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SUMÁRIO EXECUTIVO 
O estudo sobre gestão de receitas provenientes 
da exploração florestal e mineira, canalizadas nos 
termos da Lei para algumas Comunidades em 
Niassa, Nampula e Zambézia, analisa o contexto 
legal, institucional e de políticas públicas em 
que Moçambique aloca e gere as receitas de 
recursos florestais e minerais no nível distrital. 

Este estudo insere-se no Objectivo Estratégico 
do Pilar II do Plano Estratégico (PE) do Centro de 
Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil 
(CESC) para o período 2020-2024, que consiste 
em influenciar processos de usufruto de direitos 
e cumprimento de obrigações entre o Estado 
para com os cidadãos e vice-versa. No PE o 
CESC entende que uma governação sustentável 
e inclusiva e, respectiva sustentabilidade da 
exploração de Recursos Naturais (RN), traz 
benefícios tangíveis e intangíveis de curto, médio 
e longo prazos em Moçambique. À luz do PE do 
CESC estão definidos dois resultados esperados, 
a saber: (R 2.1) Reforçada a accountability 
(transparência, prestação de contas e 
responsabilização) na Gestão de Recursos 
Naturais; e (R 2.2) Aumento do engajamento de 
cidadãos e outras partes interessadas na gestão 
e exploração de recursos naturais.  

Este estudo está organizado em duas (2) grandes 
áreas:

• Identificação e análise do quadro legal, 
institucional e de políticas públicas para 
alocação e gestão dos 20 % das receitas das 
taxas de licenciamento florestal e 2,75 % das 
receitas do imposto de produção mineira 
canalizadas para as comunidades residentes 
nas áreas de exploração florestal e mineira;

• Análise dos critérios e mecanismos de alocação 
e gestão dos 20 % das receitas resultantes 
das taxas de licenciamento florestal e 2,75 % 
das receitas do imposto de produção mineira 
canalizados para as comunidades residentes 
nas áreas de exploração florestal e mineira; 
planificação, orçamentação e execução 
orçamental, incluindo a regularidade dos 
desembolsos, processos e mecanismos de 
participação, transparência e prestação de 
contas.

Este relatório destaca como pontos importantes:
• O princípio de partilha das receitas do imposto 

de produção mineira com as comunidades 
incluindo a metodologia (N-2) para a alocação 
dos recursos financeiros, ainda não são 
aplicados de forma consistente. Em alguns 
distritos, apesar de ocorrer a exploração 
de recursos minerais de forma industrial 
e consequente tributação do imposto de 
produção mineira, as comunidades ainda não 
beneficiam dos 2,75 %.  

• A demora excessiva e constante no 
desembolso dos recursos financeiros 
prejudica a implementação eficiente dos 
planos das comunidades. Em relação aos 20 
%, embora o artigo 4 do Diploma Ministerial n.° 
93/2005, de 4 de Maio, preveja a transferência 
trimestral das receitas consignadas para as 
contas das comunidades beneficiárias, na 
prática, o Diploma Ministerial não é observado. 
As transferências têm sido anuais e vezes há 
que os recursos financeiros são transferidos 
depois de um (1) ano. Até 20 de Novembro de 
2020, as comunidades de Niassa, Nampula 
e Zambézia não tinham recebido as verbas 
referentes aos anos de 2019 e 2020. No sector 
de minas, apesar de não existir um diploma 
que prevê o prazo ou periodicidade para a 
alocação dos 2,75 %, uma vez que a gestão dos 
fundos obedece a normas e procedimentos de 
gestão de finanças públicas em vigor no país 
e a sua canalização por via da lei orçamental, 
os fundos deveriam estar disponíveis em 
Janeiro de cada ano, mas não tem acontecido, 
havendo casos em que a disponibilização dos 
mesmos é feita no mês de Setembro.  

• A alocação de 2,75 % para as comunidades, 
desde o seu o início em 2013, tem sido 
imprevisível. Ademais, por receio que as verbas 
dos 2,75 % disponibilizadas tardiamente sejam 
recolhidas pela Direcção Nacional do Tesouro 
no fim do ano, em caso de execução apenas 
de uma parte do orçamento disponibilizado, 
as secretarias distritais têm optado em 
pagar na totalidade (100%) os custos de 
construção ou reabilitação de infraestruturas 
aos empreiteiros, mesmo antes destes terem 
começado com a empreitada, o que apresenta 
em si um risco. 

• A restrição no uso dos 2,75 % transferidos para 
as comunidades diminui o seu potencial de 
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resposta às necessidades das comunidades. 
Segundo a Circular n.° 01/MPD-MF/2013, 
apenas são elegíveis a financiamento com 
recurso aos fundos dos 2,75 %, projectos 
visando a construção de infraestruturas 
socioeconómicas. Apesar do país ter grandes 
lacunas em termos de acesso e qualidade de 
infraestruturas, para assegurar que os 2,75 % 
tenham maior impacto na melhoria da vida das 
comunidades, o governo deveria conferir maior 
autonomia às comunidades na identificação e 
selecção de projectos em outras áreas cruciais 
para o desenvolvimento comunitário.   

• Os recursos financeiros transferidos para as 
comunidades são ínfimos para ter um impacto 
significativo na vida das comunidades. Na área 
de florestas, alguns CGRN recebem fundos 
que variam de MZN30.000 a MZN300.000 
meticais por ano. Na área de minas, com 
excepção das comunidades beneficiárias de 
Moatize e Montepuez, os recursos transferidos 
também são, de forma geral, ínfimos, e algumas 
comunidades recebem verbas que variam de 
MZN400.000 a MZN1.400.000 meticais. Por 
esta razão, as comunidades da localidade de 
Topuito solicitam o aumento da percentagem 
canalizada aquela localidade. 

• O modelo vigente de alocação dos 2,75 
% não toma em consideração o princípio 
de equidade, o que pode reforçar as 
desigualdades entre as comunidades. 
Um exemplo claro é o da localidade de 
Namanhumbir (Montepuez, província de Cabo 
Delgado), que em 2018 recebeu MZN12.5 
milhões e em 2019 recebeu MZN22.9 milhões. 
O valor que a localidade de Namanhumbir 
recebeu em 2019 está acima do total (MZN17.8 
milhões) recebido pelas comunidades de 
Pande e Maimelane (província de Inhambane), 
Cateme, 25 de Setembro, Chipanga II e Benga 
(província de Tete), Mitange (Província de 
Zambézia), Penhalonga e Manica (província 
de Manica). O governo deveria pensar numa 
fórmula que reduza o risco de aumentar as 
desigualdades entre as comunidades.

• Necessidade de melhorar os mecanismos 
e processos de participação, transparência 
e prestação de contas. A melhoria da 
participação das comunidades na tomada de 
decisão sobre utilização dos fundos é crucial. Os 
CGRN/Comité do Fundo de Desenvolvimento 
Comunitário que recebem e gerem os 20 %, 
bem como as secretarias distritais actualmente 
responsáveis pela gestão dos 2,75 %, devem 
publicar informações claras, acessíveis e 
detalhadas sobre os recursos financeiros 

recebidos e a sua aplicação. Uma maior 
transparência facilitaria a tomada de decisão 
participativa e promoveria a responsabilização 
local pelo uso das receitas de recursos. 

• A gestão dos 2,75 % pelas Secretarias 
Distritais e Serviços Distritais de Planeamento 
e Infraestruturas é problemática e dilui a 
ideia de que os recursos alocados são da 
comunidade. Na qualidade de legítimos 
“donos” e beneficiários das verbas alocadas 
no âmbito dos 2,75 %, e para facilitar a gestão 
dos recursos financeiros, as comunidades 
exigem a abertura de uma conta bancária em 
nome da comunidade e gerida pela própria 
comunidade como acontece no sector de 
florestas. 

• Ausência de um documento normativo e 
abrangente que define os mecanismos 
de canalização e gestão dos 2,75 %. A 
Circular n. 01/MPD-MF/2013, para além 
de ser extemporânea, não aborda vários 
aspectos importantes para uma  boa gestão 
dos 2,75 % alocados às comunidades, 
como por exemplo, o objectivo político da 
alocação dos 2,75 %, critérios de alocação, o 
modelo de organização e representação das 
comunidades beneficiárias, o papel dos vários 
actores locais no processo de gestão dos 2,75 
%  (conselho consultivo de localidade, serviço 
distrital de planeamento e infraestruturas e 
secretaria distrital), modalidade ou período de 
canalização dos 2,75 %  (transferência anual, 
semestral ou trimestral), etc. A canalização e 
uso dos 20 % é regido pelo Diploma Ministerial 
n.°95/2005 de 4 de Maio. Apesar de não 
ser abrangente, define aspectos-chave que 
orientam o processo de canalização dos 20 
%.  O Diploma Ministerial n.° 95/2005 de 4 
de Maio, pode servir de inspiração para a 
elaboração de um documento normativo e 
abrangente para orientar a gestão dos 2,75 %.

• A alocação de 2,75 % deveria ter em 
consideração que os recursos minerais não 
são renováveis. Mesmo as florestais que 
são renováveis, o tempo de renovação é 
demasiado longo. Há árvores que levam 
dezenas ou centenas de anos para atingirem 
o ponto de abate. Nesta conformidade, o 
governo deveria capacitar as comunidades 
em matérias de geração de renda de modo 
a investir os recursos financeiros em outras 
áreas que possam gerar renda a curto e longo 
prazo e evitar o uso de todos os recursos na 
construção de infraestruturas, que na sua 
maioria são da responsabilidade primária do 
Estado.



9ESTUDO SOBRE GESTÃO DE RECEITAS PROVENIENTES DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL E MINEIRA, CANALIZADAS NOS  
TERMOS DA LEI PARA ALGUMAS COMUNIDADES EM NIASSA, NAMPULA E ZAMBÉZIA

1. INTRODUÇÃO: CONTEXTO E OBJECTIVO
1.1. CONTEXTO Em resposta à tendência global para a partilha de receitas dos recursos naturais 

com as comunidades que vivem nas áreas onde se localizam os projectos de 
exploração, incluindo a pressão local para a partilha das rendas dos recursos 
naturais com as regiões produtoras, o Governo de Moçambique (GdM), como 
muitos outros países ricos em recursos naturais, estabeleceu um quadro legal, 
institucional e de políticas para a atribuição de uma parte das receitas dos 
recursos naturais às comunidades que vivem nas áreas de exploração de 
recursos mineiros, petrolíferos e florestais.

Em 1997, foi aprovada, através da Resolução n.° 8/97 de 1 de Abril, a Política 
e Estratégia de Desenvolvimento das Florestas e Fauna Bravia. O documento 
considera como um dos constrangimentos relacionados com a utilização dos 
recursos florestais o facto de as comunidades locais nas áreas de florestas 
produtivas assistirem à exploração dos seus recursos por parte dos operadores 
nacionais e estrangeiros sem qualquer benefício ou envolvimento. É neste 
contexto, que a Lei n.° 10/99 de 7 de Julho (Lei de Florestas e Fauna Bravia), 
no seu artigo 35, n.° 5, determina que por diploma específico, são fixadas as 
percentagens dos valores provenientes das taxas de exploração florestal e 
faunística, destinadas ao benefício das comunidades residentes nas respetivas 
zonas de exploração. 

Para a determinação da percentagem dos valores das taxas de exploração 
florestal e faunística a favor das comunidades, o GdM aprovou o Decreto n.° 
12/2002 de 6 de Junho (Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia), que 
define, no seu artigo 102, que 20 % de qualquer taxa de exploração florestal 
ou faunística, destina-se ao benefício das comunidades locais da área onde 
foram extraídos os recursos, nos termos da Lei de Florestas e Fauna Bravia. 
A alocação de 20 % das taxas de licenciamento às comunidades residentes 
nas áreas de exploração florestal visa, por um lado, o desenvolvimento das 
comunidades onde os projectos florestais e faunísticos estão localizados, 
permitindo às comunidades usufruir dos benefícios da exploração do capital 
natural à sua volta e, por outro, esta consignação tem o potencial de criar no 
seio da comunidade o espírito de preservação dos recursos naturais existentes 
na comunidade, e pode assim propiciar a redução do desflorestamento e 
garantir continuamente a manutenção dos recursos para a sua exploração e 
aumento da participação das comunidades como agentes directos no maneio 
integrado, protecção contra queimadas, uso e conservação de recursos 
florestais. 

Na área mineira e de hidrocarbonetos, através das leis fiscais para os sectores 
de mineração e petróleo (Leis 11/2007 e 12/2007 ambas de 27 de Junho), o 
GdM determinou que certa (mas indeterminada) percentagem do imposto de 
produção mineira e petrolífera fosse canalizada para o desenvolvimento das 
comunidades das áreas onde se localizam os respetivos projectos mineiros e 
petrolíferos.1 As Leis 11/2007 e 12/2007 foram revogadas com a aprovação do 
Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais da Actividade Mineira, 
aprovado pela Lei no 28/2014, de 23 de Setembro e que entrou em vigor no 
dia 01 de Janeiro de 20152. As Leis de minas e petróleo (Lei 20/2014 e Lei 
21/2014, ambas de 18 de Agosto) reforçam o princípio de canalização de 2,75 
% das receitas para as comunidades locais.
1 Nombora, D., Blanco, E., Sharma, N., Karkare., Brosio, G. (2014). “Sharing Natural Resource Revenues with Affected 
Communities: Policy Options for Mozambique”. World Bank. Maputo. Disponível em https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/20264/ACS10342Final.pdf?sequence=4&isAllowed=y

2 12A Consultoria (2020:40-41). “Oitavo Relatório da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa – Anos de 
2017 e 2018”. Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Maputo. Disponível em https://eiti.org/files/documents/
mozambique_2017-2018_eiti_report_-_portuguese 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20264/ACS10342Final.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20264/ACS10342Final.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://eiti.org/files/documents/mozambique_2017-2018_eiti_report_-_portuguese
https://eiti.org/files/documents/mozambique_2017-2018_eiti_report_-_portuguese
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1.2. OBJECTIVO O estudo sobre gestão de receitas provenientes da exploração florestal e 
mineira, canalizadas nos termos da Lei para algumas comunidades em Niassa, 
Nampula e Zambézia, analisa o contexto legal, institucional e de políticas 
públicas em que Moçambique aloca e gere as receitas de recursos florestais 
e minerais no nível distrital. Os seus objectivos são: (i) Analisar os sistemas 
e mecanismos existentes de tomada de decisão para alocação e gestão 
das receitas para o desenvolvimento das comunidades das áreas onde se 
localizam os projectos florestais e mineiros; (ii) Identificar semelhanças e 
diferenças de práticas nos dois sectores (florestal e mineiro), com destaque 
para interesses em conflito, prioridades do Governo e comunidades; (iii) 
Identificar constrangimentos no actual sistema ou mecanismo e, apresentar 
recomendações para a melhoria do actual sistema de tomada de decisões, 
alocação e gestão das receitas destinadas para o desenvolvimento das 
comunidades; (iv) Propor linhas de advocacia baseadas em evidências, olhando 
para o quadro legal vigente, articulação institucional e prática (Ministério 
da Economia e Finanças/ Governos Provinciais e Distritais) no que tange a 
planificação, orçamentação e desembolsos de fundos para as comunidadas 
nas áreas de exploração florestal e mineira; e (v) Propor mecanismos de 
participação na tomada de decisão, alocação e gestão dos fundos respeitando 
os princípios de transparência, prestação de contas e responsabilização.

Duas fontes principais de informação foram usadas para o estudo:  fontes 
secundárias (análise de documentos) e fontes primárias (entrevistas). As fontes 
secundárias foram obtidas por via do Orçamento do Estado (OE), Relatórios 
de Execução Orçamental (REO) e Conta Geral do Estado (CGE); Relatórios 
da Direcção Nacional de Florestas; Planos, Orçamentos e Balanços do Plano 
Económico e Social Anuais dos Governos Provinciais e Distritais, incluindo 
estudos e documentos de posição de organizações não governamentais. 

Entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas junto de entidades relevantes 
para o estudo. No nível central, foram conduzidas entrevistas com a Direcção 
Nacional de Planificação e Orçamento (Ministério da Economia e Finanças, 
MEF), Direcção Nacional de Florestas (Ministério da Terra e Ambiente, MTA) 
e empresa Kenmare, que explora areias pesadas em Moma (Nampula). Nos 
níveis provincial, distrital, posto administrativo, localidade e comunidade, foram 
realizadas entrevistas com os Serviços Provinciais de Economia e Finanças, 
Serviços Provinciais do Ambiente, Serviços Provinciais de Infraestruturas, 
Direcções das Áreas Fiscais, Secretarias Distritais, Serviços Distritais das 
Actividades Económicas, Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas, 
Comités de Fundos Comunitários, Comités de Gestão de Recursos Naturais, 
Chefes dos Postos Administrativos e de Localidades, Líderes Comunitários e 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) e empresas florestais. 

Estudos de caso foram realizados nas províncias de Niassa, Nampula e 
Zambézia e compreendem o horizonte temporal de 2013-2019. A escolha 
dos anos 2013-2019 tem como fundamento o facto do princípio de partilha 
dos 2,75 % ter iniciado em 2013 e necessidade de assegurar consistência do 
período de estudo entre os dois sectores, uma vez que a lei de exploração 
florestal já data de 2007.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) está 
a implementar actividades na área de recursos naturais nas províncias de 
Niassa, Nampula e Zambézia. No âmbito da sua actuação nas três províncias, 
a organização definiu distritos prioritários, a saber: distritos de Chimbunila, 

2. METODOLOGIA
2.1. FONTES DE DADOS, 
FERRAMENTAS 
E TÉCNICAS DE 
RECOLHA DE DADOS  
E ÁREA GEOGRÁFICA
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3. QUADRO LEGAL, INSTITUCIONAL E DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 20 % DA 
TAXA DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E FAUNA BRAVIA 
3.1. TRIBUTAÇÃO

3.2. CRITÉRIOS E 
MECANISMOS DE 
ALOCAÇÃO E GESTÃO 
DOS 20 % DA TAXA 
DE EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL E FAUNA 
BRAVIA

Mavago, Marrupa, Muembe, Nipepe e Sanga (Niassa), distritos de Angoche, 
Moma e Murrupula (Nampula) e distrito de Mulevala (Zambézia).  

Os estudos de caso sobre consignação (20 %) no sector florestal foram 
realizados no distrito de Marrupa (Niassa), Murrupula (Nampula) e Mulevala 
(Zambézia).  

No sector mineiro, e nas províncias seleccionadas para o estudo, até o ano de 
2020 a consignação de 2,75 %  é feita para os distritos de Chinde (localidade 
de Mitange) e distrito de Larde (Localidade de Topuito).   

Todas as pessoas singulares ou colectivas (operadores florestais) que 
pretendem efectuar a exploração florestal para fins comerciais, necessitam 
de licença de exploração. O pedido de licença, acompanhado de plano de 
maneio3,  é submetido ao Serviço Provincial do Ambiente4. Com base no plano 
de maneio que contém, entre outras informações, o corte admissível anual 
indicado, isto é, o volume máximo que o concessionário pode cortar por ano 
para aquelas espécies comerciais indicadas no plano, o Serviço Provincial do 
Ambiente emite a ordem de pagamento. 

Os 20 % da taxa de exploração florestal alocados às comunidades, resultam 
do pagamento do licenciamento florestal. Com base na ordem de pagamento, 
o operador florestal faz o pagamento da licença por via de depósito na conta 
bancária do Serviço Provincial do Ambiente. O Serviço Provincial do Ambiente 
deposita (todos os meses até ao dia 5 de cada mês) na conta da Direcção 
Provincial da Área Fiscal, toda a receita mensal arrecadada e no início do ano 
solicita à Direcção Provincial de Economia e Finanças, a restituição das receitas 
devidas, incluindo os 20 % do valor referente às taxas de licenciamento para 
posterior canalização às comunidades.

Em 1997, o GdM aprovou, através da Resolução n.° 8/97, de 1 de Abril, a 
Política e Estratégia de Desenvolvimento das Florestas e Fauna Bravia, que 
reconheceu que as comunidades vivem à margem do maneio florestal e 
dos benefícios decorrentes da exploração florestal. A Política e Estratégia 
de Desenvolvimento das Florestas e Fauna Bravia considera como um dos 
constrangimentos relacionados com a utilização dos recursos florestais, o 

3Plano de maneio é o documento técnico onde constam as actividades e outras medidas técnicas a serem 
implementadas pelos vários intervenientes na conservação, gestão e utilização dos recursos florestais e faunísticos.

4 O Serviço Provincial do Ambiente é o órgão provincial que representa o Estado na área do ambiente, conservação 
e fauna bravia.  Foi criado pela Lei n.° 7/2019, de 31 de Maio, que estabelece o quadro legal sobre a organização 
e funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado na Província. A Lei n.° 7/2019 é regulamentada 
pelo Decreto n.° 5/2020, de 10 de Fevereiro. Enquanto a Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e 
Ambiente (DPDTA) é responsável, entre várias funções, pela implementação de projectos e programas de fomento 
agroflorestais, garantir o uso sustentável dos recursos florestais e faunísticos, assegurar a implementação de 
programas comunitários de gestão de recursos florestais, assegurar o repovoamento florestal e faunístico, o 
Serviço Provincial do Ambiente é responsável, entre várias funções, pelo licenciamento da exploração florestal e 
canalização dos 20 % da taxa de exploração florestal para as comunidades. A DPDTA foi criada pela Lei n.° 4/2019, 
de 31 de Maio, que estabelece os princípios, as normas de organização, as competências e o funcionamento dos 
órgãos executivos de governação descentralizada provincial. A Lei n.° 4/2019, de 31 de Maio, é regulamentada pelo 
Decreto n.° 2/2020, de 8 de Janeiro.
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facto de as comunidades locais nas áreas de florestas produtivas assistirem 
à exploração dos seus recursos por parte dos operadores nacionais e 
estrangeiros sem qualquer benefício ou envolvimento. 

Reconhecendo o papel marginal das comunidades no maneio florestal e 
nos benefícios da exploração florestal, o GdM decidiu alocar 20 % das taxas 
de licenciamento a favor das comunidades residentes nas áreas onde se 
localizam os recursos naturais objecto do licenciamento. A Lei n.° 10/99, de 7 
de Julho (Lei de Florestas e Fauna Bravia), no seu artigo 35, n.° 5, determina que 
por diploma específico, são fixadas as percentagens dos valores provenientes 
das taxas de exploração florestal e faunística, destinadas ao benefício das 
comunidades residentes nas respetivas zonas de exploração. Para a sua 
operacionalização, o GdM, através do Regulamento da Lei de Florestas e 
Fauna Bravia, definiu a alocação de 20 % das taxas de exploração florestal e 
faunística a favor das comunidades. Para a determinação da percentagem dos 
valores das taxas de exploração florestal e faunística a favor das comunidades, 
o GdM aprovou o Decreto n.° 12/2002, de 6 de Junho (Regulamento da Lei 
de Florestas e Fauna Bravia), que define, no seu artigo 102, que 20 % de 
qualquer taxa de exploração florestal ou faunística, destina-se ao benefício 
das comunidades locais da área onde foram extraídos os recursos, nos termos 
da Lei de Florestas e Fauna Bravia. 

O objectivo político da alocação dos 20 % da taxa de exploração florestal 
e faunística às comunidades, é conferir-lhes benefícios directos da 
exploração dos recursos florestais e promover acções colectivas locais 
em prol da preservação dos recursos florestais e faunísticos. Apenas as 
comunidades com alguma ligação com o recurso florestal extraído de forma 
legal possuem direito aos 20 %, ficando excluídas aquelas que vivem ao redor 
da serração, se a mesma estiver localizada fora e distanciada dos limites 
da concessão florestal5. A alocação de 20 % das taxas de licenciamento às 
comunidades residentes nas áreas de exploração florestal visa, por um lado, o 
desenvolvimento das comunidades onde os projectos florestais e faunísticos 
estão localizados, permitindo às comunidades usufruir dos benefícios da 
exploração do capital natural à sua volta. Por outro, esta consignação tem 
o potencial de criar no seio da comunidade o espírito de preservação dos 
recursos naturais existentes na comunidade, e pode assim propiciar a redução 
do desflorestamento e garantir continuamente a manutenção dos recursos 
para a sua exploração e aumento da participação das comunidades como 
agentes directos no maneio integrado, protecção contra queimadas, uso e 
conservação de recursos florestais.6

A constituição dos Comités de Gestão dos Recursos Florestais (CGRN)7 é 
uma condição indispensável para as comunidades receberem os 20 % da 
taxa de licenciamento. Para que as comunidades possam receber os 20 % das 
taxas de exploração florestal, devem cumprir com as seguintes condições: (i) 
ser representadas por um comité de gestão local; (ii) registar na administração 
do distrito ou posto administrativo o comité formado; (iii) abrir conta bancária 
em nome da comunidade; e (iv) apresentar publicamente o relatório de 
actividades realizadas e contas.

5 Direcção Nacional de Florestas e Fauna Bravia. 2005. “Mecanismos de canalização dos 20% às comunidades 
locais – Nota Interpretativa”. Maputo.

6 Governo de Moçambique (2005). “Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio”.

7 Governo de Moçambique (2005). “Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio”, artigo 2; Direcção Nacional 
de Florestas e Fauna Bravia (2005). “Mecanismos de canalização dos 20% às comunidades locais – Nota 
Interpretativa”. Maputo. De acordo com a Direcção Nacional de Florestas e Fauna Bravia (Idem), o Comité de Gestão 
dos Recursos Florestais (CGRN) é um órgão dentro dos limites físicos definidos pela comunidade e é constituído 
unicamente por membros da comunidade. O seu papel consiste na operacionalização prática dos direitos e 
obrigações da comunidade com relação aos recursos naturais.

3.2.1. ORGANIZAÇÃO, 
REPRESENTAÇÃO 
E REGISTO DAS 
COMUNIDADES 
LOCAIS 
BENEFICIÁRIAS
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8 Governo de Moçambique (2005). “Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio”, artigo 2 e 3. 

9 Idem

10 Direcção Nacional de Florestas e Fauna Bravia. 2005. “Mecanismos de canalização dos 20% às comunidades 
locais – Nota Interpretativa”. Maputo.

11 Idem

O Serviço Provincial do Ambiente tem a competência de apoiar o processo 
de criação e funcionamento dos CGRNs. Compete à entidade licenciadora 
promover a criação de comités de gestão e o registo dos seus membros, 
em coordenação com a administração do distrito ou posto administrativo, 
as associações e organizações não governamentais, e os operadores 
ou requerentes, a partir do início do processo de identificação da área e 
dos recursos naturais, e de consulta, auscultação ou negociação com as 
comunidades locais.8

Cada comunidade local beneficiária dos 20 % é representada por um comité 
de gestão. O comité de gestão é constituído por um número não inferior a dez 
membros (homens e mulheres) que deverão registar, junto da administração 
do distrito ou posto administrativo, os seus nomes, idade, número e tipo 
de documento de identificação e respetivo cargo como mecanismo de 
formalização da sua participação no comité.9

Várias formas são usadas para identificar os membros-chave da comunidade 
para a sua participação no comité de gestão. Algumas delas são:10 

1) Auto-nomeação: os membros, de forma voluntária, manifestam interesse 
para trabalhar e fazer parte do comité;

2) Identificação pelos facilitadores: os membros são identificados pelos 
facilitadores do processo de constituição do comité (depois dos facilitadores 
terem um certo conhecimento sobre a comunidade), como sendo pessoas 
que possuem interesse/conhecimento em assuntos florestais;

3) Identificação e verificação pelos membros da comunidade: os membros 
são identificados em reunião comunitária. 

Para a formação do comité, a comunidade apresenta os candidatos e estes são 
submetidos à votação dos residentes. Uma vez identificados os candidatos, é 
marcada a data da reunião, local e hora para a votação dos candidatos. Nestas 
três formas supracitadas, existe o risco de que apenas a elite local ou pessoas 
influentes formem o comité, excluindo os outros grupos da comunidade.

O comité é constituído por um Presidente, Tesoureiro e Secretário. Geralmente 
o candidato com maior número de votos possui o cargo de Presidente do 
comité. O Tesoureiro é seleccionado entre os membros de acordo com 
as habilidades para a função (honestidade, experiência com dinheiro). O 
Secretário é seleccionado entre os membros de acordo com as caraterísticas 
exigidas (alfabetizado, organizado, honesto, dinâmico). Terminada a votação e 
anunciado o presidente do comité e restantes cargos (tesoureiro e secretário), 
é efectuado o primeiro encontro do comité recém-formado para a definição 
das normas básicas de funcionamento do comité de gestão local. As normas 
de funcionamento dizem respeito ao conjunto de regras que devem ser 
conhecidas, respeitadas e cumpridas pelos membros do comité no que 
consiste à duração do mandato do presidente, secretário e tesoureiro e do 
respectivo comité, quorum mínimo para deliberações e número de encontros 
mensais.11 

Os CGRN que historicamente estão limitados às florestas, com apoio da 
entidade licenciadora, deverão proceder à abertura da conta bancária em 
nome da respectiva comunidade local, para o depósito e movimento dos 
fundos, cujo número e banco são comunicados à entidade licenciadora. Estes 
processos são feitos de cima para baixo (top-down) e altamente politizados. 
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Os fundos são distribuídos às comunidades residentes nas áreas onde se 
localizam os recursos naturais objecto do licenciamento através da divisão 
do valor pelo número de comunidades beneficiárias. O Decreto Ministerial n.° 
93/2005, de 4 de Maio, artigo 5, prevê a divisão equitativa dos fundos pelas 
comunidades beneficiárias independentemente do seu tamanho (número de 
pessoas e famílias de cada uma das comunidades), valor comercial da floresta 
vizinha à comunidade (floresta degradada e/ou aberta/densa) ou relação com 
o concessionário (com ou sem acampamento de corte, serração, ou abate 
nesse ano)12. As comunidades, através dos CGRNs, deverão proceder à 
abertura das contas bancárias no prazo de três meses, apresentando para 
o efeito a declaração que confirme o registo feito junto da administração 
do distrito ou posto administrativo e da entidade licenciadora13. A entidade 
licenciadora procede ao registo das comunidades locais beneficiárias num 
livro específico.14

12 Idem: 8

13 Governo de Moçambique. 2005. “Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio”, artigo 5.

14 Idem, artigos 2 e 3

15 Idem, artigo 4

16 Idem, artigo 6

A entidade licenciadora procede à requisição à Direcção Provincial de 
Economia e Finanças das receitas consignadas a favor das comunidades 
locais, as quais são depositadas numa conta bancária aberta na entidade 
licenciadora para o efeito, com a designação “Fundo Comunitário”, 
acompanhadas das especificações referentes às comunidades beneficiárias, 
a qual será movimentada pela referida entidade licenciadora. A entidade 
licenciadora deverá proceder à transferência trimestral das receitas 
consignadas para as contas das comunidades beneficiárias, acompanhadas 
das informações sobre a origem das referidas receitas, informando do facto 
às próprias comunidades e à administração do distrito.15 Entre 2013 e 2019, 
o governo transferiu MZN91,081,141.00 para 679 CGRNs das províncias de 
Niassa, Nampula e Zambézia, conforme o anexo 2. Embora o artigo 4 do 
Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio, preveja a transferência trimestral 
das receitas consignadas para as contas das comunidades beneficiárias, na 
prática não acontece, uma vez que as transferências são anuais e podendo 
demorar mais de um ano como poderemos ver nos próximos capítulos.  

As contas bancárias são movimentadas por pelo menos três assinantes, 
membros do comité de gestão. A movimentação das contas bancárias sujeita 
os seus assinantes e os restantes membros do comité de gestão às normas de 
auditoria e relatórios de contas vigentes sobre a matéria. O comité de gestão 
deverá apresentar publicamente à respetiva comunidade local, o relatório 
anual sobre as actividades realizadas, as operações de aquisição de bens 
ou serviços e os respetivos justificativos.16 Todavia, de uma forma geral, os 
comités de gestão não apresentam às comunidades os valores recebidos nem 
a execução dos fundos. Geralmente, um grupo de influentes na comunidade é 
que tem domínio destas informações.

Em virtude de os serviços bancários não reconhecerem o registo do comité 
de gestão como uma entidade jurídico-legal, quando este não tem estatutos 
constitutivos, as comunidades recorrem à abertura de contas bancárias 
conjuntas, geridas por três membros indicados pela comunidade. Segundo 
o Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio, o CGRN deve proceder à 
abertura da conta bancária em nome da comunidade. No entanto, a falta 
de Bilhetes de Identidade por parte de alguns membros dos CGRNs e a 
complexidade dos processos administrativos inerentes à constituição de 
entidades legais, compromete o processo de constituição dos comités em 

3.2.2. REQUISIÇÃO E 
CANALIZAÇÃO DAS 
RECEITAS

3.2.3. MOVIMENTAÇÃO 
DAS CONTAS 
BANCÁRIAS
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17 Ver Feijó, João (2020). “Questionando o conceito de comunidades”. Destaque Rural n.º 98, 20 de Setembro de 
2020. Observatório do Meio Rural – OMR. Maputo. Disponível em https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/
DR-98-Questionado-o-conceito-de-comunidades.pdf

entidades jurídico-legais. Para contornar esta barreira, e com a facilitação da 
entidade licenciadora, a comunidade reúne-se e elege três membros que 
procedem à abertura da conta conjunta. Supõe-se que a conta bancária é da 
comunidade, no entanto, a sua gestão é feita por três assinantes. Segundo a 
Direcção Nacional de Florestas, cerca de 50 % das contas bancárias para as 
quais os 20 % são transferidos, são abertas e geridas de forma conjunta por 
três membros do comité, indicados pela comunidade.

Este tipo de gestão é problemático, seja do ponto de vista da governação 
da comunidade –existe um risco alto do processo ser controlado pela elite 
local ou pessoas influentes, excluindo outros grupos ou residentes – seja do 
ponto de vista socioeconómico: não existem sinais de geração de mais-valias 
nesse modelo de gestão. Mas somente um estudo mais detalhado sobre esse 
assunto pode discutir melhor.

O conceito de “comunidade” é igualmente problemático. Como refere Feijó 
(2020), o conceito de “comunidade” é utilizado no sentido atribuído por 
Tönnies nas suas análises das sociedades pré-industriais, marcadas pela 
reduzida presença do Estado (Providência) e onde a economia assume um 
papel secundário em relação ao social.17 Segundo o autor, a utilização do 
conceito de “comunidade” apresenta os seguintes problemas:

(i) o conceito assume a existência de uma população fixa e 
residente numa unidade espacial, com limites territoriais 
estanques. A realidade é, contudo, bem mais complexa. Por 
um lado, motivados pela procura de rendimento, de saúde ou 
oportunidades educativas, por estratégias de reagrupamento 
familiar, como resposta a efeitos climáticos (secas, cheias) ou a 
conflitos militares, as populações apresentam-se historicamente 
em mobilidade, quer entre zonas rurais e urbano-industriais, quer 
entre as próprias zonas rurais.

(ii) O conceito de “comunidade” não capta o facto de os indivíduos 
poderem pertencer a diferentes espaços (em resultado das 
suas múltiplas trajetórias de vida). Inclusivamente, a afirmação 
de pertença a uma determinada ‘comunidade’ (e não a outra), 
não deixa de resultar da percepção das vantagens que possam 
advir dessa pertença, sobretudo quando são expectáveis 
compensações, resultantes de reassentamentos, de receitas da 
exploração de recursos naturais ou de projectos de intervenção 
externa.

(iii) Em contextos de grande mobilidade histórica, frequentemente 
por motivos forçados, os mesmos espaços foram ocupados por 
diferentes grupos, em sucessivas vagas migratórias, gerando-se 
conflitos em torno da ocupação e gestão de recursos escassos, 
pelo que os limites geográficos entre “comunidades” tornam-se, 
frequentemente, pouco consensuais.

(i) As “comunidades” não constituem grupos homogéneos, pelo que 
o conceito esconde múltiplas divergências internas, estruturadas 
em interesses económicos, políticos, culturais ou geracionais. 
Numa mesma ‘comunidade’ distinguem-se subgrupos de 
pequenos produtores comerciais inseridos nos mercados, mas 
também trabalhadores ocasionais ganho-ganho, frequentemente 
abaixo da linha de pobreza; da mesma forma que se distinguem 
os representantes da autoridade (secretários de bairro, chefes 

https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-98-Questionado-o-conceito-de-comunidades.pdf
https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-98-Questionado-o-conceito-de-comunidades.pdf
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de quarteirão, líderes de primeiro, segundo ou terceiro escalão, 
secretários do partido Frelimo, etc.) dos indivíduos mais afastados 
dos centros de poder; da mesma forma que se distinguem 
membros do partido Frelimo dos simpatizantes da oposição, 
frequentemente em tensão.

(i) O conceito de “comunidade” não deixa de apresentar alguma 
continuidade com o conceito de “indígena” do tempo colonial. 
Imaginadas como eternamente “tradicionais”, às comunidades 
delega-se a resolução dos seus milandos em tribunais e justiças 
“comunitárias”, por oposição a uma população urbana que recorre 
à justiça nos tribunais civis (Feijó 2020: 2-3).

Actualmente, a transferência de 20 % para a conta bancária da comunidade 
(tutelada pelo CGRN) é feita por via do Sistema Electrónico da Administração 
Financeira do Estado. Antes do cadastro da conta da comunidade no Sistema 
Electrónico de Administração Financeira do Estado (sistafe), os 20 % eram 
canalizados pelas Direcções Provinciais da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural (DPTADER), através do Serviço Provincial da Floresta e Fauna Bravia 
(SPFFB), por via de transferência bancária da conta “Fundo Comunitário” 
para a conta do CGRN e em alguns casos através da emissão de cheques 
a favor do CGRN. Nos últimos quatro anos (embora com alguma variação 
entre províncias), os 20 % são canalizados por via da plataforma electrónica 
do e-sistafe para a conta do CGRN e, para tal, é imprescindível o cadastro da 
conta do CGRN no e-sistafe. 

Os 2,75 % de receitas alocados às comunidades são calculados com base no 
imposto de produção mineira. O Imposto sobre a produção mineira (IPM), é 
devido mensalmente e deve ser pago pelas pessoas singulares ou colectivas 
detentoras ou não de títulos mineiros, e incide sobre o valor do produto 
mineiro extraído, os concentrados e a água mineral. As taxas do IPM foram 
definidas em função do mineral extraído, conforme apresentado na tabela 1:18 

3.2.4. SEQUÊNCIA DA 
CANALIZAÇÃO DOS 
20 % DA TAXA DE 
EXPLORAÇÃO PARA 
AS COMUNIDADES

4. QUADRO LEGAL, INSTITUCIONAL E DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2,75% 
DO IMPOSTO DE PRODUÇÃO MINEIRA
4.1. TRIBUTAÇÃO

18 I2A Consultoria. 2020. “8.° Relatório da ITIE Moçambique”. Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva 
Moçambique (ITIE). Ministério de Recursos Minerais e Energia.  Maputo. 

TABELA 1: TAXAS DO IMPOSTO DE PRODUÇÃO

Minério Taxa

Diamantes 8%

Metais preciosos, pedras preciosas e semi-preciosas 6%

Areias Pesadas 6%

Metais básicos  3%

Carvão 3%

Rochas ornamentais e restantes produtos mineiros 3%

Areia a pedra 1,5%
Fonte: 8.° Relatório da ITIE Moçambique
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O pagamento do imposto de produção é feito ao nível da província, na 
Direcção da Área Fiscal (DAF) ou Unidade dos Grandes Contribuintes 
(UGC), dependendo da magnitude fiscal da empresa.19 As empresas mineiras 
apresentam o mapa de produção (declaração de produção) ao Serviço 
Provincial de Infraestruturas (SPI)20 e este preenche o Modelo “B”. Com 
base no Modelo “B” preenchido, as empresas procedem ao pagamento do 
imposto na Direcção da Área Fiscal ou Unidade dos Grandes Contribuintes 
e submetem o comprovativo de pagamento do imposto ao Serviço Provincial 
de Infraestruturas para efeitos de controlo. Depois da classificação de toda 
a receita arrecadada, o valor é transferido para a Conta Única do Tesouro 
(CUT). Uma vez transferidas as receitas arrecadadas para a CUT, a Direcção 
Nacional da Planificação e Orçamento (DNPO) faz a consignação e inscrição 
no Orçamento do Estado (OE), das receitas do imposto de produção mineira 
para as comunidades (2,75%) e para o Instituto Nacional de Minas, INAMI 
(25%). O valor remanescente (72.25%) é mantido na CUT como receita fiscal.

A DNPO solicita à Autoridade Tributária (AT), a informação das receitas pagas 
pelas mineradoras para efeitos de cálculo, consignação e inscrição no OE. 
Está em curso o diálogo entre o MEF e o INAMI na perspectiva do INAMI 
passar a solicitar à AT, a informação das receitas pagas pelas mineradoras 
e fazer o cálculo dos 2,75 % para as comunidades. No âmbito desta reforma, 
apenas caberá a DNPO a inscrição dos 2,75% no OE.

Aferir a veracidade das declarações das empresas sobre as quantidades 
extraídas ainda constitui um desafio para o governo. O Imposto sobre a 
produção mineira incide sobre o valor do produto mineiro extraído e o mesmo 
é pago com base nas declarações de produção apresentadas pelas empresas 
mineiras. As empresas apresentam declarações de produção ao SPI, todavia, 
ter certeza se as mesmas declaram o que extraem constitui um desafio para 
o governo 21.  

O fortalecimento da capacidade do governo para monitoria, fiscalização 
e auditoria independente e sistemático sobre as operações de mineração 
constitui uma necessidade premente. Um esforço renovado pode ajudar 
a gerar informações independentes e confiáveis   sobre as quantidades de 
recursos minerais extraídos, e conferir capacidade ao governo para analisar as 
declarações de produção apresentadas pelas empresas mineiras para efeitos 
de tributação, na perspetiva de aferir até que ponto as mesmas correspondem 
às quantidades efectivamente extraídas. Esta informação tem impacto directo 
no potencial de receitas do imposto de produção, a base para a consignação 
dos 2,75 % para as comunidades.22 

Em 2007, o Governo de Moçambique (GdM) introduziu legalmente, pela 
primeira vez, o princípio de partilha de receitas de recursos mineiros 
e petrolíferos com os distritos produtores. Através das leis fiscais para 
os sectores de mineração e petróleo (Leis 11/2007 e 12/2007, ambas de 

4.1.1. BREVE ANÁLISE 
SOBRE O PROCESSO 
DE TRIBUTAÇÃO

4.2. QUADRO LEGAL, 
INSTITUCIONAL E DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

19 A Autoridade Tributária, de forma regular, avalia as empresas para aferir, entre outros aspectos, o seu volume 
de negócios. Os resultados da avaliação informam a decisão sobre o local onde as empresas devem fazer o 
pagamento de imposto (Direcção da Área Fiscal ou Unidade dos Grandes Contribuintes). 

20 O Serviço Provincial de Infraestruturas é o órgão provincial que representa o Estado na área de energia, 
recursos minerais e hidrocarbonetos. Foi criado pela Lei n.° 7/2019, de 31 de Maio, que estabelece o quadro legal 
sobre a organização e funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado na Província. A Lei n.° 7/2019 é 
regulamentada pelo Decreto n.°  5/2020, de 10 de Fevereiro.

21 Encontro com o Serviço Provincial de Infraestruturas de Nampula, Cidade de Nampula, 16 de Novembro de 2020.

22 Segundo o representante do Serviço Provincial de Infraestruturas de Nampula, “...as províncias das regiões centro 
e norte são, na sua maioria, ricas em diversos minérios. A extensão territorial de algumas províncias (ex. Zambézia 
e Nampula) está além da actual capacidade do Estado de monitoria e fiscalização. É preciso um reforço substancial 
em meios circulantes (viaturas e motorizadas), fiscais distribuídos por todos distritos (uns permanentes nos distritos 
e outros para efectuarem visitas regulares aos distritos). Ademais, nem todos os fiscais são dotados de capacidade 
inspectiva, há necessidade de capacitação e formação específica”.
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27 de Junho, impostos específicos da actividade mineira e petrolífera 
respectivamente), o GdM determinou que uma certa (mas indeterminada) 
percentagem dos royalties de mineração e petróleo fosse canalizada para 
programas de desenvolvimento comunitário nas áreas em que os projectos 
estão sendo implementados. As actuais leis de minas (Lei 20/2014, no artigo 
20) e petróleo (Lei 21/2014, no artigo 21) ambas de 18 de Agosto, reforçam o 
comando legal para a canalização de 2.75 % das receitas para as comunidades 
locais.

Embora o princípio de partilha de receitas de recursos naturais (mineração 
e petróleo) tenha sido legalmente instituído em 2007, a implementação só 
ocorreu a partir de 2013. Após um debate público e pressão da sociedade 
civil sobre a necessidade de se estabelecer um quadro regulamentar para 
a partilha de receitas incluindo a definição da percentagem de receitas para 
ser alocado a áreas de produção, o GdM decidiu em 2013 alocar 2,75 % do 
imposto de produção derivados dos sectores de mineração e gás natural a 
sete localidades em três províncias ricas em recursos: (i) localidade de Topito 
(Moma, Província de Nampula); (ii) localidades de Cateme, 25 de Setembro, 
Benga e Chipanda II (Moatize, Província de Tete); e (iii) localidades de Pande 
e Maimelane (Govuro e Inhassoro, Província de Inhambane). A partir de 2016, 
a localidade de Namanhumbir (Montepuez, Província de Cabo Delgado), 
que hospeda jazigos de Ruby em exploração, passou a receber os 2,75 % 
dos royalties derivados dessa exploração. A partir de 2018, as localidades 
de Penhalonga e Manica (Manica, Província de Manica) e Mitange (Chinde, 
Província da Zambézia) também passaram a receber os 2,75 %. Em 2019, a 
localidade de Marara (Marara, Província de Tete) passou a fazer parte da lista 
dos beneficiários dos 2,75 %.23 A tabela 2 apresenta os fundos alocados às 
comunidades entre 2013 e 2019. 

23 Ministério da Economia e Finanças. “Leis Orçamentais, Relatórios de Execução Orçamental e Conta Geral do 
Estado: 2013-2019”. Maputo.

TABELA 2: ALOCAÇÃO DE 2,75% ENTRE 2013-2019

Fonte: Relatórios de Execução Orçamental e Conta Geral do Estado 2013-2019

Alocação de 2,75 % do imposto de produção mineira em milhões de meticais

PROVÍNCIA/DISTRITO LOCALIDADE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INHAMBANE

Govuro Pande 3.6 1.8 0.8 4.0 4.0 2.4 2.7

Inhassoro Maimelane 3.6 3.5 3.3 4.0 4.0 2.4 2.7

TETE                

Moatize

Cateme 1.6 0.1 3.3 1.9 1.9 2.3 13.7

25 de Setembro 1.4 1.4 3.3 1.9 1.9 2.3 13.7

Chipanga II 4.3 0.4 3.3 1.9 1.9 2.3 13.7

Benga 1.4 2.4 1.1 0.6 0.6 0.4 3.1

Marara 0 0 0 0 0 0 3.5

NAMPULA                

Moma/Larde Topuito 3.5 2.3 3.9 2.2 2.2 4.1 4.8

CABO DELGADO                

Montepuez  Nyamanhumbir 0 0 0 6.1 6.1 12.5 22.9

ZAMBÉZIA                

Chinde Mitange 0 0 0 0 0 0.8 1.4

MANICA                

Manica 
Penhalonga 0 0 0 0 0 0.4 0.6

Manica 0 0 0 0 0 0.4 0.6
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A figura 1 ilustra um incremento dos fundos alocados às comunidades no 
âmbito dos 2,75 % de receitas de imposto de produção.

24 Ministério da Planificação e Desenvolvimento e Ministério das Finanças (2013). “Critérios a Observar na 
Implementação de Projectos Financiados por Receitas de Explorações Mineiras e Petrolíferas Canalizadas às 
Comunidades”. Circular n.° 01/MPD-MF/2013. Maputo.

25 Ministério da Economia e Finanças (2020). “Orçamento Cidadão 2021”. Décima Edição. Maputo. 

FIGURA 1: INCREMENTO DOS 2,75 %

Alocação dos 2,75% dos Impostos de Produção Mineira e Petrolífera às Comunidades (Em Milhões de Meticais)

A alocação de 2,75 % do imposto de produção mineira para as comunidades 
que hospedam projectos mineiros é determinada anualmente pelo governo 
através da lei orçamental. Segundo o número 1 do artigo 20 da Lei de 
Minas, uma percentagem das receitas geradas pela extracção mineira é 
canalizada para o desenvolvimento das áreas onde se localizam os respetivos 
empreendimentos mineiros. Segundo a Circular n.° 01/MPD-MF/201324, a 
alocação e gestão dos 2,75 % obedece a normas e procedimentos de gestão 
de finanças públicas em vigor no país. Os 2,75 % são alocados às comunidades 
por via da lei orçamental e os fundos são geridos pela secretaria distrital. O 
governo usa a metodologia N-225 para a transferência dos recursos para as 
comunidades, isto é, os recursos que serão canalizados no presente ano 
(2021), decorrem da arrecadação do imposto observada em 2019.

A Circular n,° 01/MPD-MF/2013 define os critérios a observar na gestão dos 
2,75 %. 
Segundo a Circular, os 2,75 % das receitas de exploração mineira e 
petrolífera devem ser alocados a projectos prioritários visando promover o 
desenvolvimento socioeconómico das comunidades. Os projectos devem ser 
identificados pelas comunidades, sob coordenação dos respetivos Conselhos 
Consultivos de Localidade. São elegíveis projectos visando a construção de 
infraestruturas socioeconómicas, nomeadamente:

• Educação (salas de aulas e respectivo apetrechamento);   

• Saúde (postos, centros de saúde e respectivo apetrechamento);

• Agricultura (regadios comunitários/represas);

• Silvicultura (florestas comunitárias);

• Serviços (mercados);

• Estradas e pontes de interesse local;

• Sistemas de abastecimento de água e saneamento.

4.3. FÓRMULA, 
CRITÉRIOS E 
MECANISMOS DE 
ALOCAÇÃO E GESTÃO 
DE 2,75 % DO IMPOSTO 
DE PRODUÇÃO 
MINEIRA 

Fonte: Relatórios de Execução Orçamental e Conta Geral do Estado 2013-2019
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A Circular n.° 1/MPD-MF/2013 que determina a alocação de 2,75 % para as 

comunidades é extemporânea. Através da Circular n.° 01/MPD-MF/2013, o 

GdM, decidiu em 2013 alocar 2,75 % do imposto de produção mineira para as 

comunidades das áreas onde se localizam os respetivos empreendimentos 

mineiros. Apesar da Circular n.° 01/MPD-MF/2013 ter sido emitida para 

orientar a gestão dos 2,75 % no ano de 2013, continua a ser o principal 

documento de referência, em especial, na selecção de projectos financiados 

com recurso aos 2,75 %26. 

A restrição no uso dos fundos transferidos diminui o seu potencial de 

resposta às necessidades das comunidades. Segundo a Circular n.° 01/

MPD-MF/2013, apenas são elegíveis a financiamento com recurso aos 

fundos dos 2,75 %, projectos visando a construção de infraestruturas 

socioeconómicas. Apesar do pais ter grandes lacunas em termos de acesso 

e qualidade de infraestruturas, para assegurar que os 2,75 % tenham maior 

impacto na melhoria da vida das comunidades, o governo deveria conferir 

maior autonomia às comunidades na identificação e selecção de projectos 

em outras áreas cruciais para o desenvolvimento comunitário.

O princípio de partilha dos 2,75 % incluindo a metodologia N-2 para a sua 

alocação às comunidades ainda não são aplicadas de forma consistente. 

Em alguns distritos, apesar de ocorrer a exploração de recursos minerais 

de forma industrial já há alguns anos, as comunidades ainda não beneficiam 

dos 2,75 %. A Twigg Exploration and Mining, subsidiária do grupo australiano 

Syrah Resources, assinou em Agosto de 2017, com o GdM, um contrato para 

exploração de depósitos de grafite no distrito de Balama, província de Cabo 

Delgado, por um prazo de 25 anos renováveis.27 Em 2018, o Estado declarou 

ter arrecadado MZN40.949.139,42 do imposto de produção mineira pago 

pela Twigg Exploration and Mining.28 O Orçamento do Estado para o ano de 

2021 prevê a alocação, pela primeira vez, de 2,75 % (MZN2.3 milhões) para 

a comunidade de Balama29. Todavia, com base na metodologia N-2 usada 

para a alocação dos 2,75 %, o governo deveria ter consignado os 2,75 % 

para a comunidade de Balama no Orçamento do Estado de 2020, tendo em 

consideração a arrecadação de MZN40.949.139,42 em 2018. 

No distrito de Angoche, a Haiyu Mozambique Mining Co. Lda, uma subsidiária 

da Hainan Haiyu Mining Co. Ltd, sedeada na China, extrai minerais de areias 

pesadas, nomeadamente ilmenite, titânio e zircão desde 2013. Obteve 

a primeira licença (Licença n.° 3791C) para mineração na localidade de 

Sangage, em Julho de 2011 e a segunda licença (Licença n.° 4776C) para 

mineração em Nagonha e Morrua, em Dezembro do mesmo ano.30 Embora 

a Haiyu Mozambique Mining Co. Lda., tenha iniciado a produção mineira 

em 2013 e, por conseguinte, começado a pagar o imposto de produção no 

4.3.1. BREVE ANÁLISE 
SOBRE A ALOCAÇÃO 
E GESTÃO DE 2,75 
% DO IMPOSTO DE 
PRODUÇÃO MINEIRA

26 “A implementação dos projectos elegíveis segundo a Circular 1/MPD-MF/2013 deve ser feita em estreita 
coordenação com o sector Provincial e Distrital até ao limite aprovado pelo orçamento de 2013”. Este excerto 
reforça a nosso entendimento de que o uso da Circular 1/MPD-MF/2013 está fora do momento oportuno.

27 https://observador.pt/2018/01/30/empresa-anuncia-venda-de-grafite-de-mocambique-para-diferentes-partes-do-
mundo/

28 I2A Consultoria (2020). “8° Relatório da ITIE Moçambique”. Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva em 
Moçambique (ITIEM). Ministério de Recursos Minerais e Energia.  Maputo.

29 Ministério da Economia e Finanças (2020). “Orçamento Cidadão 2021”. Décima Edição. Maputo.

30 Vide Amnesty International (2018). “As nossas vidas não valem nada”. O custo humano da exploração mineira 
chinesa em Nagonha, Moçambique. London. Disponível em https://www.amnesty.org/download/Documents/
AFR4178512018PORTUGUESE.PDF
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31 Durante o encontro com a Secretaria Distrital de Angoche, a 18 de Novembro de 2020, fomos informados que 
uma organização não governamental em defesa das comunidades residentes na área onde a HAIYU MOZAMBIQUE 
MINING explora areias pesadas em Angoche, submeteu um processo ao Tribunal Administrativo de Nampula, 
alegando que o Distrito de Angoche recebera os 2,75 % e não canalizou para as comunidades.

32 Ministério da Economia e Finanças (2020). “Orçamento Cidadão 2021”. Décima Edição. Maputo.

33 Intellica (2015). “Sexto Relatório da ITIEM – Anos de 2013 e 2014”. Iniciativa de Transparência na Indústria 
Extractiva em Moçambique (ITIEM). Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Maputo.

34 Idem

35 Deloitte (2018). “Sétimo Relatório da ITIEM – Anos de 2015 e 2016”. Iniciativa de Transparência na Indústria 
Extractiva  em Moçambique. Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Maputo. A Deloitte, empresa contratada 
para a produção do relatório, não conseguiu o contacto da empresa Haiyu Mozambique Mining Co. Lda. para 
efeitos de reconciliação.

36 Idem

37 I2A Consultoria (2020). “Oitavo Relatório da ITIEM -Anos de 2017 e 2018”. Iniciativa de Transparência na Indústria 
Extractiva em Moçambique (ITIE). Ministério de Recursos Minerais e Energia.  Maputo. O padrão da ITIE refere 
que as diferenças acima da margem de erro de 3% devem ser identificadas e reconciliadas. Para o caso da Haiyu 
Mozambique Mining Co. Lda, entre 2017 e 2018 houve uma margem de erro de 8.77% e 19,14% , respectivamente. 
Segundo o relatório, as razões das discrepâncias (tanto da Haiyu e de outras empresas acima da margem de erro 
de 3%) poderiam ser clarificadas, no entanto, tanto as empresas em causa como a Autoridade Tributária (AT) não 
enviaram os esclarecimentos ao reconciliador (12A) antes da submissão do relatório. 

38 Idem

39 I2A Consultoria (2020). “Relatório Independente da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, Ano de 
2019”. Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva em Moçambique (ITIE). Ministério de Recursos Minerais e 
Energia.  Maputo

40 Relatório de Execução Orçamental e Conta Geral do Estado referente ao ano 2018/2019.

TABELA 3: IMPOSTO DE PRODUÇÃO PAGO PELA HAIYU MOZAMBIQUE MINING CO. LDA.,  EM MZN

Fonte: Relatórios da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa – Anos de 2013 a 2019

Ano Valor que o Estado declarou ter 
recebido

Valor que a empresa declarou ter 
recebido

Diferença

201333 8.321.852,98 8.321.849,98 3,00

201434 Não Disponível 260.267,72 260.267,72 

201535 3.065. 526 Não Disponível Não Disponível

201636 4.017.299 Não Disponível Não Disponível

201737 4.613.248,10  624.000 3.989.248,10

201838 7.440.771,33 2.976.230,40 4.464.540,93

201939 11.542.462,00 11.542.462,00 0,00

O modelo vigente de alocação dos 2,75 % não toma em consideração 
o princípio de equidade, o que pode reforçar as desigualdades entre as 
comunidades. Um exemplo claro é o da localidade de Namanhumbir (província 
de Cabo Delgado), que em 2018 recebeu MZN12.5 milhões e em 2019 recebeu 
MZN22.9 milhões40. O valor que a localidade de Namanhumbir recebeu em 
2019 está acima do total (MZN17.8 milhões) recebido pelas comunidades de 
Pande e Maimelane (província de Inhambane), Cateme, 25 de Setembro, 
Chipanga II e Benga (província de Tete), Mitange (Província de Zambézia), 
Penhalonga e Manica (província de Manica) no mesmo ano conforme a  
tabela 4. 

mesmo ano (conforme a tabela n.º 3), nenhuma comunidade de Angoche 

recebeu os 2,75 % no período de 2013 a 202031. O Orçamento do Estado 

para o ano de 2021 prevê, pela primeira, a alocação dos 2,75 % (MZN0.3 

milhões) para a comunidade de Angoche32.  
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TABELA 4: ALOCAÇÃO DOS 2,75 % PARA A COMUNIDADE DE NAMANHUMBIR EM 2019 E VALOR TRANSFERIDO PARA TODAS AS 
COMUNIDADES EM 2018

Alocação de 2,75 % do imposto de produção mineira em milhões de meticais em 2018 em comparação com o valor 
recebido pela comunidade de Namanhumbir (em milhões de meticais)

PROVÍNCIA/DISTRITO LOCALIDADE Ano (2018) Ano (2019)

INHAMBANE

Govuro Pande 2,4

Inhassoro Maimelane 2,4

TETE    

Moatize

Cateme 2.3

25 de Setembro 2.3

Chipanga II 2.3

Benga 0.4

NAMPULA    

Larde Topuito 4.1

CABO DELGADO    

Montepuez  Namanhumbir 12.5 22.9

ZAMBÉZIA    

Chinde Mitange 0.8

MANICA    

Manica Penhalonga 0.4

  Manica 0.4

Fonte: Relatórios de Execução Orçamental e Conta Geral do Estado 2013-2019

O objectivo político da alocação dos 2,75 % não é claro. Segundo o artigo 4 da 

Lei de Minas (Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto), os recursos minerais situados 

no solo e no subsolo, nas águas interiores, no mar territorial, na plataforma 

continental e na zona económica exclusiva, são propriedade do Estado. 

Segundo a Lei de Minas, os recursos minerais são activo nacional, e o facto 

das receitas resultantes da sua exploração serem colectadas pelo Governo 

Central, reforça a ideia de que os recursos minerais são efectivamente um 

activo nacional. A alocação de uma pequena parcela de receitas às localidades 

de origem dos recursos minerais suscita questões sobre o objectivo político 

das transferências. Em geral, o objectivo de qualquer distribuição de imposto 

de produção provenientes de recursos naturais relaciona-se com41:

• Herança: em alguns países, acredita-se que os habitantes da região rica 

em recursos naturais receberam uma “herança” em forma de recursos 

naturais e se o capital natural   esgotar, deve haver algum ajuste estrutural 

da economia da região para que os residentes possam contar com alguma 

outra base económica no futuro;

• Compensação:  a região que hospeda projectos de exploração mineira está 

sujeita à degradação ambiental e a custos de infraestruturas económicas 

que a área incorre (ex. estradas e portos) resultantes do estabelecimento 

das operações mineira ou petrolífera. Ademais, a indústria extractiva gera 

41 Bahl, R. (2002). “Revenue Sharing in petroleum states”. Workshop on Petroleum Revenue Management. 
Washington.
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custos com infraestruturas sociais, como novas escolas, abastecimento de 

água ou instalações de saúde, associados a um aumento da população na 

região de exploração em busca de emprego nas empresas mineiras. Por 

estas razões, as pessoas que vivem na região exigem ser compensadas;

• Política/unidade nacional: Outros países partilham receitas para 

assegurar que todas as regiões beneficiem da riqueza nacional, como 

forma de manter o pais unido.    

O argumento para a distribuição das receitas do imposto de produção 

proveniente de recursos naturais suscita questões sobre o actual modelo. 

Por um lado, se os recursos naturais pertencem às comunidades que vivem 

nas áreas onde os recursos naturais são explorados, o que justifica a alocação 

de uma percentagem tão pequena (2,75 %) do benefício para as comunidades? 

Por outro, se os recursos pertencem ao Estado e a todos os moçambicanos, 

porque razão as comunidades que hospedam os projectos mineiros recebem 

um benefício directo e as comunidades que não hospedam projectos 

mineiros não o recebem? Se a percentagem alocada (2,75 %) destina-se a 

reembolso de custos ou compensação pelos custos económicos, sociais e 

ambientais resultantes da exploração mineira, até que ponto a percentagem 

alocada é suficiente para uma compensação justa? É bem possível que as 

localidades/distritos situados fora das áreas produtoras também enfrentem 

custos resultantes das operações das empresas de extração mineira, mas tais 

localidades/distritos não recebem qualquer financiamento adicional nem são 

compensados.42

Falta de um documento normativo e abrangente sobre gestão dos 2,75 %. 

A Circular n.° 01/MPD-MF/2013, para além de ser extemporânea, não aborda 

vários aspectos importantes para uma boa gestão dos 2,75 % alocados as 

comunidades, como por exemplo, o objectivo político da alocação dos 

2,75 %, critérios de alocação, o modelo de organização e representação 

das comunidades beneficiárias, o papel dos vários actores no processo de 

gestão dos 2,75 % (ex. conselho consultivo de localidade, serviço distrital de 

planeamento e infraestruturas e secretaria distrital), modalidade/período de 

canalização dos 2,75 % (transferência anual, semestral ou trimestral e período 

de execução), mecanismos de transparência e prestação de contas a nível 

local, questões de equidade, determinação do limiar da receita de imposto 

de produção base para o início da alocação dos 2,75 %, etc.). Para preencher 

este vazio, o governo poderia considerar a aprovação de um diploma 

ministerial com o objectivo de orientar o processo de gestão dos 2,75 %. O 

Diploma Ministerial n.° 95/2005, de 4 de Maio, que define os mecanismos de 

canalização dos 20 % da taxa de licenciamento florestal para as comunidades, 

pode servir de inspiração para a elaboração de um documento normativo e 

abrangente para orientar a gestão dos 2,75 %.

42 Os nossos entrevistados do governo não responderam a estas questões, alegando tratar-se de um processo 
novo em Moçambique e que será consolidado com o tempo e com a ajuda das partes interessadas incluindo de 
organizações da sociedade civil. Todavia, todos foram unânimes em defender a necessidade de se melhorar o 
actual modelo tendo em consideração que os recursos são do Estado e os desafios de desenvolvimento não se 
resumem apenas a sete (7) distritos.
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5. ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2O % DA TAXA DE 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E FAUNÍSTICA NO 
DISTRITO DE MARRUPA (COMUNIDADE DE IARANCA), 
PROVÍNCIA DE NIASSA 
5.1. FUNDOS ALOCADOS 
NO PERÍODO 2013-2019

5.1.1. FLORESTAS Embora a legislação seja antiga, quanto à exploração dos recursos 
florestais e faunísticos, os seis CGRN de um total de 58 em toda a província, 
nomeadamente Tulo (distrito de Lago), Unango, Chicuedo e Ncapunda 
(Sanga) e Mapica e Muaruaneque (Cuamba), começaram a receber os 
valores provenientes de exploração florestal a partir de 2014. Grande parte 
dos CGRN (33 das 58) começou a receber em 2015. Em 2016, apenas a 
comunidade de Ngadinge de Ligogolo – Chiconono, distrito de Muembe, teve 
receitas proveniente de exploração de recursos florestais.

A partir de 2015, tem vindo a reduzir o número de CGRN beneficiárias dos 
20 %, conforme se pode ver na tabela n.º 5. Tal se deve a três razões: (i) a 
ausência de exploração de recursos florestais; (ii) a falta de conta bancária por 
parte das comunidades para a qual deve ser canalizado o valor, o que faz com 
que os valores sejam retidos até à legalização da associação; e (iii) a ausência 
de um dos assinantes de contas.

Os valores que as comunidades recebem são bastante reduzidos, variando 
entre MZN4.804,00 (valor mínimo) e MZN381.600,00. Este último foi distribuído 
por três comunidades: Nacapa, Namuera e Marangira.43

TABELA 5: VALORES RECEBIDOS DAS LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Fonte: Comité do Fundo Comunitário de Marangira e Chefe do Posto Administrativo de Marrupa

Ano Número de comunidades 
beneficiadas

Número de comunidades não 
beneficiadas

2014 6 53

2015 33 26

2016 11 48

2017 23 35

2018 6 53

2019 0.0 58

2020 0.0 0.0

43 Serviço Provincial do Ambiente, Niassa
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5.1.2. FAUNA A lei estabelece que as comunidades, efectivamente por via dos seus CGRN, 
devem receber 20 % das receitas provenientes da exploração faunística. 
Ao nível de Marrupa, apenas as comunidades de Iaranga e Nungo é que 
receberam alguns valores, mas bastante insignificantes (tabela n.º 7). Uma 
das razões para a não contribuição para as comunidades está relacionado 
com: (ii) a ausência de fiscalização, devido ao facto de todo o processo estar 
centralizado ao nível da província; (ii) a não integração das comunidades e 
administrações locais do Estado em todo o processo deste negócio; (iii) as 
influências políticas dos proprietários das coutadas. Este último ponto é crítico. 
Um dos fiscais florestais confidenciou-nos que numa das ocasiões neutralizou 
alguns estrangeiros que tinham caçado animais ilegalmente, cuja multa seria 
de MZN2.5 milhões45. Ele viria a deixar os trofeus passarem após receber a 
ameaça de perda de emprego caso continuasse a reter os seus parceiros com 
os respectivos troféus. 

44

45 Entrevista com o técnico de fiscalização florestal: Vila de Marrupa, 18 de Novembro de 2020

Em 2017 todas as 14 comunidades do distrito de Marrupa receberam fundos 
provenientes da exploração florestal (vide tabela n.º 6). 

TABELA 6: VALORES RECEBIDOS DAS LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Fonte: Relatórios da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa – Anos de 2013 a 2019

Número de comunidades 
beneficiadas

Ano de recepção  
do valor

Valor recebido  
(MZN)

Total recebido 
(MZN)

Mutaparata e Tempue 2017 300.000,00 300.000,00

Mucuaiaia 1, Mucuaiaia 2 e Lipeleche 2017 263.428,00 263.428,00

Nampaua, Nrassa e Iaranca 2017 228.000,00 228.000,00

Nanlicha, Namuanga e Cumela 2017 356.714 356.714

Nacapa, Namuera e Nagir 2017 381.600,00 381.600,00

Total 1.529.742,00 1.529.742,00

Em 2018, os operadores florestais não estiveram operacionais, devido a dois 
fatores: a renovação de planos de maneio florestal e à crise financeira que 
assolou alguns operadores. A maioria dos operadores retomou as operações 
em 2019.  Em 2020, a administração distrital foi informada da existência 
de mais MZN500 mil referentes ao ano de 2019 para as comunidades de 
Nungo, Marangira (fauna) e Iaranca (floresta). O valor ainda não chegou às 
comunidades devido às novas exigências do Ministério da Economia e 
Finanças, inseridas na reforma do Sistema de Administração Financeira 
do Estado, para a canalização dos valores via E-sistafe44, o que obriga a 
legalização dos CGRN de modo a receber o fundo via este sistema. Com o 
apoio do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), 
as três comunidades já estão legalizadas, estando em curso o processo de 
desembolsos.
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TABELA 7: VALORES RECEBIDOS DAS LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO FAUNÍSTICA

Fonte: Produção do autor com base nos dados recolhidos na província

Número de 
comunidades 
beneficiadas

Ano Valores declarados pelo 
Governo Provincial  

em 2017 referentes à 
exploração faunística (MZN) 

Valores declarados 
pelo Governo 

Distrital  
em 2017 (MZN)

Valores declarados pelas 
comunidades referentes à 

exploração florestal na zona de 
MWA em 2017 (MZN)47

Nungo 2017 30.000,00 Sem informação 164.000,00

Iaranca 2017 30.154,60 Sem informação 0.0

Mutaparata 2017 0.0 Sem informação 150.000,00

Cumela 2017 0.0 Sem informação 70.000,00

Namuanga 2017 0.0 Sem informação 70.000,00

Nantete 2017 0.0 Sem informação 150.000,00

Manangira 2017 0.0 Sem informação 50.000

Total 60.154,60 654.000,00

As comunidades locais, segundo o mapa do Serviço Provincial do Ambiente48, 

ainda não beneficiaram dos valores referentes à exploração faunística, não 

obstante a MWA estar a desenvolver as actividades de caça desde 2006. A 

área abrange cerca de 270 000 hectares e faz fronteira com a Reserva Nacional 

do Niassa a Norte e está localizada a 130 quilómetros a Sul da Reserva de 

Caça Selous da Tanzânia. Rosa Cossa, com domicílio em Montepuez, em Cabo 

Delgado, obteve a concessão em 2010, através de contrato de Concessão 

Florestal, n.º 02/Niassa/2010. Do mapa do governo provincial consta que a 

concessionária só pagou os 20 % em 2017. Não existem dados sobre o ano de 

início das actividades, nem dos pagamentos anteriores.49 

A comunidade de Nungo ainda não recebeu valores da exploração da 

Coutada (antiga Fazenda). Mas ela foi notificada sobre a existência de um 

valor de MZN164 mil meticais50, aguardando pela legalização do Fundo 

Comunitário para a sua transferência. Todavia, no Mapa provincial consta que 

a comunidade recebeu MZN60 mil nos anos de 2016 e 201751. 

A província de Niassa tem recebido mais receitas provenientes da exploração 

faunística do que da floresta. Entre 2015 e 2019, as comunidades receberam 

em toda a província MZN23.6 milhões resultantes da exploração da fauna, 

contra MZN5.05 milhões da taxa de licenciamento florestal, conforme a  

figura 2.

47 Informação disponibilizada pelos membros do Comité do Fundo Comunitário, na entrevista colectiva, realizada no 
dia 18 de Novembro de 2020, na localidade de Marangira, posto administrativo de Marrupa.

48 Serviço Provincial do Ambiente (2020). “Canalização de 20% as áreas de exploração faunística no período de 
2015 a 2019 na Província de Niassa: Lichinga, Niassa”.

49 Rosa Cossa possui uma área de exploração florestal de 19 284,38 hectares, localizada também no Posto 
Administrativo de Marangira.

50 Dado fornecido pelos membros Comité do Fundo Comunitário e pelo Chefe da localidade de Nungo, 
entrevistados a 18 de Novembro de 2020.

51 Entrevista com Augusto Fernando, chefe do Posto Administrativo de Nungo; Joaquim Vanlai, membro do Fundo 
Comunitário. Nungo: Marrupa, 18 de Novembro de 2020.
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FIGURA 2: RECEITAS FLORESTAIS VERSUS RECEITAS FAUNÍSTICAS NA PROVÍNCIA DE NIASSA

Fonte: Figura elaborada pelo autor com base nos dados fornecidos pelo SPA 

52 Serviço Provincial do Ambiente, 2020. Canalização de 20% na área de exploração faunística no período de 2015 à 
2019 na Província de Niassa: Lichinga

Receitas florestais versus receitas faunísticas na província de Niassa

Só o distrito de Mavago recebeu MZN3.28 milhões em cinco anos, muito 
próximo do valor das receitas de exploração florestal para as comunidades 
de toda a província de Niassa52. Embora seja a actividade geradora de mais 
receitas, há pouca monitoria da exploração de recursos faunísticos quando 
comparado com a área florestal.

5.2. MECANISMO DE 
ALOCAÇÃO

5.3. REGULARIDADE 
DOS DESEMBOLSOS

5.4. CENTRALIZAÇÃO 
DA GESTÃO DOS 20% 
A NÍVEL PROVINCIAL E 
CENTRAL

Actualmente a transferência de 20 % para as contas bancárias das 
comunidades, tuteladas pelo CGRN, é feita por via do Sistema Electrónico de 
Administração Financeira do Estado. Antes do cadastro das contas bancárias 
no Sistema Electrónico de Administração Financeira do Estado (sistafe), os 
20 % eram canalizados pelas entidades licenciadoras por via de cheque ou 
transferência para os CGRN. 

Há demora excessiva na canalização dos 20 %. Embora o artigo 4 do Diploma 
Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio, preveja a transferência trimestral das 
receitas consignadas para as contas das comunidades beneficiárias, na 
prática, não acontece, uma vez que as transferências são anuais, podendo 
demorar mais de um ano. Na província de Niassa, as comunidades ainda não 
receberam os 20 % correspondente aos anos de 2019 e 2020.

Desde 2017, a administração distrital de Marrupa ainda não recebeu 
informação sobre o valor destinado aos CGRN do distrito. No entanto, nos 
mapas do Serviço Provincial do Ambiente é possível notar que todos os 14 
CGRN do distrito de Marrupa receberam fundos provenientes da exploração 
florestal (vide o gráfico n.º 7). E os CGRN também confirmam ter recebido 
fundos nesse ano. Este desnível de informação é revelador de excessiva 
centralização dos processos de gestão dos 20 %. Há necessidade de se 
descentralizar a gestão do nível provincial para o distrito, onde, na verdade, se 
localizam os projectos de exploração florestal. 



28 ESTUDO SOBRE GESTÃO DE RECEITAS PROVENIENTES DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL E MINEIRA, CANALIZADAS NOS  
TERMOS DA LEI PARA ALGUMAS COMUNIDADES EM NIASSA, NAMPULA E ZAMBÉZIA

Falta de clareza sobre as comunidades que tenham beneficiado de fundos. 
No mapa “Valores Canalizados para as comunidades em 2014 a 2019”, 
elaborado pelo Serviço Provincial do Ambiente, consta, por exemplo, que 
as comunidades de Nacapa, Namuera e Nagir (Marrupa Sede), receberam 
MZN381.600 proveniente da exploração florestal. No entanto, ao nível distrital 
soubemos que essas comunidades ainda não começaram a beneficiar desse 
fundo, dado que o operador florestal ainda não iniciou as actividades. Há risco 
de se estar a beneficiar comunidades fora das zonas de exploração florestal 
e faunístico, conforme estabelece a lei. Este problema resulta de excessiva 
centralização dos processos de gestão das receitas comunitárias ao nível do 
serviço provincial.

Há comunidades que não existem no mapa do Serviço Provincial do 
Ambiente, mas que beneficiaram de fundos referentes à exploração florestal. 
Por exemplo, no mapa não constam as comunidades de Nantete e Marangira 
sede, mas consta do mapa das comunidades como sendo algumas das 
beneficiadas. Este é indicador de que o Serviço Provincial não possui uma 
base de dados actualizada sobre as comunidades beneficiárias. 

O governo distrital tem pouca informação sobre os 20 % canalizados para 
as comunidades devido ao deficiente sistema de gestão de informação 
financeira do Estado. Das entrevistas feitas fica claro que as administrações 
distritais, onde operam as empresas, possuem pouca informação sobre os 
valores canalizados para as comunidades. Algumas das informações são 
dadas como desaparecidas. A actual Administração Distrital de Marrupa não 
possui nenhum dado sobre os valores referentes aos anos anteriores a 2017, 
quando eram geridos pela Secretaria Distrital. Ao nível da Secretaria Distrital, 
essas informações não são encontradas.

Não há clareza em relação às verbas recebidas pelas comunidades. O 
Mapa dos Serviços Provinciais não apresenta dados descriminados que 
permitam saber os valores que cada comunidade teria recebido. Consta, 
por exemplo, que duas ou três comunidades teriam recebido determinado 
valor, mas sem demonstrar o valor que cada comunidade auferiu. Ao nível 
das comunidades de Marangira, onde opera a empresa MWA, vocacionada 
para actividades faunísticas, apenas conseguimos apurar os valores recebidos 
pelas comunidades de Mutaparata, Namuanga, Cumela, Nantete e Marangira 
– estas duas últimas não estão no mapa provincial, tabela n.º 7). Os valores 
são referentes a operações florestais da Rosa Cossa, que foi responsável por 
MZN1.529.742,00 recebidos, até aqui, pelas comunidades. 

A concentração dos processos ao nível da província e não do distrito onde 
ocorre a exploração não está a permitir ao serviço provincial ter o mapa 
real de todas as comunidades que devem beneficiar dos recursos, o que 
pode levar com que algumas comunidades das zonas de exploração sejam 
excluídas dos benefícios. Se isso não está a acontecer é porque a nível local, 
as próprias comunidades conseguem corrigir os erros do serviço provincial. A 
gestão dos processos ao nível da administração do distrito, conhecedor das 
comunidades, permitiria maior inclusão e evitar-se-ia possíveis exclusões de 
algumas comunidades. Igualmente, evitaria a discrepância de valores, entre 
os declarados pela província e os que foram recebidos pelas comunidades. 

5.5. PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Além do provincial, há um segundo nível de gestão dos 20 %: o comunitário. 
Neste nível, um dos maiores problemas relacionam-se com a transparência 
na alocação e gestão dos fundos pelos CGRN. Nos primeiros anos da 
implementação, os régulos tinham maior protagonismo na gestão, dado 
que se consideravam donos do valor por serem autoridades tradicionais 
das zonas de concessão. A aplicação dos fundos não era transparente e as 
comunidades locais tinham pouca força para questioná-los. Com a intervenção 
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das organizações da sociedade civil, os régulos passaram a não integrar as 
estruturas dos CGRN nem do fundo comunitário, passando a meros membros 
do conselho consultivo comunitário, despidos de poderes de decisão.  

Com o envolvimento das organizações da sociedade civil como o CESC, 
Estamos, ORAM, entre outras, e para responder às novas exigências do 
Ministério da Economia e Finanças (MEF),53 foram legalizados os Fundos 
Comunitários de Iaranca, Marangira e Nungo, que passaram a ter a designação 
de Fundo de Desenvolvimento Comunitário (FDC).  As novas exigências do 
MEF são de que todos os pagamentos devem ser feitos via e-sistafe, o que 
obriga os CGRN a constituir uma associação, a partir da qual passa a receber 
os fundos. Para receber as verbas provenientes do Ministério da Economia e 
Finanças, é necessário, a partir de agora, apresentar registo legal, que lhes 
permitem ter o Número Único de Identificação Tributária (NUIT), estatutos 
publicados no Boletim da República (BR) e a abrir uma conta bancária a partir 
da qual passam a receber os fundos. Com a institucionalização do Fundo de 
Desenvolvimento Comunitário, os CGRN deixam de receber dinheiro. Este é 
recebido pelo Fundo de Desenvolvimento Comunitário, que também lhe cabe 
a tarefa de efectuar pagamentos directos no âmbito da implementação de 
projectos da comunidade.

53

54 Possui um mínimo de 10 membros em representação dos CGRN das comunidades das zonas de exploração.

5.6. PLANIFICAÇÃO, 
ORÇAMENTAÇÃO E 
PADRÃO DE DESPESA

No que respeita à gestão dos fundos, existem duas estruturas ao nível 
local (Comité do Fundo Comunitário e CGRN). A primeira (Comité do Fundo 
Comunitário54), mais ampla e legal, que integra membros de cada CGRN, 
tendo os régulos e estruturas do Estado como convidados permanentes. Esta, 
constituída por um mínimo de 10 membros, é responsável pela recepção dos 
fundos do SPA e pelos pagamentos directos das despesas de investimentos 
identificados pelos CGRN das respetivas comunidades. Igualmente, fiscaliza 
a implementação dos projectos financiados por indicação dos CGRN. Possui 
um conselho de Direcção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal, e os seus 
membros são provenientes de todos os CGRN da localidade ou do posto 
administrativo. A segunda (CGRN), coordena a implementação dos projectos 
ao nível das suas comunidades. Os CGRN identificam as necessidades das 
suas comunidades, elaboram e submetem as propostas de projecto ao Comité 
do Fundo Comunitário antes de chegar à administração distrital para a sua 
aprovação. 

Os CGRN deixam de gerir dinheiro e passam a simples identificadores 
das necessidades, coordenadores e planificadores dos projectos das suas 
respectivas comunidades. As suas contas deixam de ter utilidade, dado que 
os pagamentos são efetuados através do fundo comunitário.  Por exemplo, se 
um CGRN de uma determinada comunidade identificou a construção de uma 
escola como necessidade, ele deverá elaborar um projeto, com respectivos 
custos e submetê-lo ao Comité do Fundo Comunitário. Este, por sua vez, 
após aprovação pela administração local, efectua pagamentos directos a 
empreiteiros ou então ao fornecedor de materiais de construção. Com estas 
medidas reduz-se substancialmente os níveis de má gestão de fundos, que 
era o maior problema dos CGRN.

Formalmente (em termos legais), os CGRN são autónomos no processo de 
tomada de decisão sobre as áreas para onde o valor deverá ser investido. 
Embora sejam autónomos, constatámos uma forte influência das autoridades 
administrativas locais (os chefes de localidades, dos postos administrativos 
e da administração distrital) na decisão final sobre o destino do valor. A 
aplicação do dinheiro é antecedida de duas fases. A primeira compreende 
o próprio processo de decisão sobre as áreas para as quais se deve destinar 
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o valor. Nesta fase, cada comunidade define as suas prioridades e elabora 

um plano para a sua aplicação. Ainda nesta fase, a influência do governo é a 

nível das estruturas administrativas de localidades e postos administrativos. 

O segundo nível é de submissão do plano ao governo distrital para a sua 

apreciação. Nesta fase, o governo distrital tem um papel fundamental, dado 

que a aprovação do plano depende da “assessoria”, no sentido de orientar 

as comunidades, quando o plano se mostra insustentável e não rentável. 

Quer os governos provincial como distrital assumem que eles dão assessoria, 

mas não a decisão final, pois estas dependem, conforme eles, das próprias 

comunidades. 

Os membros dos CGRN e as autoridades locais afirmam que a decisão final é 

sempre do governo distrital que aprova o plano.55 O facto é que nunca houve 

comunidade que tenha mantido a decisão de investir na área que definira, 

após a referida assessoria. Ademais, os sectores para onde os valores foram 

investidos são da inteira responsabilidade de investimento do Estado e 

nenhum dos planos se mostra sustentável ou rentável (ver a tabela n.º 8). 

55 Entrevista colectiva com Agostinho Saize, chefe do Posto de Marangira; Domingos Alberto, secretário do CGRN 
de Marangira-sede; Ricardino Costa, secretário do Comité de Gestão do Fundo Comunitário; Ismael Salvador, 
agente comunitário do CESC; Marangira: Marrupa, 19 de Novembro de 2020.

56 Casa onde as mulheres aguardam pelo momento de parto.

TABELA 8: ÁREAS ONDE O VALOR FOI INVESTIDO

Fonte: Comité do Fundo Comunitário de Marangira e Posto Administrativo de Marrupa

Comunidades 
beneficiadas

Ano Valor recebido 
segundo os 

CGRN (MZN) 

Área de investimento

Mutaparata 2017 150.000,00
Construção de uma mesquita, casa de mãe-espera (saúde) 56 

e compra de cadeiras para reuniões do Estado

Namuanga 2017 70.000,00 Construção de uma mesquita

Nantete 2017 150.000,00
Construção de uma mesquita e aquisição  

de cadeiras para reuniões do Estado

Cumela 2017 70.000,00
Cobertura de Mesquita e construção  

de casa para o técnico de saúde 

Marangira 2017 50.000,00
Compra de equipamento de futebol para jovens, apoio não especificado à 

Igreja Católica e a compra de um tapete para a reza na mesquita

Total 490.000,00

A falta de um documento orientador sobre uso de fundos incluindo despesas 

elegíveis é um problema que requer uma solução premente. Embora uma 

parte substancial dos fundos seja aplicada na construção e reabilitação 

de infraestruturas sociais, algumas despesas não têm impacto directo na 

melhoria das condições de vida da comunidade ou na preservação dos 

recursos naturais.  Por exemplo, nas comunidades de Nantete e Mutaparata, 

houve aquisição de cadeiras para reuniões do Estado. Quer a influência dos 

governos locais assim como o investimento em áreas sem impacto na vida das 
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5.7. 
CONSTRANGIMENTOS

As comunidades locais e a administração local têm pouca informação sobre 

a exploração florestal na sua área, ficando reféns da comunicação provincial 

sobre o valor a receber. O Diploma Ministerial n.º 93/2005, que define os 

mecanismos de canalização e utilização dos 20 % do valor das taxas consignadas 

a favor das comunidades locais, estabelece que a entidade licenciadora 

deverá proceder à transferência trimestral das receitas consignadas para as 

contas das comunidades beneficiárias, acompanhadas de informações sobre 

a origem das referidas receitas, informando as comunidades e a administração 

do distrito. O facto é que as comunidades locais e a administração distrital não 

têm informação suficiente sobre todo o processo de exploração florestal e 

faunístico desde o licenciamento, assinatura de contratos, relatórios e taxas 

de licenciamento pagas pelas empresas, entre outras. Muito menos sabem 

quando a empresa faz operações ou não.  

Demora e irregularidade dos desembolsos. Os desembolsos dos 20 % são 

bastante irregulares. O período trimestral fixado pelo Diploma Ministerial 

n.º 93/2005, de 4 de Maio, não é cumprido pelo governo e não tem havido 

explicação às comunidades sobre a demora dos desembolsos. 

Processo moroso de legalização das associações comprometem a alocação 

dos 20 %. A demora no processo de legalização das associações comunitárias 

tem estado a criar atraso no desembolso de valores. Neste momento, há 

valores já disponíveis para as comunidades, mas os mesmos não podem 

ser canalizados, por força das novas exigências do Estado de que todas as 

transações devem ser feitas via e-sistafe. Estes atrasos criam um ambiente de 

tensão entre os operadores e as comunidades, porque as comunidades já têm 

alguma expectativa de que irão receber algum valor da exploração dos seus 

recursos naturais. 

Centralização dos processos ao nível provincial para o caso de florestas e 

central para a fauna e recursos minerais. A centralização não só gera falta de 

transparência, o que mina a confiança entre as partes ao nível da base, como 

também contribui para o atraso dos desembolsos. Relativamente à fauna, o 

cenário é o mesmo, com a particularidade de que os desembolsos para as 

comunidades, nesta área, são feitos a partir de Maputo, da conta da ANAC. 

Os valores pagos ínfimos para um investimento sério que produzam impacto a 

curto, médio e a longo prazo nas comunidades. A declaração de receitas nos 

seus domicílios fiscais em Maputo, fora da província de Niassa, onde ocorrem 

as suas actividades, impossibilita o controlo a nível local.

comunidades é consequência da falta de um documento orientador sobre 

áreas elegíveis de financiamento (com impacto na melhoria das condições 

de vida das comunidades e preservação de recursos florestais) e fraco 

entendimento por parte das de algumas comunidades sobre o objectivo da 

alocação dos 20 %.
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6. ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2O % DA TAXA 
DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL NO DISTRITO DE 
MURRUPULA (COMUNIDADE DE MUCARI),  
PROVÍNCIA DE NAMPULA
6.1. FUNDOS ALOCADOS 
NO PERÍODO 2013-2019

6.2. MECANISMO DE 
ALOCAÇÃO

6.3. REGULARIDADE 
DOS DESEMBOLSOS

O distrito de Murrupula recebeu, entre 2015 e 2017, um total de MZN716,279.80. 
A comunidade de Mucare (distrito de Murrupula), seleccionada para este 
estudo, recebe os 20 % desde 2013. Não foi possível obter informação sobre o 
valor transferido entre 2013 a 2016. Todavia, em 2017, a comunidade recebeu 
MZN5.717.50. De 2018 a esta parte a comunidade decidiu observar uma fase 
de defeso, proibindo, desta forma, a exploração de recursos florestais em 
virtude de os recursos estarem a escassear.

A transferência de 20 % para a conta bancária da comunidade é feita por via 
do e-sistafe.  Os membros da comunidade e o SPA foram unânimes ao afirmar 
que nos anos 2013-2016 os fundos eram alocados via cheque, emitido pela 
Direcção Provincial de Florestas e Fauna Bravia a favor da comunidade. A 
partir de 2017, a canalização passou a ser feita por via do e-sistafe para a conta 
da comunidade, titulada pelo CGRN.

De 2013 a 2017 houve regularidade nas transferências dos 20 % para as 
comunidades.   Segundo vários membros da comunidade entrevistada, 
durante os anos de 2013 a 2017, a transferência de 20 % foi regular embora 
numa base anual, contrariando o artigo 4 do Diploma Ministerial n° 93/2005, 
de 4 de Maio, que prevê a transferência trimestral das receitas consignadas 
para as contas das comunidades beneficiárias. A comunidade de Mucari 
determinou um período de defeso em 2018, o que significa que de 2018 a 
esta parte não há exploração florestal e, por conseguinte, não há base para 
receberem os 20 %. 

Importa referir que até 19 de Novembro de 2020, todas comunidades 
da província de Nampula, elegíveis aos 20 %, não tinham recebido o 
valor referente ao ano de 2019 e 2020. Esta situação preocupa não só as 
comunidades, mas também o Serviço Provincial de Ambiente. Apesar do 
Serviço Provincial do Ambiente ter cobrado as taxas de licenciamento florestal 
(objecto dos 20 %) e feito a devida canalização à Direcção da Área Fiscal (DAF) 
como é de lei, a entidade licenciadora ainda não recebeu os fundos para a 
devida consignação as comunidades (20 %).  

Há operadores florestais que pagaram as taxas de licenciamento, mas estão 
inibidos pelas comunidades de começar a explorar devido à demora na 
alocação dos 20 %.57 Em alguns distritos, a fúria da comunidade resultante 
da demora excessiva no processo de alocação dos 20 % tem implicações 
negativas nos operadores florestais. Alguns operadores florestais, apesar de 
terem cumprido com todas formalidades para iniciar a exploração florestal, 
incluindo o pagamento dos 20 %, estão inibidos pela comunidade de iniciar 

57 Encontro com o Serviço Provincial do Ambiente de Nampula no dia 19 de Novembro de 2020.
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6.4. PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

6.5. PLANIFICAÇÃO, 
ORÇAMENTAÇÃO E 
PADRÃO DE DESPESA

6.6. 
CONSTRANGIMENTOS

Nos primeiros anos (2013-2016) o processo de gestão dos 20 % estava 
centrado na figura do régulo e alguns membros influentes do CGRN. Nos 
primeiros quatro anos da implementação do princípio de alocação dos 20 
% na comunidade de Mucari, os régulos, em parceria com alguns membros 
influentes do CGRN, estavam no centro de todo processo decisório sobre o 
valor e a comunidade apenas era informada das decisões. Em 2017, a situação 
mudou, resultante de várias reclamações da comunidade e de aumento de 
consciência dos membros da comunidade sobre os seus deveres e direitos 
no âmbito da gestão dos 20 %. Em 2018, houve encontros de prestação de 
contas sobre a execução dos fundos.

O processo de planificação e orçamentação foi sempre dominado pelo 
régulo e membros do CGRN e com alguma influência do governo distrital. 
Vários membros da comunidade foram unânimes ao afirmar que o processo 
de planificação e gestão está muito centralizada nas autoridades locais, 
CGRN e alguma influência do governo local. A tabela 9 apresenta os projectos 
financiados com recursos aos 20 %58.

Registo do fundo comunitário. Para o registo do Fundo Comunitário é 
necessário que todos os integrantes tenham bilhete de identidade (BI). Todavia, 
em algumas comunidades, uma parte significativa dos residentes não tem BI. 

Processo burocrático e moroso de criação de CGRN, o que compromete a 
alocação dos 20 %. O processo de legalização dos CGRN tem estado a criar 
atraso no desembolso de valores.  

Fraca capacidade da entidade licenciadora de promover ou assegurar a 
criação de comités de gestão, seu funcionamento e monitoria das suas acções. 
A entidade licenciadora tem promovido a criação dos CGRN e canalização do 
valor. A monitoria do funcionamento do CGRN, incluindo execução dos fundos 
recebidos, é relegado para último plano, em parte devido à falta de recursos 
por parte da entidade licenciadora para fazer a monitoria e capacitação dos 
CGNR.

a exploração. Para a comunidade, a demora na alocação dos 20 % é da 
responsabilidade das empresas e não do Estado, embora as empresas 
tenham já pago as taxas de licenciamento que são a base para a consignação 
dos 20 %.

58 Não conseguimos obter informação do ano em que cada projecto foi implementado.

TABELA 9: ÁREAS ONDE O VALOR FOI INVESTIDO

Fonte: Comunidade de Mucari

Nr. Área de investimento

1 Construção de 2 salas de aulas para a Escola Primária de Namigonha

2 Construção de 2 salas de aulas para a Escola Primária de Munama

3 Alocação de 30 chapas de Zinco para Escola Primária de Parrone

4 Alocação de 45 chapas de Zinco para cobertura de campas nos cemitérios

5 Víveres para diversas cerimónias tradicionais.
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Demora excessiva na disponibilização dos 20 % por parte do governo central, 

embora a entidade licenciadora faça a cobrança das taxas de licenciamento 

e depósito da receita. O Serviço Provincial de Ambiente deposita (até ao 

dia 5 de cada mês) na conta da Direcção Provincial da Área Fiscal, toda a 

receita mensal arrecadada resultante de várias cobranças incluindo da taxa 

de licenciamento florestal. Todavia, a consignação dos 20 % não é regular. Até 

19 de Novembro de 2020, a província não tinha recebido os fundos referentes 

aos anos de 2019 e 2020.

A comunidade de Madala (distrito de Mulevala), selecionada para este 

estudo, recebe os 20 % desde 2013. Todavia, em 2013 o CGRN de Nadala 

não tinha sido criado e Mulevala não tinha ascendido à categoria de distrito. 

A comunidade de Nadala recebia os fundos por intermédio do Conselho de 

Gestão do Posto Administrativo de Mulevala. A comunidade de Nadala fazia 

parte do Conselho de Gestão do Posto Administrativo de Mulevala (distrito 

de Ile), responsável por todas as áreas de corte de madeira ao nível do Posto 

Administrativo. Em 2013, a Direcção Provincial de Florestas e Fauna Bravia 

(entidade licenciadora) transferiu MZN108mil para o Conselho de Gestão do 

Posto Administrativo de Mulevala, dos quais o posto administrativo alocou 

MZN40.250 à comunidade de Nadala. Em 2014, a entidade licenciadora 

transferiu MZN259.095 para o Conselho de Gestão do Posto Administrativo de 

Mulevala, para devida distribuição pelas comunidades beneficiárias incluindo 

a comunidade de Mulevala. Durante o trabalho de campo na comunidade 

e no Serviço Provincial do Ambiente da província, não conseguimos obter 

informação referente ao valor alocado à comunidade de Nadala em 2014. 

De 2015 a 2018 não houve exploração florestal na comunidade de Nadala.  

Os operadores que estiveram em exercício em 2013 e 2014 abandonaram a 

exploração florestal em virtude da introdução de reformas no sector, entre 

outras, a exigência do concessionário ter uma unidade de transformação 

(serração), apresentação do plano de maneio, etc. Ademais, os meses de 

Janeiro e Março são tradicionalmente de defeso, mas em 2018 este período 

estendeu-se por 6 meses, o que afectou em grande medida a classe dos 

operadores florestais. Seis meses depois os operadores florestais foram 

autorizados a desenvolver a sua actividade e fizeram a primeira exploração 

florestal em Outubro, que coincidiu com a época chuvosa. A época chuvosa 

que se verificou criou danos avultados aos operadores florestais e muitos 

deles não conseguiram escoar a madeira das suas áreas de exploração.

7. ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2O % DA TAXA 
DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL NO DISTRITO DE 
MULEVALA (COMUNIDADE DE NADALA),  
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
7.1. FUNDOS ALOCADOS 
NO PERÍODO 2013-2019
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Entre 2013 e 2014, os 20 % foram canalizados para a comunidade de Nadala 

através de cheque bancário. A canalização dos 20 % é antecedido por um 

encontro e às vezes com festa onde a entidade licenciadora explica como 

usar os fundos, elaborando-se um termo de entrega que é assinado pelo chefe 

do posto administrativo, pela comunidade, Serviços Distritais de Actividades 

Económicas, incluindo o administrador distrital. Nestes documentos é anexado 

a ordem de pagamento. Com base na ordem de pagamento e respectivo 

cheque, os membros eleitos do CGRN, em representação da comunidade, 

procedem ao levantamento do valor e enviam um documento (assinado pelo 

chefe do posto administrativo) ao SPA a confirmar o levantamento do valor no 

banco comercial. Com a introdução do e-sistafe, a canalização dos 20 % é feita 

por via do Sistema Electrónico de Administração Financeira do Estado. 

Tal como nas outras comunidades da província de Niassa e Nampula, até 19 

de Novembro de 2020, a comunidade de Nadala não tinha recebido os 20 % 

referentes aos anos de 2019 e 2020. Para além da comunidade beneficiária, 

os operadores florestais sofrem com a morosidade na alocação dos 20 %. 

Conforme exposto nas secções anteriores, em algumas comunidades, os 

operadores florestais são inibidos de explorar os recursos florestais enquanto 

a comunidade não tiver recebido os 20 %. Um dos operadores florestais 

teve o seu trator retido pela comunidade, que exigia o pagamento dos 20 %, 

embora o operador florestal tenha pago a taxa de licenciamento florestal, que 

é objecto dos 20 %, cabendo ao Estado a responsabilidade de alocar o valor 

às comunidades.

Nos dois anos (2013-2014) que a comunidade de Nadala beneficiou dos 20 %, 

não houve participação das comunidades nem transparência e prestação de 

contas na gestão dos fundos. Todas decisões foram tomadas pelo Conselho 

de Gestão do Posto Administrativo de Mulevala incluindo a decisão sobre as 

áreas onde os fundos deveriam ser investidos, sem espaço para a participação 

das comunidades. Em 2017 foi criado o CGRN da comunidade de Nadala e a 

comunidade espera que o mesmo desempenhe as suas funções, observando 

os princípios de transparência e prestação de contas.

O processo de planificação e orçamentação foi liderado pelo Conselho de 

Gestão do Posto Administrativo de Mulevala. Em 2013 o valor foi alocado para 

compra de cabritos para posterior distribuição na comunidade no âmbito do 

fomento pecuário. Não conseguimos apurar o argumento que fundamentou a 

decisão de compra de cabritos nem os critérios usados para distribuição dos 

animais na comunidade. Em 2014 os fundos foram usados na reabilitação de 

uma escola primária.

• Morosidade na canalização dos 20 %;  

• Ausência de um instrumento que orienta a execução dos 20 %;  

• Cumprir com o Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 de Maio, que 

prevê a transferência trimestral das receitas consignadas para as 

contas das comunidades beneficiárias.

7.2. MECANISMO DE 
ALOCAÇÃO

7.3. REGULARIDADE 
DOS DESEMBOLSOS

7.4. PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

7.5. PLANIFICAÇÃO, 
ORÇAMENTAÇÃO E 
PADRÃO DE DESPESA

7.6. 
CONSTRANGIMENTOS
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8. ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2,75 % DO IMPOSTO DE 
PRODUÇÃO MINEIRA EM NIASSA

Na área mineira, nenhuma comunidade de Niassa beneficia dos 2,75 % do 
imposto de produção mineira. A única empresa que operava desde 2005, 
era a Vision 2000 Limitada, com uma licença para explorar 3.000 hectares 
de terra rica em granada, pedra mineral, usada para a produção de peças de 
adorno. A Vision 2000 interrompeu as suas actividades em 2013, alegando 
insustentabilidade do negócio. 

Há indício de existência de uma empresa que opera de forma ilegal e a extrair 
e processar ouro, sem licença, em Tulo, distrito de Lago. Segundo fontes 
consultadas, a empresa não paga imposto ao Estado, provavelmente sendo 
esta a razão pela qual também as comunidades ainda não receberam os 
2,75%.

A localidade de Topuito, onde está instalada a mineradora Kenmare, que 
explora areias pesadas, beneficia dos 2,75 % do imposto de produção 
mineira desde 2013. Segundo o Relatório de Execução Orçamental e a Conta 
Geral do Estado referente ao ano de 2013, a comunidade de Topuito recebeu 
MZN3.5 milhões em 2013 e MZN2.3 milhões em 2014.  

Em 2013, através da Lei n.° 26/2013, de 18 de Dezembro, o GdM elevou o 
posto administrativo de Larde a distrito que se juntou a localidade de Topuito, 
pertencente anteriormente ao distrito de Moma. No período de 2015 a 2019, 
a localidade de Topuito recebeu MZN17.1 milhões, conforme a tabela 10.

9. ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2,75 % DO IMPOSTO 
DE PRODUÇÃO MINEIRA NO DISTRITO DE LARDE 
(LOCALIDADE DE TOPUITO), PROVÍNCIA DE 
NAMPULA
9.1. FUNDOS ALOCADOS 
NO PERÍODO 2013-2019

TABELA 10: TRANSFERÊNCIAS PARA A COMUNIDADE DE TOPUITO

Fonte: Secretaria Distrital de Larde

Ano Valor

2015  3.915.170,00

2016  2.159.960,00

2017  2.159.960,00

2018  4.148.610,00

2019  4.758.860,00
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A alocação de 2,75 % do imposto de produção mineira para as comunidades 
que hospedam projectos mineiros é feita através da lei orçamental. A 
alocação de 2,75 % às comunidades é determinada anualmente pelo governo 
através da lei orçamental e o valor é disponibilizado no orçamento da 
secretaria distrital do distrito.    

A demora no desembolso de fundos tem sido recorrente. Por exemplo, para o 
ano de 2020, o Orçamento do Estado previa a transferência de MZN4.385.990 
para a secretaria distrital de Larde. Até 17 de Novembro de 2020, o valor 
estava visível no sistema (e-sistafe) mas não disponível para execução. Dos 
MZN4.385.990, apenas MZN396,571 estavam disponíveis para execução, isto 
é, até 17 de Novembro de 2020, a Direcção Nacional do Tesouro (DNT) apenas 
tinha disponibilizado 9% do valor programado.  Em 2018, o valor esteve 
disponível em Maio. Apesar da demora na disponibilização de recursos, a 
execução deve ser feita até o mês de Dezembro para o distrito não perder o 
valor, como aconteceu em 2016, quando a Secretaria Distrital de Larde perdeu 
MZN60.224,41 por ter sido recolhido pelo Tesouro por causa do fim do ano, 
conforme previsto no procedimento de gestão de finanças públicas em vigor 
no país.   

O atraso no desembolso compromete a implementação eficiente dos planos 
das comunidades. Para o ano de 2020, a comunidade elegeu a construção de 
um bloco de quatro (4) salas de aula para a escola secundária de Topuito. O 
governo distrital lançou o concurso e obteve o visto do Tribunal Administrativo 
em Agosto, mas dada a indisponibilidade de recursos, até 17 de Novembro de 
2020 a obra não tinha começado.

A planificação para a execução dos 2,75 % tem lugar imediatamente após 
a visualização da disponibilidade dos recursos financeiros pela secretaria 
distrital.  O administrador do distrito delega membros do governo para orientar 
a consulta comunitária com vista à identificação das necessidades que devem 
ser financiadas no âmbito dos 2,75 %. 

Depois da identificação das necessidades e aprovação do(s) projecto (s) pela 
maioria, segue-se o processo de procurement que é liderado pelos Serviços 
Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI). Os Serviços Distritais 
de Infraestruturas preparam o caderno de encargo, lançam o concurso e 
conduzem o processo de selecção em observância ao Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

O processo de planificação para execução dos 2,75 % acontece fora do ciclo 
de planificação e orçamentação nacional. A falta de informação atempada 
sobre o valor a ser alocado ao distrito no âmbito dos 2,75 % é um dos 
constrangimentos para que a planificação dos 2,75 % seja parte integrante 
da planificação e orçamentação distrital. O processo de planificação e 
orçamentação nacional tem como alicerce o cenário fiscal de médio prazo 
(CFMP) e começa no distrito em Janeiro (nível da povoação) e termina em 
Junho com a compilação do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado 
(PESOD) e posterior envio a Direcção Provincial de Economia e Finanças. 
Tendo em consideração que a metodologia usada para alocação é o N-2, o 
governo poderia fornecer informação aos distritos com antecedência para 
informar o processo de planificação dos 2,75 % e assegurar que o mesmo seja 
integrado na planificação e orçamentação distrital.

O valor alocado em 2013 e 2014 foi investido na construção da Secretaria 
da localidade de Topuito, construção do muro de vedação no hospital 

9.2. MECANISMO DE 
ALOCAÇÃO 

9.3. REGULARIDADE 
DOS DESEMBOLSOS

9.4. PLANIFICAÇÃO, 
EXECUÇÃO E PADRÃO 
DA DESPESA 



38 ESTUDO SOBRE GESTÃO DE RECEITAS PROVENIENTES DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL E MINEIRA, CANALIZADAS NOS  
TERMOS DA LEI PARA ALGUMAS COMUNIDADES EM NIASSA, NAMPULA E ZAMBÉZIA

de Larde e na compra de estacas de mandioca.59 Segundo o Relatório de 
Execução Orçamental e a Conta Geral do Estado referente aos anos de 
2013 e 2014, a comunidade de Topuito recebeu MZN3.5 milhões em 2013 e 
MZN2.3 milhões em 2014. Não foi possível aferir se a Secretaria Distrital de 
Moma efectivamente recebeu o valor, porque o trabalho de campo no âmbito 
deste estudo teve lugar no distrito de Larde e Topuito. Todavia, através dos 
líderes comunitários de Topuito fomos informados sobre o padrão da despesa, 
conforme a tabela12.

No período de 2015 a 2019, os recursos financeiros referentes aos 2,75 % do 
imposto de produção foram investidos nas infraestruturas e bens seguintes:

59 Entrevistas com os líderes comunitários da localidade de Topuito

TABELA 11: EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

TABELA 12: INFRAESTRUTURAS E BENS CONSTRUÍDOS/ADQUIRIDOS

Fonte: Secretaria Distrital de Larde

Fonte: Secretaria Distrital de Larde

Ano Valor (MZN) Área de investimento

2013 3.500.000,00
Construção da Secretaria da localidade de 
Topuito

2014 2.300.000,00
Muro de vedação no hospital de Larde  
(MZN1.6 milhões)

Compra de estacas de mandioca para distribuição 
nos distritos de Moma e Larde (MZN700.000,00)

Ano Disponível 
(MZN)

Executado
(MZN)

%  
Exe.

Projectos Empreiteiro Observação

2015 3.915.170,00 3.915.170,00 100 Construção do mercado 
de Topuito

GR-Construções 
LDA

Concluída

Construção de duas 
fontes de água nas 
comunidades de Kapula e 
Nathaca - Topuito

AGUA Drilling 
Limitada

Concluída

2016 2.159.960,00 2.099.735,59 97,2 Construção do mercado 
na comunidade de 
Nathaca - Topuito

GR-Construções Lda Concluída. De referir que 
60.224,41 correspondente 
a 2,8% foi “recolhido” pelo 
sistema no fim de ano

2017 2.159.960,00 2.159.960,00 100 Construção do mercado 
na comunidade de 
Tipane - Topuito

GR-Construções Não concluído devido a 
abandono do empreiteiro

2018 4.148.610,00 4.148.610,00 100 Compra de trator 
Sonalika com atrelado 
tribasculante com eixo, 
charrua com 4 discos 
Sonalika e grades de 
10x10 para a localidade 
de Topuito

TECAP e Consultoria

AGRO-PEC, AS 
no valor de MZN 
2.562.342,00

Adquirido e em 
funcionamento

Construção do mercado 
de Naholoco - Topuito

BENCH Construções

No valor de MZN 
1.992.809,94

No ano de 2018 à empresa 
BENCH Construções tinha 
sido pago MZN1.586.286,00 
e em dívida MZN406.523,94 
para o exercício económico 
de 2019

2019 4.758.860,00 4.758.860,00 100 Construção de um bloco 
de 4 salas de aula para 
a Escola Secundária (1.° 
ciclo) de Topuito

CANOPUS 
Construções 
no valor de 
MZN4.312.327,50

Terminado

Conclusão do mercado 
de Naholoco

BENCH Construções 
no valor de 
MZN406.523,94

Falta acabamento 
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FIGURA 2: FURO DE ÁGUA DE NATHACA

FIGURA 3: ESCOLA SECUNDÁRIA DE 1.° CICLO DE TOPUITO

A alocação dos 2,75 % tem contribuído para a melhoria das condições de 
vida da comunidade. Alguns exemplos são a abertura de furo de água na 
comunidade de Nathaca (figura 2) e construção da Escola Secundária de 1.° 
Ciclo de Topuito (figura 3). A construção da escola aliviou o sofrimento dos 
meninos de Topuito que atravessavam o rio Larde todos dias (com muitos 
riscos) para a Escola Secundária de Larde.

O Conselho de Líderes reúne e decide sobre as comunidades que devem 
beneficiar do valor. A localidade de Topuito é constituída por nove (9) 
comunidades.  Em 2013, com apoio da organização Solidariedade, os líderes 
comunitários da localidade de Topuito criaram o Conselho de Líderes, 
constituído por líderes das nove (9) comunidades. Uma vez que o valor alocado 
para a localidade é insignificante para abranger as nove (9) comunidades 
numa só vez por ano, o Conselho de Líderes reúne todos anos para escolher 
as comunidades que devem beneficiar do valor dos 2,75 %, com o objectivo 
de assegurar maior abrangência possível e benefício para todos.

O Conselho de Líderes reúne com as comunidades seleccionadas para a 
identificação de necessidades. Depois da decisão do Conselho de Líderes 
sobre as comunidades que devem beneficiar do valor dos 2,75 %, o Conselho 
de Líderes reúne com as comunidades seleccionadas para auscultação e 
identificação de necessidades. As comunidades têm estado a eleger de forma 
sistemática a abertura de estradas ou comparticipação no pagamento de 
facturas de energia, mas devido à limitação do orçamento, estas necessidades 
acabam não sendo as viáveis. 

9.5. PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
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Apesar da comunidade participar dos encontros de identificação das 

necessidades, sente se excluída do processo de gestão dos fundos e em 

especial do processo de procurement. Depois da escolha de projectos para 

financiamento, o Chefe da localidade prepara a lista e envia ao governo 

distrital. O SDPI inicia o processo de procurement que culmina com a 

adjudicação da obra. A comunidade, na qualidade de legítimo beneficiário e 

dona do dinheiro, reivindica com veemência a sua participação em toda a 

cadeia de procurement que culmina com a adjudicação e construção da obra 

na comunidade. 

A reivindicação da comunidade para participar em toda cadeia de 

procurement decorre do facto de estarem a assistir, quase todos anos, à 

construção de obras sem qualidade na comunidade. O mercado do Topuito, 

com o tecto a desabar é um dos exemplos.

FIGURA 4: MERCADO DE TOPUITO

A falta de prestação de contas na construção de obras preocupa a 

comunidade de Topuito, que suspeita haver conluio entre o governo distrital 

e empreiteiros. O mercado de Topuito-sede foi construído em 2015 pela 

empresa GR-Construções, Lda. Para a comunidade, a obra não é de boa 

qualidade e reclamou perante o governo distrital. A comunidade não viu as 

suas reclamações atendidas na medida em que ao mesmo empreiteiro foi 

adjudicado o concurso em 2016 para a construção do mercado na comunidade 

de Nathaca (figura 4). Segundo a comunidade, poucos meses depois da 

construção, o mercado já tinha rachas. Ao mesmo empreiteiro foi adjudicado 

outra obra em 2017 para a construção do mercado na comunidade de Tipane. 

Esta empreitada não foi concluída porque quando a comunidade de Tipane 

se apercebeu que se tratava do mesmo empreiteiro que construiu obras com 

qualidade questionável nas comunidades vizinhas de Topuito-sede e Nathaca, 

a comunidade fez pressão junto do empreiteiro, que acabou por abandonar a 

obra, conforme ilustra a figura 5.
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FIGURA 4: MERCADO DE TOPUITO

A má qualidade das obras pode estar associada a corrupção, montantes 

ínfimos disponíveis para a construção das obras ou a custos associados à 

mobilização de equipamento/material e mão-de-obra. Infelizmente não foi 

possível ter um encontro com o empreiteiro. Mas somente um estudo sobre 

este assunto pode indicar as reais causas da má qualidade das infraestruturas. 

Em 2018, para além da construção do mercado de Naholoco, a comunidade 

elegeu a compra de um trator para fins de lavoura nas machambas das nove 

(9) comunidades de Topuito. Todavia, a comunidade não mais viu o trator 

após a compra. O acto de compra do trator (figura 6) foi visto pela comunidade 

como uma acção estratégica para aliviar o sofrimento da população no âmbito 

da lavoura nas suas machambas. Infelizmente, o trator não está a ser usado 

para o fim definido, uma vez que o mesmo ficou com o Secretário do Bairro, 

Sr. Safa, que alega que a população de Topuito não pratica actividade agrícola. 

Durante o trabalho de campo na segunda quinzena de Novembro de 2020, 

o Sr. Safa informou-nos que o trator estava na comunidade de Wala, Distrito 

de Moma, a fazer trabalhos de lavoura, visto que a população de Topuito não 

pratica a actividade agrícola.
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FIGURA 6: TRACTOR COMPRADO PARA LAVOURA NA LOCALIDADE DE TOPUITO

Face a vários desafios na gestão dos 2,75 %, a comunidade exige que seja 

aberta uma conta bancária em nome da comunidade e gerida pela própria 

comunidade como acontece no sector de florestas. A exigência para abertura 

de conta bancária da comunidade para a canalização dos recursos financeiros 

(2,75 %) não é um assunto novo. Também foi apresentado pela comunidade 

durante a visita à província de Nampula, da Comissão da Agricultura, Economia 

e Ambiente da Assembleia da República, entre 20 a 24 de Fevereiro de 201960.

A adopção de um Fundo Comunitário para onde se pode alocar os recursos 

provenientes dos 2,75 % pode ajudar a resolver ou minimizar os actuais 

problemas. Para conferir maior poder a comunidade, sentido de apropriação 

e meios de vida depois da exploração de areias pesadas, o governo deveria 

apoiar a comunidade na criação de um Fundo Comunitário para alocação 

dos recursos e prover assistência técnica para investimentos, não só em 

infraestruturas sociais, mas também em projectos de geração de renda para 

multiplicar o valor que recebem e assegurar que as próximas gerações da 

localidade de Topuito também possam beneficiar.

60 Assembleia da República (2019). “Relatório de visita de trabalho à Província de Nampula, Distrito de Larde, de 
20 a 24 de Fevereiro de 2019, realizada pela Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente”.  A Comissão de 
Agricultura, Economia e Ambiente foi convidada pela Associação Nacional de Extensão Rural (AENA).
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• Demora na disponibilização do valor. O governo distrital visualiza a 
dotação orçamental, mas muitas vezes o valor não está disponível 
para execução;

• Fraco mecanismo de transparência e prestação de contas;

• Fraca capacidade local de identificação de projectos estratégicos;

• Qualidade das infraestruturas;

• Necessidade de integração dos representantes da comunidade em 
toda cadeia de procurement;

• Recursos alocados são muito ínfimos.

9.6. 
CONSTRANGIMENTOS/
DESAFIOS

A localidade de Mitange, que hospeda o projecto de areias pesadas da 
empresa Africa Great Wall Mining Development Company, começou a 
beneficiar dos 2,75 % em 2018. A secretaria distrital recebeu MZN 778.800,00 
em 2018 e MZN 2.815.280,00 em 2019.

A alocação de 2,75 % é feita através da lei orçamental. A alocação de 2,75 
% às comunidades é determinada anualmente pelo governo através da lei 
orçamental e o valor é disponibilizado no orçamento da secretaria distrital do 
distrito.

Tal como em outras comunidades beneficiárias, tem havido demora no 
desembolso. Em 2018, o valor (MZN778.800,00) ficou disponível em duas fases; 
MZN 700.000,00 no mês de Setembro e o remanescente (MZN78.800,00) 
em Novembro do mesmo ano. Em 2019, a secretaria distrital recebeu o valor 
(MZN2.815.280,00) na totalidade no mês de Julho.

A planificação para a execução dos 2,75 % acontece imediatamente após a 
disponibilidade dos recursos financeiros.  Após a disponibilidade do valor no 
e-sistafe, o governo do distrito comunica ao concelho consultivo de localidade 
para este marcar a data para a realização da sessão onde são definidas as 
necessidades/prioridades. Durante o conselho consultivo de localidade, os 
representantes da comunidade aprovam os projectos para financiamento. 

Depois da aprovação dos projectos, segue a fase de procurement que é 
liderado pelo SDPI. Os Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas 
(SDPI) preparam o caderno de encargos, lançam o concurso e conduzem o 
processo de selecção em observância ao Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

10. ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS 2,75 % DO IMPOSTO 
DE PRODUÇÃO MINEIRA NO DISTRITO DE CHINDE 
(LOCALIDADE DE MITANGE), PROVÍNCIA DE 
ZAMBÉZIA
10.1. FUNDOS 
ALOCADOS NO 
PERÍODO 2013-2019

10.2. MECANISMO DE 
ALOCAÇÃO

10.3. REGULARIDADE 
DOS DESEMBOLSOS

10.4. PLANIFICAÇÃO, 
EXECUÇÃO E PADRÃO 
DA DESPESA
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Para o ano de 2018 e 2019 a comunidade votou pela conclusão da construção 
do centro de saúde de Mitange (que tinha sido abandonada em 2010) e 
inclusão da maternidade, reabilitação da EPC Samora Machel da vila de 
Micaune e aquisição e instalação de uma moageira de arroz, conforme a 
tabela 13.

TABELA 13: INFRAESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Fonte: Secretaria Distrital de Chinde

Ano Disponível 
(MZN)

Executado
(MZN)

%  
Exe.

Projectos Empreiteiro Observação

2018 778.800,00 778.800,00 100 Conclusão da construção 
do Centro de Saúde de 
Mitange61 

 Samajo 
Construções

Não concluída no mesmo 
ano, insuficiência dos fundos.

 Ampliação para inclusão 
de maternidade do 
Centro de Saúde de 
Mitange

 Maindho 
Construções

Não concluída no mesmo 
ano, insuficiência dos fundos.

2019 2.815.280,00 2.815.280,00 100 Centro de Saúde de 
Mitange

Samajo  
Construções

Terminado

Reabilitação da EPC 
Samora Machel da vila de 
Micaune

 Gordinho Falso  Terminado

Aquisição e instalação de 
uma moageira de arroz

Gudo comercial Terminado

A planificação para a execução dos 2,75 % acontece imediatamente após a 
disponibilidade dos recursos financeiros.  Após a disponibilidade do valor no 
e-sistafe, o governo do distrito comunica ao concelho consultivo de localidade 
para este marcar a data para a realização da sessão onde são definidas as 
necessidades/prioridades. Durante o conselho consultivo de localidade, os 
representantes da comunidade aprovam os projectos para financiamento. 

Depois da aprovação dos projectos, segue a fase de procurement que é 
liderado pelo SDPI. Os Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas 
(SDPI) preparam o caderno de encargos, lançam o concurso e conduzem o 
processo de selecção em observância ao Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

• Demora na alocação de recursos;

• Valor muito ínfimo para cobrir as necessidades;

• Necessidade de aumentar a percentagem de receita alocada à 
comunidade.

10.5. PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

10.6. 
CONSTRANGIMENTOS

61 Obra tinha sido abandonada em 2010 pelo empreiteiro.
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O princípio de partilha das receitas do imposto de produção mineira com as 

comunidades incluindo a metodologia (N-2) para a alocação dos recursos 

financeiros ainda não é aplicado de forma consistente. Em alguns distritos, 

apesar de ocorrer a exploração de recursos minerais de forma industrial e 

consequente tributação do imposto de produção mineira, as comunidades 

ainda não beneficiam dos 2,75 %.  

A demora excessiva e constante no desembolso dos recursos financeiros 

prejudica a implementação eficiente dos planos das comunidades. Em 

relação aos 20 %, embora o artigo 4 do Diploma Ministerial n.° 93/2005, de 4 

de Maio, preveja a transferência trimestral das receitas consignadas para as 

contas das comunidades beneficiárias, na prática, o Diploma Ministerial não 

é observado. As transferências têm sido anuais e vezes há que os recursos 

financeiros são transferidos depois de um (1) ano. Até 20 de Novembro de 

2020, as comunidades de Niassa, Nampula e Zambézia não tinham recebido 

as verbas referentes aos anos de 2019 e 2020. No sector de minas, apesar de 

não existir um diploma que prevê o prazo ou periodicidade para a alocação dos 

2,75 %, uma vez que a gestão dos fundos obedece a normas e procedimentos 

de gestão de finanças públicas em vigor no país e a sua canalização por via 

da lei orçamental, os fundos deveriam estar disponíveis em Janeiro de cada 

ano, mas não tem acontecido, havendo casos em que a disponibilização dos 

mesmos é feita no mês de Setembro.  

A alocação de 2,75 % para as comunidades, desde o seu o início em 

2013, tem sido imprevisível. Ademais, por receio que as verbas dos 2,75 

% disponibilizadas tardiamente sejam recolhidas pela Direcção Nacional 

do Tesouro no fim do ano, em caso de execução apenas de uma parte do 

orçamento disponibilizado, as secretarias distritais têm optado em pagar na 

totalidade (100%) os custos de construção ou reabilitação de infraestruturas 

aos empreiteiros, mesmo antes destes terem começado com a empreitada, o 

que apresenta em si um risco. 

A restrição no uso dos fundos transferidos diminui o seu potencial de resposta 

às necessidades das comunidades. Segundo a Circular n.° 01/MPD-MF/2013, 

apenas são elegíveis a financiamento com recurso aos fundos dos 2,75 %, 

projectos visando a construção de infraestruturas socioeconómicas. Apesar do 

país ter grandes lacunas em termos de acesso e qualidade de infraestruturas, 

para assegurar que os 2,75 % tenham maior impacto na melhoria da vida das 

comunidades, o governo deveria conferir maior autonomia às comunidades 

na identificação e selecção de projectos em outras áreas cruciais para o 

desenvolvimento comunitário.   

Os recursos financeiros transferidos para as comunidades são ínfimos para 

ter um impacto significativo na vida das comunidades. Na área de florestas, 

alguns CGRN recebem fundos que variam de MZN30.000 a MZN300.000 

meticais por ano. Na área de minas, com excepção das comunidades 

beneficiárias de Moatize e Montepuez, os recursos transferidos também são, 

de forma geral, ínfimos, e algumas comunidades recebem verbas que variam 

de MZN400.000 a MZN1.400.000 meticais. Por esta razão, as comunidades 

da localidade de Topuito solicitam o aumento da percentagem canalizada para 

aquela localidade. 

11. CONCLUSÃO
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O modelo vigente de alocação dos 2,75 % não toma em consideração 

o princípio de equidade, o que pode reforçar as desigualdades entre 

as comunidades. Um exemplo claro é o da localidade de Namanhumbir 

(Montepuez, província de Cabo Delgado), que em 2018 recebeu MZN12.5 

milhões e em 2019 recebeu MZN22.9 milhões. O valor que a localidade de 

Namanhumbir recebeu em 2019 está acima do total (MZN17.8 milhões) recebido 

pelas comunidades de Pande e Maimelane (província de Inhambane), Cateme, 

25 de Setembro, Chipanga II e Benga (província de Tete), Mitange (Província 

de Zambézia), Penhalonga e Manica (província de Manica). O governo deveria 

pensar numa fórmula que reduza o risco de aumentar as desigualdades entre 

as comunidades.

Necessidade de melhorar os mecanismos e processos de participação, 

transparência e prestação de contas. A melhoria da participação das 

comunidades na tomada de decisão sobre utilização dos fundos é crucial. 

Os CGRN/Comité do Fundo de Desenvolvimento Comunitário que recebem e 

gerem os 20 %, bem como as secretarias distritais, actualmente responsáveis 

pela gestão dos 2,75 %, devem publicar informações claras, acessíveis e 

detalhadas sobre os recursos financeiros recebidos e a sua aplicação. Uma 

maior transparência facilitaria a tomada de decisão participativa e promoveria 

a responsabilização local pelo uso das receitas de recursos. 

A gestão dos 2,75 % pelas Secretarias Distritais e Serviços Distritais de 

Planeamento e Infraestruturas é problemática e dilui a ideia de que os 

recursos alocados são da comunidade.  Na qualidade de legítimos “donos” 

e beneficiários das verbas alocadas no âmbito dos 2,75 %, e para facilitar a 

gestão dos recursos financeiros, as comunidades exigem a abertura de uma 

conta bancária em nome da comunidade e gerida pela própria comunidade, 

como acontece no sector de florestas. 

Ausência de um documento normativo e abrangente que define os 

mecanismos de canalização e gestão dos 2,75 %. A Circular n.° 01/MPD-

MF/2013, para além de ser extemporânea, não aborda vários aspectos 

importantes para uma  boa gestão dos 2,75 % alocados às comunidades, 

como por exemplo, o objectivo político da alocação dos 2,75 %, critérios 

de alocação, o modelo de organização e representação das comunidades 

beneficiárias, o papel dos vários actores locais no processo de gestão dos 

2,75 % (conselho consultivo de localidade, serviço distrital de planeamento e 

infraestruturas e secretaria distrital), modalidade ou período de canalização 

dos 2,75 % (transferência anual, semestral ou trimestral), etc. A canalização 

e uso dos 20 % é regido pelo Diploma Ministerial n.° 95/2005, de 4 de 

Maio. Apesar de não ser abrangente, define aspectos-chave que orientam o 

processo de canalização dos 20 %.  O Diploma Ministerial n.° 95/2005, de 

4 de Maio, pode servir de inspiração para a elaboração de um documento 

normativo e abrangente para orientar a gestão dos 2,75 %.

A alocação de 2,75 % deveria ter em consideração que os recursos minerais 

não são renováveis. Mesmo as florestais que são renováveis, o tempo de 

renovação é demasiado longo. Há árvores que levam dezenas ou centenas 

de anos para atingirem o ponto de abate. Nesta conformidade, o governo 

deveria capacitar as comunidades em matérias de geração de renda de 

modo a investir os recursos financeiros em outras áreas que possam gerar 

renda a curto e longo prazo e evitar o uso de todos recursos na construção 

de infraestruturas, que na sua maioria são da responsabilidade primária do 

Estado.
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Face às constatações recomenda-se ao governo:

• Observar o artigo 4 do Diploma Ministerial n.° 93/2005 de 4 de Maio, que 
prevê a transferência trimestral das receitas consignadas para as contas 
das comunidades beneficiárias ou transferência anual no mês de Janeiro 
de cada ano; 

• Aprovar um instrumento orientador sobre a execução de recursos 
financeiros alocados às comunidades e conferir maior autonomia às 
comunidades na tomada de decisões;  

• Incluir as comunidades locais em todos os processos de concessões 
florestais, de modo a gerar confiança e evitar tensões entre as comunidades 
e operadores florestais;

• Melhor a coordenação e colaboração entre o Serviço Provincial do 
Ambiente e o Serviço Distrital de Actividades Económicas, partilha de toda 
a informação sobre licenciamento e exploração florestal, gestão dos 20 %, 
incluindo informação sobre a proveniência dos valores, beneficiários por 
comunidade e a sua publicitação a nível local;

• Melhorar a capacidade institucional de apoio às comunidades no âmbito 
da criação e funcionamento dos CGRN/Fundo de Desenvolvimento 
Comunitário;

• Capacitar as comunidades sobre gestão do Fundo de Desenvolvimento 
Comunitário, de modo a evitar conflitos resultantes de má interpretação e 
implementação deste modelo;

• Capacitar as comunidades em matérias de empreendedorismo para 
fortalecer as actividades produtivas locais, geradoras de emprego e renda 
no âmbito da aplicação dos 20 %;

• Apoiar as comunidades no processo de legalização das associações 
locais.

À sociedade civil recomenda-se:

• Capacitar as comunidades em matérias de empreendedorismo para 
fortalecer as actividades produtivas locais, geradoras de emprego e renda;

• Apoiar as comunidades no processo de legalização das associações locais 
e criação do Fundo de Desenvolvimento Comunitário;

• Apoiar as comunidades na criação de modelos de gestão de investimentos 
comunitários;   

• Capacitar as comunidades em gestão de projectos comunitários incluindo 
identificação e selecção de projectos;

• Monitorar de forma contínua os processos e mecanismos de alocação e 
gestão dos 20 % e apoiar o governo e comunidades para a melhoria do 
processo;

• Capacitar as comunidades para monitorar a exploração de recursos 
florestais na sua comunidade;  

• Realização de workshops/conferências regulares de troca de experiências 
entre as províncias, com participação de entidades licenciadoras, 
organizações da sociedade civil e comunidades beneficiárias;

• Apoiar as comunidades na melhoria dos mecanismos e processos de 
participação, transparência e prestação de contas no uso dos 20 %;

• Advocacia para a disponibilização oportuna dos 20 % e aprovação de um 
instrumento orientador para a execução financeira.

12. RECOMENDAÇÕES
12.1. ALOCAÇÃO E 
GESTÃO DOS 20 % DA 
TAXA DE EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL E FAUNA 
BRAVIA 
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12.2. ALOCAÇÃO E 
GESTÃO DOS 2,75 
% DO IMPOSTO DE 
PRODUÇÃO MINEIRA

Face às constatações recomenda-se ao governo:

• Implementar de forma consistente o princípio de partilha de receitas 

do imposto de produção mineira com as comunidades e consignar os 

2,75 % para todas as comunidades onde ocorre a exploração mineira e 

consequente tributação do imposto de produção mineira;

• Implementar de forma consistente a metodologia N-2 no processo de 

alocação dos recursos financeiros e adoptar uma fórmula de alocação dos 

2,75 % que toma em consideração o princípio de equidade;

• Disponibilizar de forma transparente e oportuna os recursos financeiros 

para implementação dos projectos das comunidades dentro do ano fiscal;

• Conferir maior autonomia às comunidades na gestão dos 2,75 % incluindo 

na identificação e selecção de projectos;   

• Conferir maior autonomia à comunidade na gestão dos 2,75 %, abertura 

de conta bancária em nome da comunidade e passar a alocar os recursos 

financeiros para a conta bancária da comunidade;

• Aprovar um documento normativo e abrangente que define os 

mecanismos de canalização e gestão dos 2,75 %. O documento deve 

apresentar aspectos importantes para uma boa gestão dos 2,75 %, como 

por exemplo, o modelo de organização e representação das comunidades 

beneficiárias, o papel dos vários actores locais no processo de gestão dos 

2,75 % (conselho consultivo de localidade, serviço distrital de planeamento 

e infraestruturas e secretaria distrital), critérios de alocação. 

À sociedade civil recomenda-se:

• Capacitar as comunidades em matérias de empreendedorismo para 

fortalecer as actividades produtivas locais, geradoras de emprego e 

renda no âmbito da aplicação dos 2,75 %, tendo em consideração que os 

recursos minerais não são renováveis;

• Apoiar as comunidades no processo de legalização das associações locais 

e criação do Fundo de Desenvolvimento Comunitário;

• Apoiar as comunidades na criação de modelos de gestão de investimentos 

comunitários;   

• Capacitar as comunidades em gestão de projectos comunitários incluindo 

identificação e selecção de projectos;

• Monitorar de forma contínua os processos e mecanismos de alocação 

e gestão dos 2,75 % e apoiar o governo e comunidades na melhoria do 

processo;

• Advocacia para Implementação consistente do princípio de partilha 

de receitas do imposto de produção mineira com as comunidades e 

consignação dos 2,75 % para todas comunidades onde ocorre a exploração 

mineira e consequente tributação do imposto de produção mineira;

• Advocacia para implementação consistente da metodologia N-2 no 

processo de alocação dos recursos financeiros e adopção de uma 

fórmula de alocação dos 2,75 % que toma em consideração o princípio de 

equidade;

• Advocacia para alocação transparente e oportuna dos recursos financeiros 

para implementação dos projectos das comunidades dentro do ano fiscal;

• Advocacia para maior autonomia das comunidades na gestão dos 2,75% 

incluindo a identificação e selecção de projectos; aprovação de uma 
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directiva governamental para abertura de conta bancária em nome da 

comunidade e consequente alocação dos 2,75 % na conta bancária da 

comunidade;

• Advocacia para aprovação de um documento normativo e abrangente que 

define os mecanismos de canalização e gestão dos 2,75 %. O documento 

deve apresentar aspectos importantes para uma boa gestão dos 2,75 

%, como por exemplo, o modelo de organização e representação das 

comunidades beneficiárias, o papel dos vários actores locais no processo 

de gestão dos 2,75 % (conselho consultivo de localidade, serviço distrital de 

planeamento e infraestruturas e secretaria distrital), critérios de alocação;

• Apoiar as comunidades na melhoria dos processos e mecanismos de 

participação, transparência e prestação de contas na gestão dos 2,75 %;

• Realizar workshops/conferências regulares de troca de experiências entre 

os governos provinciais e distritais, organizações da sociedade civil e 

comunidades beneficiárias.
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ANEXO 1: TRANSFERÊNCIA DE 20 % DE RECEITAS DE EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 2013-2019 

Província Receita de 
Licenciamento

Valor de  
20%

Valor de  
transferido

Nº comunidades que 
receberam

Ano 2013

Zambézia 52,679,144 10,535,828.80 6,551,177.00 64

Nampula 18,084,976 3,616,995.20 3,068,664.76 49

Niassa 8,176,141 1,635,228.20 439,741.30 12

Total 78,940,261 15,788,052 10,059,583 125

Ano 2014

Zambézia 74,063,477 14,812,695.40 7,897,282.00 42

Nampula 26,109,350 5,221,870.00 57,284.18 13

Niassa 12,457,100 2,491,420.00 29,907,282.71 4

Total 112,629,927 22,525,985 38,374,849 59

Ano 2015

Zambézia 41,959,199 8,391,839.80 7,523,873.00 52

Nampula 16,098,042 3,219,608.40 921,952.75 40

Niassa 3,183,427 636,685.40 1,441,246.80 25

Total 61,240,668 12,248,134 9,887,073 117

Ano 2016

Zambézia 45,399,264 9,079,852.80 8,031,580.00 62

Nampula 19,643,007 3,928,601.40 1,277,612.94 41

Niassa 6,805,799 1,361,159.80 1,266,082.33 1

Total 71,848,070 14,369,614 10,575,275 104

Ano 2017

Zambézia 123,019,930 24,603,985.91 3,741,340.00 49

Nampula 22,668,708 4,533,741.60 2,810,110.70 62

Niassa 5,494,801 1,098,960.14 2,003,539.35 23

Total 151,183,438 30,236,688 8,554,990 134

Ano 2018

Zambézia 30,936,148 6,187,229.60 3,659,776.00 20

Nampula 17,101,464 3,420,292.70 2,810,110.70 62

Niassa 4,899,855 979,971.00 622,550.00 8

Total 52,937,467 10,587,493 7,092,437 90

Ano 2019

Zambézia 35,655,313 7,131,062.60 1,586,229.00 16

Nampula 11,237,711 2,247,542.20 4,950,705.67 34

Niassa 8,447,061 1,689,412.27 0 0

Total 55,340,085 11,068,017 6,536,935 50

Totais Globais

Zambézia 403,712,475 80,742,495 38,991,257 305

Nampula 130,943,258 26,188,652 16,409,442 301

Niassa 49,464,184 9,892,837 35,680,442 73

Total 584,119,916 116,823,983 91,081,141 679

Fonte: Base de dados da Direcção Nacional de Florestas
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