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Parecer do Sector Privado Atinente a Proposta de Revisão da Lei de Minas 

 

I. Enquadramento 

Pela presente acusamos a recepção do ofício nº181/MIREME/GM/0001/2020 que solicita o 

parecer do sector privado sobre a Proposta de Revisão da Lei de Minas a qual agradecemos. 

A presente proposta de revisão da Lei n.o 20/2014, de 18 de Agosto propõe-se a ajustar matérias 

como o i) tratamento das sociedades anonimas versus apresentação dos titulares de acções e 

interesses participativos nas empresas detentoras de títulos mineiros, II) O reforço das 

competências do Governo para a regulamentação sobre a aquisição de bens e prestação de 

serviços as empresas mineiras de forma a garantir maior participação de nacionais e o 

estabelecimento de parcerias com os estrangeiros, iii) Flexibilizar os procedimentos na 

transmissão indirecta de direitos mineiros de forma a captar mais receitas e evitar a evasão fiscal 

e fuga ao fisco, iv) inclusão de normas para assegurar a inibição de licenciamento mineiro nas 

áreas de protecção total e parcial, com vista a assegurar a defesa de interesse publico em áreas 

de conservação, (v) a necessidade de responder aos titulares mineiros relativamente Á solicitação 

de garantias dos financiadores da actividade mineira, nomeadamente através do penhor de 

direitos mineiros. E por fim, a inclusão de comandos claros sobre a necessidade de colaboração 

dos titulares mineiros na publicação e fornecimento de informação para assegurar a transparência 

na gestão da indústria extractiva, no âmbito da Iniciativa da Transparência da Indústria Extractiva. 

Em nosso entender, e de modo a melhorar o ambiente de negócios no sector de minas, propomos 

que as seguintes matérias também mereçam atenção na presente revisão: i) Descentralização das 

competências de autorização das licenças para as províncias, de modo tornar o processo mais 

rápido e menos oneroso; ii) Liberalização da comercialização dos minérios dentro do mercado 
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nacional; iii) Remoção da necessidade de criação de áreas designadas, para que uma área possa 

ser explorada pelos garimpeiros locais e nacionais; iv) Conjugar o sistema de Cadastro de Minas 

com o de Geografia e Cadastro de modo a reduzir os conflitos de terra devido a sobreposição de 

títulos; v) Protecção dos garimpeiros locais nacionais que descobrem novas áreas de exploração, 

garantido que as empresas licenciadas para as tais áreas possam trabalhar com os mesmos na 

forma de contracto ou fomento e vi) Flexibilização na anulação das licenças que não estão em 

exploração e atribuição a novos requerentes. 

Apreciada a proposta, levamos a vossa consideração o Parecer do Sector Privado, o qual se 

circunscreve em: 

II. Comentários na Generalidade 

Neste processo de revisão é preciso assegurar-se que haja harmonização com os demais 

instrumentos normativos sobre as matérias aplicáveis e preconizar-se uma lei que seja flexível e 

que nos permite mobilizar e atrair investimentos no País. 

Por outro lado, é importante que ao procedermos as revisões legislativas com impacto nos 

negócios tenhamos sempre presente que a Lei não pode vir acrescer mais procedimentos e tornar 

o processo de investimento nacional mais pesado sobre pena disso trazer reflexos negativos para 

o país e sobretudo penalizar-nos, ainda mais, nos rankings do doing business. 

O Sector Privado reconhece que a legislação deve responsabilizar as empresas e também 

promover os negócios e o desenvolvimento local. Contudo, preocupa-nos que algumas alterações 

propostas possam em certa medida, ter um efeito não intencional de desencorajar o investimento 

e reduzir a competitividade do sector. 

Durante a análise da proposta constatamos que existem outras matérias que era importante 

aproveitar-se esta oportunidade para se proceder a sua revisão, pelo que. Para além de termos 

apreciado a proposta nos termos em que nos foi enviado, fizemos também uma proposta quer de 

texto a ser considerado, quer também em relação a matérias constantes da actual lei que julgamos 

que, pela sua natureza, deviam ser remetidas para outros instrumentos que melhor adequam a 

matéria.   

As matérias sobre a responsabilidade social, zonas de protecção parcial e órgãos do INAMI, são 

abordadas na especialidade noutros instrumentos como o Acordo Mineiro; Lei de Terras; Lei de 
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Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica e Decreto n° 22/2015 de 17 

de Setembro que “Define as atribuições, competências e orgânica do Instituto Nacional de Minas”, 

nesse sentido, entendemos que a introdução das mesmas matérias na especialidade nesta 

proposta pode criar alguma ambiguidade na sua interpretação ou ainda induzir a algumas 

incongruência ou até significar a introdução de critérios adicionais com encargos para o 

empresário a isso associados. 

III. Comentários na Especialidade 

CAPÍTULO I  

Artigo 5 - Formas de Titularização 

Propomos a reformulação do Ponto 4) Para todo detentor de um ou mais títulos mineiros, a 

atribuição de outro título mineiro está sujeita a prova do desempenho deste nos outros títulos 

mineiros. 

Ponto 5: Em nosso entender, é mais fácil provar a experiência do que a competência, a última é 

mais subjectiva do que objectiva, pélo que, propomos a substituição do termo “competência” por 

“Experiencia”  

 

Artigo 8 - Contrato Mineiro  

Propomos a reformulação do Ponto 2E) Programa a ser realizado pelo titular mineiro no âmbito 

da responsabilidade social empresarial. 

Propomos a reformulação do Ponto 2F) Memorando de entendimento entre o governo, o titular 

mineiro e a (s) comunidade(s) locais e para cada programa proposto. 

Ponto 3: Neste ponto faz-se referência ao “pagamento de oferta financeira”, no entanto, não esta 

claro se “oferta financeira” é semelhante ou diferente a “Taxa de Adjudicação ou Bónus de 

Assinatura”, conforme disposto no Artigo 33 número 2 Lei No. 15/2011 de 10 de Agosto, Lei das 

PPPs, pelo que, propomos a uniformização dos termos ou a inclusão da definição de “oferta 

financeira” no glossário. 

Propomos a reformulação do Ponto 4) Os Contratos Mineiros Visados pelo Tribunal Administrativo 

são publicados no Boletim da República e nas páginas de internet do governo, no prazo de 30 

dias, a partir da data em que o titular mineiro toma conhecimento, salvaguardando a informação 
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comercial estratégica e concorrencial, conforme estabelecido no Artigo 23 da Lei No. 15/2011 de 

10 de Agosto, Lei das PPPs. 

Em nosso entender, sem o Visto do Tribunal Administrativo os Contratos Mineiros aprovados pelo 

Governo são inexistentes ou inexecutáveis, pelo que, propomos a reformulação do Ponto 5) Sem 

prejuízo da sua publicação nas páginas de internet do governo, os contratos mineiros uma vez 

Visados pelo Tribunal Administrativo bem como a sua alteração devem ser remetidos para 

conhecimento da Assembleia da República. 

Artigo 9 - Princípio de Prioridade 

Propomos a manutenção do texto original do Ponto 1, uma vez que “data” e “hora” não são 

indicadores de qualidade. E a adição do Ponto 2) com a seguinte redação: “A prioridade em caso 

de submissão de dois pedidos concorrentes na mesma data e hora será analisada e decidida nos 

termos a regulamentar” 

Artigo 13 - Competências do Governo 

A redação actual do Ponto 8, sugere que o governo vai regulamentar a aquisição de bens e 

contratação de serviços, substituindo os departamentos de procurement das empresas, pelo que, 

propomos a seguinte redação “Regulamentar sobre as regras de procedimentos para aquisição 

de bens e contratação de serviços para a indústria mineira”. Com esta redação pretende-se deixar 

claro que é apenas para o governo regulamentar as regras básicas, sob pena de haver intervenção 

excessiva nos actos de procurement do sector privado. 

Artigo 19 - Zonas de Protecção Total e Parcial 

A proposta do ponto 4) Nas áreas de protecção parcial, o licenciamento da actividade é permitido 

a partir de 500 metros do limite máximo da zona de protecção parcial, definido na lei aplicável, 

entra em contradição com a Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade 

Biológica, que reconhece o exercício da actividade mineira dentro das áreas de conservação 

parcial uma vês que as licenças tenham sido emitidas antes de serem declaradas áreas de 

protecção parcial. As matérias sobre as Zonas de Protecção Total e Parcial são reguladas pelo 

Artigo 5 da Lei 19/97 de 1 de Outubro, Lei de Terras, que é uma lei especial e que prevalece 

perante as demais leis, pelo que, propomos que a matéria do Ponto 4 seja harmonizada com 

estes instrumentos legais ou se mantenha o texto original. 
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Artigo 21 - Desenvolvimento da Actividade Industrial 

Ponto 2: A retirada de “preço de mercado” desta disposição que se encontra na Lei no. 20/2014 

é injusta, anti-competitiva e anti-investimento. Se o interesse do Pais é comercial então faz sentido 

que adquira o produto mineiro ao preço de mercado, ou seja, um preço comercial. Ademais, o 

Estado tem a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, SA (“EMEM”) que tem uma 

participação em todos Contratos Mineiros e que tem direito a sua quota parte na produção mineira 

em cada concessão, pelo que, pode requisitar a sua quota parte em espécie. O mesmo pode ser 

feito com o Imposto de Produção em que o Estado pode requisitar o pagamento do imposto em 

espécie em vez de ser em dinheiro. Portanto, o Estado tem várias opções antes de se apropriar 

do produto mineiro da concessionária/investidor. Pelo que propomos a manutenção de “a preço 

do mercado internacional” ou a reformulação do texto nos seguintes termos: “O Estado pode 

requisitar a compra do produto mineiro para seu uso na indústria local, sempre que os interesses 

comerciais do país o exijam, desde que o preço a ser pago pelo Estado seja compatível com o 

preço de mercado que a empresa poderia obter pelo produto, sem que isso coloque em risco todos 

os contratos que as empresas tenham firmado anteriormente.”  

Artigo 22 - Aquisição de Bens e Serviços 

Propomos a manutenção do texto original do Ponto 4, e que a referência a percentagem relativa 

ao “preço incluindo impostos” seja mantida no Decreto n.o 31/2015, Regulamento da Lei de minas. 

Artigo 33 - Força de Trabalho na Actividade Mineira 

Propomos a reformulação do Ponto 1B) garantir o emprego, formação e especialização de 

moçambicanos nas áreas de actividade de acordo com a legislação moçambicana. 

Artigo 38 - Geossítio, Património Geológico e Achados Arqueológicos 

Em nosso entender o Ponto 3, destina-se a proteger o Governo de qualquer reivindicação 

financeira feita pelo titular por encontrar e remover quaisquer geossítios, património geológico e 

achados arqueológicos da área mineira, no entanto, o custo associado a tal actividade seria ainda, 

coberto e reportado como parte das operações mineiras, pelo que, sugerimos que o texto seja 

reformulado de modo a garantir que, o titular mineiro seja de alguma forma compensado pelas 

despesas incorridas durante as operações para encontrar e remover quaisquer geossítios. 
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Artigo 42 - Condições e Prazo de Atribuição 

Em nosso entender, a proposta do Ponto 4, retira o direito de preferência na aquisição da 

concessão mineira as empresas que tenham gasto tempo e dinheiro fazendo a prospecção da 

área, desincentivando as empresas de efectuar prospecções, pelo que, propomos a manutenção 

do texto original do ponto 4. 

Artigo 61 - Estudos Científicos 

Propomos a reformulação deste artigo nos seguintes termos: As instituições de ensino ou de 

investigação científica constituídas ou registadas de acordo com as leis da República de 

Moçambique podem, com prévia autorização da entidade competente, realizar estudos científicos 

em área de título mineiro, de acordo com o estabelecido na presente lei e demais legislação 

aplicável, desde que a investigação científica não impacte na operação mineira e que seja 

aprovada pela direcção da empresa. 

Artigo 62 - Transmissão Entre vivos 

Ponto 3: Todos os requisitos a serem cumpridos para que ocorra a transmissão entre vivos devem 

constar desta lei e não do regulamento, pelo que, propomos que o texto seja reformulado retirando 

a frase “bem como os requisitos estabelecidos nos termos a regulamentar”. 

Artigo 64 - Revogação de Títulos Mineiros 

Ponto 1: Sugerimos a retirada da alínea a) porque entendemos que já esta coberto pela alínea e) 

do mesmo ponto. 

Não é desejável que um erro administrativo ou um atraso no envio de relatórios permita que o 

certificado mineiro seja revogado, pelo que, no Ponto 4, propomos a introdução da alínea e) Uma 

vez notificado de incumprimento das obrigações para com o Estado, não regularize ou apresente 

prova de cumprimento, num prazo máximo de 30 dias. 

Artigos 69 e 70 - Classificação Ambiental das Actividades Mineiras e Instrumentos de 

Gestão Ambiental 

Propomos que estes artigos sejam retirados, porque estas matérias já se encontram reguladas 

pelos Artigos 5 e 7 do Decreto n° 26/2004 de 20 de Agosto, que aprova o Regulamento Ambiental 

para a Actividade Mineira. Em caso de manutenção destes artigos sugere-se a adição da alínea 

d) no ponto 1 do artigo 70 com a seguinte redação “Auditoria Ambiental para Todas as Categorias”. 
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CAPÍTULO III 

Artigos 26A-G 

Os aditamentos sobre o INAMI são matérias que tradicionalmente em Moçambique são cobertas 

por decretos do Conselho de Ministros e não por uma lei, aliás tal como feito pelo Decreto n° 

22/2015 de 17 de Setembro que “Define as atribuições, competências e orgânica do Instituto 

Nacional de Minas”. Ademais é sempre mais vantajoso, em termos de gestão de alterações ou 

actualização que seja necessária, quando feito por decreto do Conselho de Ministros em vez de 

uma lei pelas formalidades e requisitos necessários, pelo que, propomos que estas matérias sejam 

transferidas para o referido decreto.   

Artigo 37 - Penhor de Direitos 

Propomos a reformulação do Ponto 1) Os direitos mineiros só podem ser dados em penhor para 

efeitos de garantia dos créditos contraídos pelo titular mineiro para financiar as operações mineiras 

objecto do título mineiro, mediante autorização do Ministro que superintende o sector dos recursos 

minerais. 

Propomos a reformulação do Ponto 4) Os direitos mineiros penhorados não podem ser 

transmitidos pelo respectivo titular, nem por ele novamente onerados, sem a prévia autorização 

expressa do credor pignoratício. 

Artigo 53 - Regime jurídico 

Propomos a reformulação do Ponto 1) O regime jurídico para a prospecção, pesquisa e avaliação, 

exploração, tratamento e comercialização estabelecido na presente lei é aplicável aos recursos 

minerais existentes na zona costeira, águas interiores marítimas, mar territorial, zona contígua, 

zona económica exclusiva e na plataforma continental, designados, genericamente, por espaço 

marítimo sob soberania e jurisdição do Estado Moçambicano. 

Propomos a reformulação do Ponto 3A) Os padrões internacionais para a mineração no mar. 

Capítulo IX 

Artigo 77 - Garantias  

Propomos a reformulação do ponto 2) A expropriação de bens e de direitos de propriedade privada 

no âmbito de um título mineiro só poderá ter lugar excepcionalmente e com fundamentação, por 

causa do interesse público e estará sujeita ao pagamento de uma justa indemnização, a ser 

liquidada na data da expropriação. 
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Artigo 81 - Instrumentos de Gestão Ambiental 

Propomos a introdução no Ponto 1 da alínea e) Auditoria Ambiental para todas Categorias. E a 

reformulação do Ponto 2) A consulta a comunidade é obrigatória e contínua antes e durante a 

implementação do respectivo instrumento de gestão ambiental até o encerramento da mina, e 

segue os preceitos estabelecidos em legislação específica. 

Artigo 87 - Aquisição, Transporte e Uso de Explosivos 

Propomos que o artigo seja reformulado nos seguintes termos: A aquisição, transporte, 

manuseamento, armazenamento e uso de produtos explosivos, pólvoras e artifícios de iniciação 

devem ser efectuados por pessoal e entidade devidamente licenciada mediante autorização por 

Autoridade Nacional competente. 

Artigo 88 - Material Radioactivo  

Propomos a reformulação do Ponto 2) Sem prejuízo do disposto nos números 1 e 2 do artigo 5, a 

prospecção e pesquisa bem como a exploração mineira, no que diz respeito à exposição de 

pessoas, bens e meio ambiente a radiações ionizantes, está sujeita à prévia autorização da 

Autoridade Reguladora da Energia Atómica na República de Moçambique. 

Glossário  

Incluir na lista de definições: Sociedades comerciais estrangeiras 

 

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios! 
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