo, a morte súbita de todas as galinhas de uma determinada capoeira, como se os 
animais tivessem sido envenenados, e também casos de cabritos encontrados com 
intestinos pretos.

 

 
75% dos respondentes em Cassoca e Nhansaanga relataram que a poluição sonora 
aumentou.

 

Recomendações para a sociedade civil

 
As organizações da Sociedade Civil deveriam  

 Colaborar com as instituições acadêmicas para monitorar os impactos ambientais, sociais e os 

direitos humanos relacionados às operações das empresas extrativas, bem como a qualidade de 

vida e os meios de subsistência das mulheres e dos homens. 

 Instigar cooperação com as instituições acadêmicas no desenvolvimento de uma ferramenta de 

avaliação do Padrão da Vida Rural em Tete.  

 
Monitorar a alocação de 2,75% das receitas provenientes da indústria extrativa a serem 

canalizadas para as comunidades, conforme estabelecido na Lei do Orçam ento do Estado.  
 

 
A Plataforma da Sociedade Civil sobre os Recursos Naturais e Indústria Extrativa deveria 

monitorar permanentemente, os desenvolvimentos da indústria extrativa, inclusive seguir a 

implementação da nova Lei das Minas (2014) e a Política Nac ional da Responsabilidade Social 

Empresarial.
 

 

Estabelecer um diálogo constructivo com o Governo com base nas evidências recolhidas

 

junto as 

comunidades e estudos.

 

 

Participar activamente nos foruns existentes ou fomentar estabelecimento de foruns de diálogo 

partido: 

 

Governo, Sociedade Civil

 

e Empresas).
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47% tinham notado uma deterioração da qualidade da água. 
 

78% tinham notado mudanças negativas na qualidade do ar. Sendo que, 25% relataram 
ocorrência de doença respiratória em pelo menos uma pessoa da sua família. As discussões 
em grupo revelaram a percepção crescentes de ocorrências de pessoas com problemas 

(tri-



 

Anexo III: Conheça mais sobre os direitos das mulheres e homens em 

Moçambique garantidos na lei 

 A

 

Constituição da República de Moçambique (2004)

 

estabelece que o Estado determina as 

condições de uso e aproveitamento de terras na salvaguarda dos interesses nacionais e a favor do 

seu povo. Estabelece princípios fundamentais, como a qualidade de vida dos cidadãos, a promoção 

do desenvolvimento equilibrado e a defesa e promoção dos direitos humanos. Garante

 

ao cidadão o 

direito de viver num ambiente equilibrado, o direito à liberdade de expressão, à liberdade de 

imprensa, e o direito à informação. 
 

 Lei dos Órgãos Locais do Estado
 
reforça o direito da participação das comunidades e das 

autoridades comunitárias nas actividades de desenvolvimento econômico, social e cultural locais. 
Estabelece também estruturas com competência para articular as preocupações e interesses das 
mulheres e homens individualmente, e tanto como coletivamente. 

 
 

Estratégia e Política Nacional do Género (2006),  que é alinhada com o protocolo do SADC sobre o 

Gênero e Desenvolvimento, tem como visão ‘garantir a participação e o acesso a direitos e 

oportunidades iguais entre homens e mulheres, assegurando que, todos os cidadãos contribuam 

para o desenvolvimento sustentável de Moçambique e para a redução da pobreza absoluta.’ Uma 

das ações estratégicas visa  ‘facilitar o acesso ao controle (das mulheres) dos recursos naturais, 

inclusive da terra.’   

Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto 45/2004) 

Consulta pública
 

é definida na lei como ‘o processo de auscultação do parecer dos diversos sectores 
da sociedade civil, incluindo pessoas colectivas ou singulares, directa ou indirectamente interessadas 
e ou potencialmente afectadas pela actividade proposta durante a elaboração do EIA.'

 
 

Segundo
 

essa lei, uma
 

Audiência Pública pode ser requerida por qualquer mulher ou homem, 
autoridades locais, associações económicas, e entidades da pesquisa e educacionais que tenham um 
interesse directo ou indirecto na actividade proposta. Seguem regras semelhantes àquelas duma 
consulta pública, sendo anunciadas na imprensa e convidando comentários e sugestões que serão 
registadas em acta. 
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Anexo IV: Citadas a partir das experiências de uma comunidade localizada aos 

arredores de uma mina  

 
i)

 

Direito a informação, participação e consentimento informado 

 

 

 

“Eu nunca ouvi falar do regulamento sobre o reassentamento e nem a questão do comitê

 

de 

reassentamento foi nos apresentada.”

 
 “Embora estejamos contribuindo as discussões, sentimos que não somos respeitados. Nós não 

sabemos como é que a compensação será feita; Nunca nos foi dito.”

 
 “Eles escolheram o local; Não escolheram a nossa opção; Èisseram que a terra do lado sul tinha sido 

licenciada para outra empresa. Nós não ficamos convencidos sobre o local mas sentimo -nos sem 

poder.”
 

 

 “Nós não estamos satisfeitos com a forma na qual eles falam connosco; É como se nós estivéssemos 

a ser forçados.” 
 

 
“Falaram que é obrigatório ir a esse lugar –  fazer machamba lá, morar lá.”  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) Segurança alimentar, meios da vida e economia local 
 

“Vou pedir ao meu marido para não fazermos filhos quando formos à nova zona porque não 

teremos nada para alimentar o nosso filho.”  
 

“Vamos sofrer na nossa saída por lá; Ou vamos morrer da pólvora aqui ou vamos morrer da fome lá.” 
 

“Nós dependemos das hortas; Há menos água em outras zonas para fazermos hortas.” 
 

 

“Queremos saber quando é que iremos para que façamos melhores planos; Muito brevemente as 

chuvas vão iniciar.”
 

 

“Será que também irão pagar-nos pelas nossas árvores de frutas? 
 

Nós plantamos milho aqui e não iremos conseguir fazer o mesmo na zona proposta.”
 

 

“O problema é que os comerciantes estão olhando para as minas e não para as pessoas. Agora já 

não há nada que custa menos de 500 MZM.”

 
 

“Lá não tem boas áreas para fazer machambas. A fertilidade do solo é problema. Tem arbusto, não 

tem árvore grande.” 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Honestamente, será necessária assistência especial para as pessoas idosas. Já não têm forças para 

começarem uma nova vida nas zonas de reassentamento. Seria um desastre se as pessoas idosas 

não forem assistidas.”

 
 

 
“Eles estão a nos pedir para irmos à Tete receber o nosso dinheiro. Tete fica muito longe e não 

temos dinheiro para viajarmos para lá. Uma pessoa idosa até teve um acidente quando ia para lá.”

 
 

“Na maioria das vezes o dinheiro acaba dentro de uma ou duas semanas; As vezes consegue fazer 

uma boa gestão e comprar casa, mas a maioria não -

 

usa para comprar comida, pagar divida e beber 

com um amigo.”
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 iv) Saúde

 

 “Nós não passamos dois dias sem alguém na família ter problemas de tosse. O gotejar contínuo de 

lágrimas dos nossos olhos agora é um problema. Os alimentos que nós comemos às vezes ficam 

pretos por causa da poeira. Já não comemos as tripas.”
 

 
“A forma como as galinhas morrem é surpreendente. Alguém não pode acordar de manhã e ver 

todas elas mortas com se tivessem sido envenenadas. Antes não era assim. Ficamos surpreendidos 

porque a empresa não tem respondido às nossas perguntas sobre essas mortes de animais.” 

”Agora a água corre todos os cores do arco -íris – branco, azul, até vermelho; Não era assim antes. 

“O trânsito  tem aumentado muito e agora têm mais acidentes do que antes.”  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v) Direito da reunião pacífica e a liberdade de  reunião  
 

“ Se fizermos greve, a polícia vai chegar. Já têm homens armada s lá na cancela. Nós sentimos 

ameaçados.”
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

vi)  Deveres do governo e responsabilidades das empresas
 

“O governo não gosta de
 

fazer reunião aqui. Não responde.”
 

“ A empresa fez muitas promessas mas não cumprirem ainda. O pagamento  para machamba está 

atrasado.”
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iii) Vulnerabilidade 
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