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O GOVERNO DE MOÇAMBIQUE AINDA NÃO POSSUI UM DISPOSITIVO 
LEGAL PARA ASSEGURAR A GESTÃO RESPONSÁVEL DAS RECEITAS DO 

SECTOR EXTRACTIVO CANALIZADAS ÀS COMUNIDADES

A Associação Nacional de Extensão Rural-AENA felicita ao 
Governo de Moçambique por ter envidado esforços para que as 
Leis 20 e 21/2014 ambas de 18 de Agosto, Lei de Minas e dos 
Petróleos respectivamente fossem aprovadas. De igual modo, 
louva por estabelecer-se os artigos 20 e 48 das mesmas Leis, os 
quais emanam que uma percentagem das receitas geradas para o 
Estado pela extracção dos recursos minerais e petrolíferos 
deverão ser canalizadas para o desenvolvimento das áreas onde 
se localizam os projectos mineiros e petrolíferos. Também, 
congratula pelo facto de anualmente as Leis Orçamentais 
estabelecerem 2.75% como sendo a percentagem a ser alocada a 
programas que se destinam ao desenvolvimento das 
comunidades das áreas onde se localizam os respectivos 
projectos.  

Todavia, veri�ca-se um fraco desenvolvimento local por conta de 
enormes desa�os decorrentes da gestão e canalização das 
receitas destinadas ao desenvolvimento das comunidades locais, 
facto que impacta negativamente no desenvolvimento 
socioeconómico inclusivo da vida dos cidadãos que residem nas 
Localidades por onde se tem estado a canalizar parte dos 
impostos de produção cobrados as empresas mineradoras e 
petrolíferas que operam nas respectivas Localidades.

Os desa�os surgem pelo facto de: (i) até ao preciso momento não 
existir um dispositivo legal claro que oriente a canalização dos 
fundos aos Governos Locais; (ii)não existe uma abordagem clara 
de gestão que os mesmos Governos Locais deverão assegurar a 
quando da implementação do preceituado nas leis de minas e dos 
petróleos. Portanto, desde 2013 que este processo iniciou, 
veri�ca-se atrasos na canalização e sem uma calendarização pré-
estabelecida, assim como, a Circular n.1/MPD-MF/2013 que 
de�niu os critérios a observar na Implementação de Projectos 
Financiados por Receitas de Explorações Mineiras e Petrolíferas 
Canalizadas as Comunidades, se encontra extemporânea, não é 
su�cientemente compreensiva e não se adequa aos desa�os 
actuais existentes, facto que desorienta as autoridades 
governamentais locais sobre o critério e as formas de gestão e 
priorização dos fundos, assim como, de envolvimento, 
transparência e prestação de contas às comunidades.    

Por essa razão quer os governantes dos locais por onde se tem 

destinado estas receitas, quer as comunidades das referidas 
Localidades e as Organizações da Sociedade Civil referem ser 
urgente o estabelecimento de um dispositivo legal inclusivo e 
responsável, que oriente o processo de canalização e gestão 
desses fundos. 

Estes factos são consubstanciados pelo estudo realizado pela 
AENA em 2017, pelo trabalho de monitoria conjunta entre AENA e 
os Deputados da 5ª Comissão da Assembleia da República, a 
Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente em Fevereiro de 
2019 e também, pelo trabalho de monitoria realizada pela AENA 
em Abril de 2020 aos distritos de Montepuez e Larde nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampula, respectivamente.

A Associação Nacional de Extensão Rural (AENA) desenvolveu um 
estudo sobre as dinâmicas de Canalização e Gestão dos 2.75%, 
tendo-se como enfoque as províncias de Nampula e Cabo 
Delgado. Dentre as várias questões o estudo analisou os aspectos 
que afectam de forma negativa o processo de canalização e gestão 
das receitas do Estado. Os resultados do estudo mostraram que a 
reformulação da Circular nº1/MPD-MF/2013 para dar espaço a 
existência de um processo de canalização conciso e mecanismos 
participativos de gestão das receitas era a principal questão que 
iria assegurar que os fundos de retorno mineiro tivessem impacto 
signi�cativo na vida das comunidades, pois que constituiria numa 
ferramenta principal para orientar todo processo de gestão e 
canalização.

Assim, �cou também claro que apesar do fundo alocado as 
comunidades ser destinado a projectos prioritários identi�cados 
por estas comunidades, segundo previu a Circular nº1/MPD-
MF/2013, as experiências de Larde e Montepuez, mostraram que a 
circular tende a limitar as comunidades e os governos locais na 
identi�cação de prioridades conforme as suas aspirações. Ora, a 
circular determina na alínea b) do nº 3, que são elegíveis os 
projectos que visam a construção de infra-estrutura sócio-
económicas, nomeadamente: i. Educação (salas de aulas e 
respectivo apetrechamento); ii. Saúde (postos, centros de saúde e 
respectivo apetrechamento);  i i i .  Agricultura (regadios 
comunitários/represas); iv. Silvicultura (�orestas comunitárias); v. 
Serviços (mercados); vi. Estradas e pontes de interesse local; vii. 
Sistemas de abastecimento de água e saneamento. Apesar de 
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haver um reconhecimento por parte das comunidades e 
membros dos governos distritais sobre a importância de infra-
estrutura sócio-económicas ao nível das comunidades, os 
mesmos questionaram sobre o papel do Governo e dos outros 
fundos que são alocados para o distrito. De acordo com o PESOD, 
existe o fundo de Investimento para iniciativas Locais que serviria 
para a construção de infra-estruturas. 

Apesar da existência da Circular, as práticas actuais nas 
Localidades de Namanhumbir em Montepuez, província de Cabo 
Delgado e Topuito em Larde, província de Nampula mostram que 
no concernente a canalização, desde o seu início até ao preciso 
momento os Governos têm sido comunicados sobre a 
visualização do valor real no sistema de forma desregrada, em 
alguns momentos em Março, Abril, Junho, Novembro e até ao 
preciso momento, portanto Junho de 2020 não houve 
comunicação sobre o valor real. Este facto mostra que não se esta a 
obedecer o principio N-2 preceituado para a canalização. De igual 
modo, estes atrasos impactam no processo de adjudicação das 
empreitadas para a implementação dos projectos selecionados, 
pois que devido a captura automática dos fundos remanescentes 
no sistema por não execução obriga aos Governos Locais a 
efectuarem pagamentos completos aos empreiteiros sem que as 
obras sejam terminadas correndo-se o risco de não termino dos 
projectos e fuga dos mesmos empreiteiros como tem acontecido. 
E como consequência, os cidadãos são os que se deparam com 
“desenvolvimento fracassado”. 

Ainda assim, em relação a gestão dos 52,588,700.00MZ, fundos 
recebidos de 2017 á 2019 nas duas Localidades, cerca de 29% foi 
para a implementação de projectos desajustados ao preceituado 
na Circular extinta, tais como, compra de sementes agrícolas, 
combustível para �scalização por parte do Governo Distrital, 

expansão de rede elétrica, compra de tractor e suas alfaias, entre 
outras iniciativas. Estes factos mostram a falta de clareza do 
governo sobre as devidas linhas para aplicação dos fundos, porque 
apenas 61% dos fundos foram geridos obedecendo a Circular. De 
igual modo, os governos locais sentem-se desorientados porque 
não têm um instrumento de que podem se apegar, assim como, há 
novas necessidades que vêm decorrendo do processo, tais como, o 
pagamento da publicação dos concursos para adjudicação e de 
placas de identi�cação das obras, a �scalização, encontros de 
auscultação comunitária, monitoria e prestação de contas. Por 
exemplo, veri�ca-se que o envolvimento das comunidades 
obedecendo os Conselhos Consultivos não é abrangente e as 
decisões são mais dos líderes comunitários do que dos membros 
das comunidades, razão de haver necessidade de se delinearem 
processos interdependentes, paralelos e integrados.   

Diante do acima exposto, a AENA junto da Plataforma Nacional 
sobre Recurso Naturais e Indústria Extractiva, em Dezembro de 
2018, apresentou e submeteu o anteprojecto de revisão da Circular 
nº 1/MPD-MF/2013, na 4ª sessão do Comité de Coordenação da 
Iniciativa para a Transparência na Indústria Extractiva de 
Moçambique, presidida por Sua Excelência Vice-Ministro dos 
Recursos Minerais, Augusto Fernandes. O Vice-Ministro �cou 
sensibilizado e indigitou uma equipa para trabalhar com a 
Sociedade Civil, mas tempos depois enviou uma correspondência 
a AENA referindo que a competência de revisão da Circular passou 
para o Ministério de Economia e Finanças tendo-se declinado as 
expectativas de vários Moçambicanos que estiveram envolvidos 
nos debates decorrentes do processo de Canalização e Gestão das 
receitas do Estado nos últimos anos. Tais expectativas integram ter 
um instrumento legal claro como orientador do processo e ver um 
desenvolvimento socioeconómico inclusivo e responsável a nível 
local.

Figura 1: Imagem que evidencia o desajuste do preceituado na Circular. 
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• Aprovar um Diploma Ministerial que normaliza a Canalização e Gestão das receitas provenientes do sector 
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extractivo destinadas as comunidades.

POR QUÊ É QUE ISSO É IMPORTANTE PARA MOÇAMBIQUE?

Vai garantir a melhoria de níveis de vida das comunidades locais 
através dum desenvolvimento socio-económico inclusivo, 
responsável e transparente. De igual modo, vai se cimentar a 
con�ança entre os cidadãos e a Administração Pública Local e 
criar-se-á con�ança nas instituicoes públicas e no Governo, 
dando-se espaço para um ambiente favorável aos investimentos 
do sector extractivo. 
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Figura 2: Governo inaugurando o projecto de electri�cação nas Aldeias de Nacimoja, Chimoio e Nanune, Posto Aadministrativo de Namanhumbir. Projectos cujo a Circular não orienta 
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