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O 
Centro de Integridade Pública (CIP) 

é uma das 20 organizações afiliadas 

à Transparência Internacional (TI) 

que implementam o projecto Mineração para 

o Desenvolvimento Sustentável (M4SD). Este 

programa “procura melhorar a contribuição da 

mineração para o desenvolvimento económico 

e humano sustentável, através da promoção de 

uma maior transparência e responsabilização na 

concessão de licenças, contratos e autorizações 

em vários países”.

No âmbito do M4SD foi realizada em Moçambique 

uma avaliação dos riscos de corrupção no 

licenciamento mineiro com base na ferramenta 

denominada MACRA (Mining Awards Corruption 

Risk Assessment Tool/Ferramenta de Avaliação dos 

Riscos de Corrupção no Licenciamento Mineiro). A 

avaliação focalizou a análise da legislação mineira 

e as práticas das empresas requerentes de licenças. 

De acordo com a legislação moçambicana, a 

actividade minera pode ser realizada através da 

concessão de várias licenças e autorizações, 

tais como: Licença de Prospecção e Pesquisa; 

Concessão Mineira; Certificado Mineiro; Senha 

Mineira; Licença de Processamento Mineiro e 

Licença de Comercialização de Produtos Minerais. 

Para os propósitos deste relatório, apenas são 

analisados os processos de prospecção e pesquisa 

de licenças e concessões mineiras, porque 

potencialmente estão sujeitos à corrupção 

devido ao volume de recursos financeiros que 

mobilizam e às transformações socioeconómicas 

e ambientais que produzem.

Neste relatório são analisados 22 riscos de 

corrupção na base do seu alto impacto e alta 

probabilidade de ocorrência. Estes riscos foram 

categorizados de acordo com os problemas 

mais críticos identificados no mapa do contexto 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO
NO LICENCIAMENTO MINEIRO EM 

MOÇAMBIQUE



2

e dos processos. Assim, a análise abrangeu os 

seguintes aspectos: requerimentos, tramitação e 

atribuição de licenças; consultas comunitárias e 

reassentamentos; estudos de impacto ambiental 

e social; verificação de informações; contratos 

e acordos; parcerias entre empresas nacionais 

e estrangeiras e capacidade institucional dos 

serviços do cadastro mineiro.

De uma forma geral, os problemas críticos 

identificados na avaliação podem ser resumidos 

nos seguintes aspectos:

No caso de Moçambique, a legislação mineira 

centraliza o processo de atribuição de licenças 

e do acompanhamento dos projectos, excepto 

os certificados mineiros para construção e 

senhas mineiras, nas mãos do Ministro dos 

Recursos Minerais e da Energia que pode estar 

sujeito a influências externas. Para além disso, os 

funcionários do cadastro mineiro têm um poder 

discricionário sobre o tempo e a duração de cada 

etapa do processo de licenciamento, criando um 

ambiente propício a práticas corruptas.

Embora o sector mineiro seja um dos mais 

importantes da economia, a capacidade humana e 

técnica do sector de cadastro mineiro tanto a nível 

central como provincial é bastante reduzida em 

relação ao volume e complexidade do processo 

de licenciamento e monitoria dos projectos 

mineiros, o que resulta em atrasos na concessão 

de licenças. Os atrasos são também atribuídos 

à demora no suprimento de irregularidades por 

parte dos requerentes de licenças (ex., alguns dos 

requerentes submetem documentos incompletos 

ou documentos pouco fiáveis), o que condiciona 

a aprovação das licenças. Esta situação contribui 

para aumentar a pressão sobre os poucos 

funcionários dos serviços de cadastro mineiro 

existente. A interferência externa (principalmente 

política) parece estar, também, a afectar o 

desempenho célere do sector. Por exemplo, existe 

um grande número de empresas nas quais a elite 

política moçambicana (incluindo membros do 

governo) participa individualmente ou em nome 

do estado como accionista. Todavia, muitas 

destas empresas não estão na fase de produção, o 

que pode sugerir que houve alguma interferência 

externa para a aprovação maciça de licenças 

mesmo sem as garantias de capacidade técnica 

e financeira dos requerentes para desenvolver a 

actividade mineira. Isso também sugere que há 

casos de conflito de interesses que não foram 

tornados públicos.

As instituições responsáveis pelo controlo 

da legalidade não têm dado o seguimento 

necessário e adequado a situações de conflito 

de interesses que são regularmente reportadas 

na imprensa e noutras plataformas. Ligada a isso, 

há uma lacuna na lei de probidade pública que 

não torna obrigatória a declaração de bens pelos 

funcionários públicos que não são titulares de 

cargos públicos. Alguns destes funcionários estão 

ligados a empresas estrangeiras que permanecem 

não declaradas, porque a informação sobre 

proprietários beneficiários (ou efectivos) não 

está publicamente disponível. Para além disso, 

os critérios para as parcerias entre empresas 

nacionais e estrangeiras também não são públicos 

(por exemplo, via concurso público).

Esta avaliação também identificou uma situação 

de separação/divisão inadequada de funções. Por 

exemplo, a empresa estatal EMEM desempenha 

múltiplos papéis no sector, como prospecção 

e pesquisa, produção e concessão de licenças. 

Isto sugere que a EMEM tem acesso privilegiado 

à informação mineira devido à estrutura do 

processo de atribuição de licenças mineiras. 
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Por exemplo, um dos três accionistas da EMEM 

é o INAMI (Instituto Nacional de Minas) que é o 

regulador do sector mineiro e é responsável pela 

concessão de licenças mineira. Isso sugere que a 

EMEM através do INAMI é simultaneamente titular 

mineiro e regulador do sector.

 Conflitos de interesse e separação/divisão 

inadequada de funções reduzem a concorrência 

justa, pois um pequeno grupo de pessoas 

estrategicamente colocado tem acesso 

privilegiado a canais de tomada de decisões que, 

em última análise, influenciam as decisões no 

sector mineiro.

As consultas comunitárias e reassentamentos 

bem como as avaliações de impacto ambiental 

(AIA) e social (AIS) continuam a ser caracterizados 

por problemas de vária ordem, mas os mais 

críticos parecem estar associados a inadequada 

aplicação da lei. As consultas e as AIA/AIS não 

foram devidamente conduzidas, seja devido à 

falta de conhecimento/ capacidade técnica de 

alguns dos intervenientes ou sob alegação de 

manipulação do processo.

Recomendações 
Muitos dos problemas identificados nesta 

avaliação podem ser resolvidos pela 

automatização do processo e das etapas de 

licenciamento. O regulador (INAMI) já está na 

posse de um novo software que está em fase 

de instalação e testagem para melhorar a gestão 

de informação do cadastro. Contudo, há que 

garantir que os interessados e o público possam 

acompanhar o processo em tempo útil. 

- Deve-se despolitizar o processo de concessões 

de licenças mineiras, criando condições para 

a aprovação de licenças com base em critérios 

publicamente conhecidos e com o envolvimento 

de comissões técnicas especializadas que não 

estão previstas na legislação vigente. Na mesma 

linha, deve reflectir-se sobre o estabelecimento de 

uma equipe externa independente de avaliação 

dos pedidos de concessões mineiras como uma 

medida para tornar os funcionários do cadastro 

mineiro responsáveis pelas decisões que tomam. 

- Actualização do sistema de dados do cadastro 

mineiro combinada com uma automação das 

várias etapas do licenciamento mineiro. Isto 

permitirá a eliminação das licenças expiradas 

e ociosas do sistema, deixando espaço para 

novos requerimentos de licenças. Por exemplo, 

a montagem de um sistema digital (on-line) para 

pedidos de licenças que pode ser monitorados 

publicamente pode eliminar a possibilidade de 

subornos aos funcionários do cadastro mineiro 

para acelerarem a tramitação dos pedidos de 

determinadas empresas e/ou indivíduos. 

- Recomenda-se que o governo desenvolva uma 

política para atrair e reter funcionários no sector 

de cadastro mineiro. 

- Deve haver aplicação da lei em relação às 

consultas comunitárias e reassentamentos; 

também deve haver estudos de impacto ambiental 

e social, declaração de bens por altos funcionários 

públicos e titulares de cargos, contratos e acordos.

A análise produzida nesta avaliação vai servir de 

base de trabalho das diferentes partes interessadas 

nos esforços da melhoria da governação do sector 

mineiro no país.
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