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I. Contexto 

 

A descoberta de enormes quantidades de gás natural na Bacia do Rovuma, em Cabo 

Delgado, colocou Moçambique numa posição privilegiada relativamente a atracção de 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) que é um importante factor impulsionador do 

crescimento económico e posterior desenvolvimento da economia do país.  

Com efeito, o país registou recentemente avanços para a exploração de gás natural, com 

o lançamento, no dia 1 de Junho de 2017, do projecto Coral Sul que será implementado 

pelo consórcio liderado pela Eni, num investimento de cerca de 8 mil milhões de dólares. 

O Governo e as empresas preveem que este projecto – cuja operação se espera que inicie 

em 2022, com a conclusão da Planta Flutuante de LNG (FLNG) – gere 18 mil milhões de 

dólares em receitas para o Estado ao longo dos 30 anos de exploração.    

A Anadarko, companhia que opera na área um (1) da bacia do Rovuma, está a desenvolver 

uma plataforma de transformação de gás natural em líquido (LNG) em terra. Este projecto 

consiste inicialmente em dois (2) trains com a capacidade total de 12 milhões de toneladas 

por ano (MTPA) para garantir a exploração de gás no campo de Golfinho/Atum 

localizado dentro da área 1 da bacia do Rovuma. Esta multinacional assinou, com o 

Governo de Moçambique, um memorando de entendimento com vista a alocação de gás 

para o mercado doméstico.      

Em conjunto, a Anadarko e a Eni assinaram, com o Governo de Moçambique, acordos 

com vista a construção de dois terminais de gás natural liquefeito que deverão ser 

erguidos na província de Cabo Delgado. Porém, dados importantes, tais como o valor do 

investimento deste projecto, não foram tornados públicos, o que dificulta o escrutínio 

público ao sector.  

Portanto, apesar dos ganhos que têm sido alcançados no acesso a informação, por um 

lado, através da Iniciativa de Transparência da Indústria Extractiva (ITIE) e, por outro, 

através do jornalismo investigativo praticado pelo CIP e outras entidades, há ainda um 

défice de transparência, mas a maior lacuna se verifica na prestação de contas através do 

mecanismo público de prestação de contas, mormente a Assembleia da República.  
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A falta de transparência e de prestação de contas são uma consequência de má governação 

que se sedimenta, por um lado, num défice técnico que é a falta de capacidades técnicas, 

nos recursos humanos, para o desempenho e/ou realização de atribuições e funções de 

entidades governamentais e, por outro lado, no défice institucional que se manifesta na 

não utilização das capacidades técnicas existentes e recursos para a realização de 

atribuições e funções adstritas a entidades governamentais. Esta última dimensão associa-

se a uma acção intencional de encobrimento de corrupção e, mais destacadamente, de 

conflitos de interesse.   

No âmbito desta iniciativa, a acção do CIP incidiu, em 2017, no desenvolvimento de 

capacidades junto do Estado e da sociedade civil para a mitigação dos dois défices. Este 

relatório anual reporta estas actividades e inclui algumas fotos que ilustram alguns dos 

momentos desta empreitada. Há uma tentativa de captação de alguns resultados, embora 

ainda sejam provisórios.  

 

II. Resultados Alcançados  

 

Em 2017, o CIP contribuiu, através desta iniciativa, entre outros, para os seguintes 

resultados indicativos:    

 A aceitação, pelo Governo de Moçambique, da necessidade de autonomização 

do secretariado da Iniciativa de Transparência da Indústria Extractiva 

(ITIE). A ITIE é uma iniciativa de promoção de transparência, o que se consegue, 

mais fielmente, quando o seu secretariado tem maior independência em relação 

ao Governo. É dentro deste contexto que o CIP e outras entidades realizaram 

acções de advocacia tendentes a autonomização do Secretariado da ITIE em 

relação ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREM). Levou tempo, 

mas, finalmente, o MIREM se mostrou aberto e já foram elaborados os Termos de 

Referência (ToR) que servirão de base para a elaboração de um estudo que deverá 

auxiliar na decisão de tornar o Secretariado da ITIE autónomo;   

 Abertura por parte do Governo na colaboração com o CIP no que diz respeito 

ao projecto accountability no sentido de partilhar a sua perspectiva sobre a 

governação do sector e, principalmente, sobre a actual capacidade deste para fazer 
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face às dinâmicas do sector, bem como colaborando na participação dos 

seminários e eventos com vista a promoção da transparência e prestação de contas; 

 Abertura do Governo provincial de Cabo Delgado para a formação dos 

funcionários afectos em sectores estratégicos para a indústria extractiva em 

matéria relacionada com governação dos recursos extractivos. Destaque vai para 

a sessão de formação que teve lugar nos meados de 2017, que contou, entre outros, 

com a participação de técnicos das direcções de Recursos Minerais e Energia e 

das Finanças, ambas de Cabo Delgado. Dentre os principais temas abordados, 

realça-se a transparência e prestação de contas como o factor-chave para o bom 

desempenho do sector extractivo, em particular na gestão das receitas 

provenientes do sector; 

 Abertura para a formação da Assembleia da República em matéria 

relacionada com governação dos recursos extractivos. Como resultado das acções 

de advocacia desenvolvidas pelo CIP e outras instituições, em Junho de 2017 

decorreu uma acção de capacitação dos membros e do pessoal técnico da 

Assembleia da República (AR);   

 Como consequência da acção de formação, já se percebe maior 

questionamento por parte dos deputados da Assembleia da República 

(maioritariamente dos partidos da oposição) relativamente aos contornos da 

governação do sector extractivo. Este posicionamento é notável, principalmente, 

nas intervenções dos membros da Comissão de Agricultura, Economia e 

Ambiente que compreende a quinta comissão de trabalho da AR. Isto resulta tanto 

da capacitação dos deputados como também, e talvez sobretudo, da formação do 

pessoal de apoio técnico que passa a preparar informação de maior qualidade para 

as intervenções dos membros da Assembleia, tanto nas sessões das comissões 

como das plenárias; 

 Maior abertura para colaboração com a iniciativa por parte do Instituto 

Nacional de Petróleo (INP) que passou a fornecer algumas informações que até 

2016 eram confidenciais, bem como para uma maior colaboração, em acções de 

formação, com a delegação provincial do INP em Cabo Delgado.   

Estes são alguns dos resultados alcançados em 2017, um ano que fundamentalmente foi 

de estabelecimento de fundações para uma maior inserção e aceitação da iniciativa no 

seio do poder público, a nível central e provincial, em Cabo Delgado.  
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III.  Principais Actividades Realizadas 

 

1. Finalização da Baseline sobre o Estado da Transparência e Prestação de 

Contas na Gestão dos Recursos Naturais em Moçambique com enfoque para 

Cabo Delgado, garantindo, assim, uma referência fidedigna sobre as 

possibilidades do sector para uma advocacia política informada. Para uma 

implementação adequada do projecto, o CIP planificou no projecto a realização 

de uma baseline sobre o estado da transparência e accountability da governação 

dos recursos minerais, em especial do gás natural.  

A baseline mostra que alguns passos importantes já foram dados neste sector. O 

Governo de Moçambique tem apostado nas reformas legais e aprovado uma série 

de instrumentos jurídicos por forma a viabilizar a implementação de projectos no 

sector extractivo, no geral, e para projectos da bacia do Rovuma, em particular. 

Mostra também que a fraqueza das instituições, tanto a nível nacional como a 

nível da província de Cabo Delgado, constitui um dos principais entraves para a 

boa governação no sector extractivo em Moçambique. Este facto manifesta-se, 

por um lado, através do reduzido número de quadros qualificados a nível da área 

de planificação, de economia e na área jurídica, agravado pela falta de 

coordenação entre as instituições, exacerbando os riscos de prática de corrupção, 

de conflitos de interesse e, principalmente, de má gestão dos recursos 

provenientes da exploração mineira e, por outro lado, pela falta de conhecimento 

por parte de quem deve fiscalizar as acções governativas, isto é, a Assembleia da 

República. 

O baseline mostra também que a fraqueza institucional se replica a nível das 

organizações da sociedade civil, embora parte delas esteja a actuar no sector há 

mais de 5 anos. As dificuldades residem não apenas no que concerne a exiguidade 

de quadros qualificados dentro das organizações, mas também pelas dificuldades 

enfrentadas no quadro de representação institucional credível, falta de confiança 

entre as mesmas e na recente deterioração das relações entre as organizações a nível 

da província.  

 

 

2. Apresentação da Iniciativa (Projecto Accountability) ao Governo da Província 

de Cabo Delgado com Vista a Maior Engajamento e Apoio Institucional à 

iniciativa. Depois de muitos e sucessivos adiamentos, finalmente realizou-se o 
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encontro de apresentação do Projecto Accountability, no qual fizeram parte: o 

Secretário Permanente de Cabo Delgado, Dr. António Mapure, em substituição da 

então Governadora da Província, Sua Excelência Celmira da Silva; os Directores 

provinciais de Economia e Finanças e Recursos Minerais e Energia; dois técnicos 

da área da Energia e quadros do Gabinete da Governadora da província. 

 

Figura 1: Apresentação do Projecto ao Governo Provincial de Cabo Delgado 

 

Fonte: Imagem captada pelo CIP, 2017 

 

Principais assuntos apresentados: 

• O CIP apresentou o principal objectivo do Projecto Accountability e a sua 

expectativa relativamente a parceria/coordenação com as entidades governamentais 

na província como forma de garantir maiores sinergias ao longo das actividades a 

serem desenvolvidas em Cabo Delgado; 

• No encontro solicitou-se informação relativa à actual capacidade do Governo no 

âmbito da indústria extractiva, bem como a sua perspectiva em termos da 

caracterização do estágio actual de governação dos recursos; 
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• O Governo reconheceu a actual fragilidade das instituições públicas no que 

respeita à capacidade de governação e acrescenta o facto de haver escassez de recursos 

tanto financeiros como humanos que permitam ter uma expectativa mais promissora 

num futuro breve; 

• Sobre a relação com as organizações da sociedade civil ficou claro que tem 

havido encontros constantes facilitados pela plataforma das organizações não 

governamentais de Cabo Delgado (FOCADE). No entanto, o Governo provincial 

mencionou que por vezes têm surgido alguns grupos da sociedade civil que distorcem 

a lógica de trabalho do Governo, agitando as comunidades no sentido de se rebelarem 

contra as acções levadas a cabo quer a nível provincial, quer distrital; 

• Constatou-se também que tem havido reuniões entre as instituições 

governamentais e as empresas de exploração de forma individualizada; no entanto, 

apesar destes encontros permitirem partilhar os anseios dos dois intervenientes, as 

decisões são tomadas a nível central. 

 

3. Realizado Encontro de Preparação para a Apresentação da Iniciativa à 

Liderança da Assembleia da República com vista a um maior engajamento e 

apoio institucional à iniciativa. Apesar de já se ter o ‘go ahead’ para trabalho com 

as comissões da AR, um encontro de apresentação da iniciativa à liderança da AR 

é importante e tem acolhimento daquela liderança. No encontro técnico 

preparatório ficou definido que este se iria realizar em 2018.  

 

4. Análise e Divulgação de Dois Relatórios sobre Dinâmicas de Exploração de 

Gás Natural em Moçambique: trata-se um estudo de caso sobre a exploração 

dos campos de gás de Pande, Temane e Inhassoro pela Sasol. 

Como forma de se realizar uma advocacia adequadamente informada sobre os riscos 

da má governação na bacia do Rovuma, o CIP realizou uma análise económica do 

único projecto de gás natural que opera em Moçambique: o projecto Sasol. Os 

resultados do estudo mostram como as decisões políticas influenciam as 

possibilidades de se colher ou não ganhos dos projectos da indústria extractiva. 

Enquanto os resultados mostram uma situação de ser a multinacional sul-africana a 

colher os benefícios, o estudo visava mesmo mostrar, através de exemplo, o que pode 

acontecer na bacia do Rovuma se não se tomarem, agora, as medidas certas para se 

reverter o que a baseline aponta como sendo as principais fraquezas. 
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5. Realizada a Sessão de Formação para a Sociedade Civil de Cabo Delgado em 

Matéria de Indústria Extractiva com enfoque para os mecanismos de gestão 

dos recursos provenientes do sector, visão geral do quadro legal e mecanismos de 

transmissão de ganhos do sector extractivo para a sociedade.  

O evento, cujo público-alvo envolvia tanto o Governo provincial como as organizações 

da sociedade civil de Cabo Delgado, teve lugar na cidade de Pemba. Participaram da 

sessão o Governo provincial, representado pela Direcção Provincial de Economia e 

Finanças e diversas organizações da Sociedade Civil (OSC) representadas por: (i) 

Fórum das Organizações Não Governamentais de Cabo Delgado (FOCADE), (ii) 

Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), (iii) Associação do 

Meio Ambiente (AMA), (iv) Centro Terra Viva (CTV), (v) Grupo de Voluntariado Civil, 

(vi) Conselho Cristão de Moçambique (CCM), (vii) União Provincial dos Camponeses 

(UPC) e (viii) grupo de investigadores da Universidade Católica de Moçambique.  

 

Figura 2: Workshop com a Sociedade Civil – Pemba, Cabo Delgado, 29 de Junho de 

2017 

 

Fonte: Imagem captada pelo CIP, 2017 
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5.1.  Principais Assuntos Debatidos  

• Gestão de Receitas Provenientes da Indústria Extractiva e Perspectivas no Sector 

Extractivo: 

ü Sobre este tema os participantes manifestaram indignação sobre o processo de 

atribuição de uma percentagem do valor proveniente das receitas pagas pelas 

empresas na indústria extractiva, actualmente estipulada em 2,75% do imposto 

sobre a produção.  

ü Segundo grande parte das reacções, a maioria dos residentes nestas comunidades 

queixa-se do facto de não ter acesso ao valor (2,75%) que deve ser atribuído às 

comunidades e a maior parte nem sequer tem conhecimento do referido montante 

(segundo um levantamento feito por uma das organizações presentes). 

ü Os participantes igualmente manifestaram preocupação relativamente ao poder 

de decisão do Governo local: quando se tenta colher informação sobre algum 

processo, a justificação do Governo local é a de que as decisões advirão do 

Governo central. 

• Desafios da Indústria Extractiva em Moçambique: 

ü Sobre este ponto, o aspecto mais questionado foi em relação à fraca contratação 

de indivíduos/empresas locais nas actividades desenvolvidas pelas 

multinacionais nos projectos extractivos ao longo de toda a província de Cabo 

Delgado. 

• Transparência e Prestação de Contas: 

ü Constatou-se através das discussões que os instrumentos apresentados pelo 

Governo como forma de garantir a transparência no sector extractivo não têm 

estado a fazer efeito a nível da província de Cabo Delgado; 

ü Falta de clareza por parte da sociedade civil sobre os mecanismos a usar para 

exigir transparência e prestação de contas no sector; 

ü Inquietação sobre os passos a seguir para garantir que a transparência e prestação 

de contas no sector extractivo seja uma realidade; 

ü Desta forma surgiu a proposta de criação de uma campanha conjunta de 

sensibilização das comunidades sobre os seus direitos relativamente à 

percentagem de receitas que deve ser encaminhada para as mesmas. 

 

6. Participação em Sessões de Discussão para Operacionalização da Alta 

Autoridade da Indústria Extractiva (AAIE). Neste contexto, foi criada uma 

equipa de trabalho entre o MIREME, CTA e CIP para discussões sobre a AAIE. 

O objecto de discussão dessa comissão incluía a elaboração dos termos de 
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referência para a contratação de um consultor para apresentar propostas de 

funções, competência e poderes. Verificaram-se avanços no que concerne à 

operacionalização deste órgão. O Governo contratou uma consultoria para 

desenhar o órgão, definindo as suas funções e competência, bem como os seus 

mecanismos de funcionamento, incluindo financiamento. O CIP espera que a 

implementação efectiva da AAIE constitua a garantia de uma governação 

adequada dos recursos minerais em Moçambique. 

 

7. Realizadas Sessões de Advocacia para que o Comité da ITIE Saia do 

Ministério dos Recursos Minerais e Energia e seja institucionalizado como 

entidade autónoma do poder público. Houve, ao todo, 8 sessões formais de 

trabalho no âmbito do Secretariado da ITIE e outras informais de lobby que 

incluem contactos com parceiros de cooperação. 

  

8. Formação de Jornalistas em Técnicas de Jornalismo Investigativo na 

Temática da Indústria Extrativa em Parceria com o Instituto de 

Comunicação Social da África Austral (MISA). Neste contexto, foi assinado 

um memorando que visa a formação de jornalistas em Maputo e Cabo Delgado 

sobre jornalismo investigativo na área de recursos naturais e indústria extractiva 

e de realização de peças de jornalismo investigativo sobre temáticas da indústria 

extractiva para publicação nos seus órgãos de comunicação social e para possível 

premiação em concurso de jornalismo investigativo.  

8.1.  Acções Desenvolvidas 

a) Mobilização dos editores dos principais órgãos de comunicação social a 

nível da cidade de Maputo para início das actividades de capacitação de jornalistas 

em matéria de indústria extractiva.  

Com esta iniciativa, pretende-se que em conjunto (CIP, MISA e editores dos órgãos 

de comunicação social seleccionados) se reforcem as capacidades dos jornalistas 

em matéria de indústria extractiva para uma intervenção atempada e pertinente nos 

assuntos deste sector. 

b) Início do programa de produção de peças de jornalismo investigativo no 

âmbito nacional sobre indústria extractiva.  

Com este programa pretende-se que sejam elaboradas 6 reportagens de cariz 

investigativo nas áreas de indústria extractiva, corrupção e em possíveis outras 

áreas propostas pelos órgãos de comunicação.  
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Dos órgãos de comunicação seleccionados constam os seguintes: Grupo Soico, 

Jornal Magazine, Jornal o Canal, Jornal A Verdade e Jornal Savana.  

IV. Desafios e Perspectivas 

 

Maior transparência e prestação de contas são importantes mudanças institucionais e são, 

na verdade, marcos importantes do desenvolvimento. Em 2017 o CIP fez progressos nesta 

direcção, onde o maior destaque vai para a abertura do poder público a nível central e 

provincial para a boa colaboração visando os objectivos desta iniciativa. No défice 

técnico é onde o CIP acredita que pode fazer mais impacto no decurso do tempo do 

projecto.  

Como se viu, parte importante das acções realizadas foi direccionada para a componente 

de formação quer de entidades do Estado e sociedade civil quer dos meios de 

comunicação social, tudo no entendimento de que a boa governação, que começa com 

cada entidade realizar as suas atribuições/funções, depende da boa formação e capacidade 

técnica das entidades públicas, da sociedade civil e meios de comunicação social.  

Porém, os desafios prevalecem. Ainda há resistência/falta de vontade para colaboração e 

há sonegação de informação. Isto é consistente com o sentido do défice institucional que 

é a falta de vontade para a utilização das capacidades existentes, tudo para encobrir más 

práticas, como sejam conflitos de interesse das pessoas que estão em posição de liderança 

e propensas a actos de corrupção.  

As perspectivas são de maior concentração, em 2018, no trabalho de desenvolvimento de 

capacidades em Cabo Delgado quer junto do Governo provincial e Governos distritais 

quer da sociedade civil, incluindo órgãos de comunicação social de base local. Isto inclui 

capacidades de análise económica. Em Maputo, o trabalho continuará voltado para o 

reforço do que se já conseguiu atingir em 2017, maior destaque para a autonomização da 

ITIE, formação de comissões da Assembleia da República e sua capacidade de demandar 

maior prestação de contas e trabalho com os órgãos de comunicação social em matéria de 

jornalismo investigativo, na teoria e prática.  

Isto tudo será feito em combinação com as iniciativas de análises que o CIP vem 

realizando com vista a uma advocacia informada, ou seja, baseada em evidências. Este é 

o CIP, um think and do tank! 


