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De P- fc De -'1._ 

Os recursos minerals da Republica de Mo9ambique, quando raciona!mente avatiados e utilizados, 
constituem um factor importante para o desenvolvimento social e econ6mico. 

As transformai;oes econ6micas em curso no Pais e o desenvolvimento no sector mineiro, _impoem a 
revisao da legisla~ao aplicavel a actividade mineira, de modo a adequa-la aos objectivos da politica 
econ6mica nacional. 

Assim, ao abrigo do disposto no n" 1 do Artiga 135 da Constituii;ao da Republica, a Assembleia da 
Republica determina: 

CAPiTULO f 

DISPOSl(OES GERAIS 

ARTIGO 1 
AMBITO 

l. A presente Lei rcgula as termos do exercicio dos direitos e deveres relativos ao uso e aproveitamento 
de recursos minerais com respeito pelo meio ambiente, com vista a sua utiliza~ao racional e em 
beneficio da economia nacional. 

2, 0 uso e aproveitamento do petr61eo e regido por legislai;ao pr6pria. 

ARTIGO 2 
OBJECTlVOS 

0 direito de uso e aproveitarnento dos recursos minerais sera exercido de harmonia com as melhores e 
mais seguras praticas mineiras, com observancia dos padroes de qualidade ambiental legalmente 
estabelecidos e com vista a um desenvolvimento sustentave] de longo prazo, visando a realiza,;ao dos 
segui ntes objectivos: 

a) Reconhecimento 

b) Prospec,;ao e pesquisa 

c) Minera~ao 

d) Tratarnento e processamento 

e) Comercializai;ao ou outras formas de dispor do produto mineral 

f) Outros fins relacionados com os acima descritos. 



ARTIG03 
DEFINI<";OES 

0 significado dos termos uti!izados consta do gloss:i.rio, em anexo a presente lei, de que faz partc 
integrante. 

ARTIG04 
PRO PRIED ADE DOS RECURSOS MINERAIS 

I. Os recursos minerais que se encontrem no solo e subsolo, nas aguas interiores, no leito do mar 
territorial, na zona econ6mica exclusiva e na platafonna continental da Repti.blica de Mo9ambique, 
sao propriedade do Estado, nos termos da Constitui9ao. 

2. lncluern-se no disposto no numero anterior os recursos minerais situados no leito marinho e no 
subsolo do leito rnarinho do mar territorial. 

CAPITULO II 

TiTULOS ll-1INEIROS E AUTORIZA<;:'OES 

SEC<";A.O I 
TiTULOS E AUTORIZAt;:OES PARA A PROSPEC<;:AO, PESQUISA E EXPLORA<;AO 

ARTIGO 5 
OBTEN<;'.A:0 DOS DIREITOS 

I. 0 direito de rcconhecimento, prospec~ao;. pesquisa e explorayao dos recurses minerais obtem-se 
atraves de um dos seguintes titulos mineiros e autorizayoes: 

a) Licen9a de reconhecimcnto; 

b) Licen9a de prospec9ao e pesquisa; 

c) Concessao mineira; 

d) Certificado mineiro; 

e) Senha mineira. 

2. Os titulos mineiros e autoriza9oes serao atribuidos por ordern de prioridade de data de entrada do 
respective pedido junto da autoridade competente, nos termos do que estiver regulamentado. 

3. 0 exercicio dos direitos atribuidos nos termos do artigo 20 e n° 2 do artigo 40 da presente Lei 
nao carece de titulo mineiro. 

4. Nao carece igualmente de titulo mineiro, a investigai;:ao geol6gica realizada nos termos do artigo 
39 da presente Lei . 

ARTIGO 6 
REQUISITOS PAR'-\ OBTEN<;AO DE TITULO MIN EI RO OU AUTORIZA<;'.AO 

L Pode ser titular de liccni;:a de reconhecimento ou de prospec91io e pesquisa, qualquer pessoa 
singular ou co\ectiva, nacional ou estrangeira, com capacidade juridica, que pretenda levar a 
cabo as opera96es permitidas por esses titulos. 

2. Pode ser titular de concessao mineira qualquer pessoa co!ectiva ou sociedade criada e registada 
em Mo9ambique. 



3. Pode ser titular de certificado mineiro qualquer pessoa singular, colectiva ou sociedade com 
domicilio no Pais, nacional ou estrangeira, com capacidade juridica, e qualquer cooperativa ou 
famiHa capaz de realizar as operayoes autorizadas por este titulo mineiro. 

4. Pode ser detentor de senha mineira qualquer pessoa singular de nacionalidade mo9ambicana com 
capacidade juridica que lhe possibilite realizar as operayoes permitidas pela senha mineira. 

5. Os titulos mineiros e autorizayoes, serao atribuidos pelo Ministerio que superintende a actividade 
mineira, em conforrnidade com a presente Lei e de acordo com os requisites especificos, nos 
termos a regulamentar. 

SECC,:AO II 
UCENC,:A DE RECONHECIMENTO 

ARTfGO 7 
CONDI(OES E PRAZO DE ATRrBUI(:'.AO 

l. A licem;:a de reconhecimento sera atribu(da a favor de pessoa que reuna os requisites necessaries e 
pague a respectiva taxa. 

2. A licenp de reconhecimento n5.o sera atribuida em area que seja considerada por lei come vedada a 
actividade mineira, ou em area que seja objecto de outros titulos ou autorizai;oes mineiras. 

3. A licenya de reconhecimento podera, excep_cionnlmente, ser atribuida nas areas rnencionndas no 
numero anterior, ponderado o intcrcsse econ6mico nadonal. 

4. A area para a qua! tenha sido atribuido qualejuer outro titulo mineiro ou autorizai;ao deixa de ser 
sujeita a licen9a de reconhecimento. 

5. 0 prazo maxima da licen9a de reconhecimento e de dais anos, nao prorrogaveis. 

6. A 1icen9a de reconhecimento e pessoal e intransrnissivel. 

ARTIGO 8 
DIREITOS DO TITULAR 

A Jiceni;a de reconhecimento confere ao seu titular o direito de, na area de reconhecimento: 

a) Obter acesso, entrar ou sobrevoar para realizar, sem exclusividade, o reconhecimento; 

b) Obter e remover amostras; 

c) Ocupar a terra e erguer quaisquer instala9oes temporarias, acampamentos, construyoes 
ou edificios necessaries a execuyao do reconhecimento, com observancia das leis em 
vigor; 

d) Usar a agua, madeira e outros materiais r.ecessarios para o reconheci mento, com 
observancia das leis em vigor. 

ARTlGO 9 
DE VERES DO TITULAR 

I. Para alem de quaisquer outras condii;oes, o titular da Iicenya de reconhecimento deve: 

a) Fazer o reconhecirnento na respectiva area; 

b) Submeter a informa9ao e os relat6rios peri6dicos conforme as exigencias legais; 



c) Compensar os utentes da terra por danos causados a esta ou as propriedades resultantes 
das actividades de reconhecimento na area. 

d) Exercer a actividade de acordo com a.s boas praticas mineiras e restaurar a terra em caso 
de qualquer dano resultante de actividades de reconhecimento, em conformidade com 
os padroes de qualidade ambientais; 

2. 0 titular da licen9a do reconhecimento s6 pode realizar perfura9oes e escava96es nos termos a 
regulamentar. 

3. E causa de revoga9ao da licen9a de reconhecimento, o nao cumprimento do previsto nas alfneas c) e d) 
do numero I do presente artigo e a falta de pagamento do imposto sobre a superficie. 

SEC(:AO III . 
LlCENCA DE PROSPEC<;::AO E PESQUfSA 

ARTIGO 10 
CONDIC::OES E PR'-\ZO DE ATRIBUI<;:AO 

I. A licenc;a de prospec9ao e pesquisa sera atribuida a fovor de pessoa que reuna os requisitos necessarios 
e pague a respectiva taxa. 

2. A licen,;a de prospec,;ao e pesquisa nao sera atribuida em area considerada por lei como vedada a 
actividade rnineira, ou em area que seja objecto de outros titulos mineiros ou autoriza,;oes. 

3. QLiando urna area e ou se torna vedada a actividade mineira por lei, a mesrna deix.a de estar sujeita a 
qualquer licen,;a de prospec,;:iio e pesquisa. · · · 

4. 0 prazo da licen9a de prospeci;:ao e pesquisa i de cinco anos, renovavel no maximo por iguat 
periodo. 

5. A licen,;a de prospeci;:ao e pesquisa e transmissive!, nos termos a regulamentar. 

ARTIGO 11 
DIREITOS DO TITULAR 

A licen9a de prospec9ao e pesquisa confere ao seu titular o direito de, na area de prospeci;:ao e pesquisa: 

a) Ter acesso a area que sera objecto de prospeci;:ao e pesquisa; 

b) Pesquisar em regime de exclus[vidade os recursos minerais abrangidos pela licen~a e 
levar a cabo ac9oes e trabalhos que sejarn necessarios para atingir este objectivo: 

c) Pesquisar nos termos a regulamentar os minerais associados que possam ocorrer na 
area; 

d) Colher, remover e exportar ex.emplares e · amostras que nao excedam os ltmites 
aceitaveis para fins de prospec9ao e pesquisa, de acordo com os padroes e criterios a 
definir em regulamento; 

e) Proceder a amostragens e fozer ensaios de processamento de minerio que nao excedam 
os Ii mites aceitaveis para a determina9ao do potencial mineiro; 

f) Vender, mediante autoriza9ao, exemplares e amostras obtidas para fins de prospecc;ao e 
pesquisa ou de arnostragens e ensaios de processamento; 

g) Ocupar a terra e erguer quaisquer insta\a9oes temporarias, acampamentos, constru9oes 
ou edificios necessarios a execu,;ao da prospecc;ao e pesquisa; 



h) Usar a agua, madeira e outros materiais necessarios para a prospec9ao e pesquisa, com 
observancia das leis em vigor; 

i) No caso referido no numero 3 do artigo IO,-receber uma indemniza9ao, desde que a 
actividade de prospec9ao e pesquisa tenha sido executada por mais de 2 (dois) anos. 

ARTIGO 12 
DEVERES DO TITULAR 

I. 0 titular de licen9a de prospec9ao e pesquisa que venda qualquer produto mineral nos tennos da alfnea 
f) do Artigo 11, esta sujeito a todos os impostos e irnposi9oes fiscais como se os recursos minerais 
vendidos tivessem sido obtidos ao abrigo de uma concessao mineira. 

2. A licen9a de prospec9ao e pcsquisa podera ser revogada quando o titular da licen9a de prospec9ao e 
pesquisa tenha violado qualquer lermo ou condi9ao estabelecidos p9r regu!amento ou especificados no 
Contrato Mineiro. 

SEC(AO IV 
CONCESSAO MINEIR.\ 

ARTIGO 13 
CONDI<;OES E PRAZO DE ATR!BUI(;AO 

1. A concessao mineira sera atribuida a favor de pessoa que reuna os requisitos necessarios e pague a 
respecti va taxa. 

2. Sempre que o pedido seja ernergente de uma ·ucen9a de prospec~ao e pesquisa c o rcspectivo titular 
tenha cumprido com as suas obrigac;:oes, a con~'essao mineira solicitada sera atribuida. Considera•sc 
como emergente de I iccn9a, o pedido de concessao. formulado por titular de liccnp de prospec9ao e 
pesquisa re\ativamente a qualquer pori;:ao de area constantc do titulo, e como nao emergentes de licenp, 
os restantes casos. 

3. Nenhuma concessao mineira sera atribufda para qua!quer area abrangida por liceni;:a de prospeci;:ao e 
pesquisa ou certificado rnineiro a outra pessoa que nao seja o titular da licen9a de prospec9ao e pesquisa 
ou do certificado mineiro rclativos a essa area. 

4. A concessao mineira nao sera atribufda em area que seja considerada por lei como vedada a 
actividade mineira, mi em area que seja designada como area de senha mineira. 

5. 0 prazo da concessao mineira tera como base a vida econ6mica da mina ou das opera9oes m ineiras, e 
sera no maximo de vinte e cinco anos, prorrogaveis, na.o podendo qua\quer prorrogai;:ao exceder tal 
periodo. 

6. A concessao mineira e transmissfvel, nos termos a regulamentar. 

7. A area de qualquer concessao mineira nao podera. exceder a area necessaria as opera9oes mineiras. 

ARTIGO 14 
DIREITOS DO TITULAR 

I .A concessao rnineira conferc ao seu titular o direito de, na area mlneira: 

a) Usar e ocupar a terra e realizar em regime de exclusividade, a explorac;:a.o dos recurses 
minerais identificados na fase de pesquisa, e levar a cabo as opera96es e trabalhos 
necessarios; 

b) Utilizar a terra e erguer quaisquer instala9oes ou infra-estruturas necessarias para realizar as 
operac;:oes de explora9ao rnineira; 



c) Utilizar a agua, rnadeira e outros rnateriais necessaries as operayoes de explorayao mineira, 
em conformidade com as leis em vigor; 

d) Usar partes da area que scja necessaria para fins agricolas e pecuarios ou crias;ao de animais, 
em propori;:oes adequadas ao consumo pr6prio; 

e) Armazenar, transportar, processar recursos rninerais e desfazer-se de qualquer desperdfcio; 

f) Yender ou por outra forma alienar os produtos minerais resultantes da explora,;:ao mineira. 

2. 0 titular da concessao mineira tern o direito de requerer e de !he ser atribuido titulo de uso e 
aproveitamento da terra, nos termos estabelecidos na legisla,;:ao sobre terras e com observancia 
do disposto no artigo 43 da presente Lei. 

3. 0 titular de concessao mineira pode, nos terrnos a regulamentar, abandonar total ou parcialmente 
a area mineira objecto de concessao. 

ARTIGO 15 
DEVERES DO TITULAR 

1. 0 inicio de qualquer trabalho de desenvolvirnento ou de minera91io na area para a qual a 
concessao mineirn e atribuida esta sujeito a emissao previa de: 

a) Licenp1 arnbiental, exigida por lei; 

b) Autoriza~ao de uso e aproveitamento da terra; 

2. O titular da concessao mineira deve obter -a !icen,;:a ambiental e a 2lltoriza9ao especificadas no 
n{1mero I do presente artigo dentro de tres (3) anos a partir da data da emissao da concessao mineira, 
sob pena de revoga,;:ao da concessao mineira. 

3. 0 titular de concessiio mineira nao deve, remover para alern dos I imites da area mineira para fins 
comerc1a1s, madeiras, madeiras f6sseis, achados arqueo16gicos 0ll outros produtos florestais, 
faunfsticos ou agua obtida ou retirada na area mineira. 

4. 0 titular da concessuo mineira podera , observados os condiciona!ismos estabelecidos na Lei n° 
16/91, de 3 de Agosto, utilizar as aguas q(1e captcm no decl!rso das operar;:5es mineiras. 

5. 0 titular da concessao mineira que comercialize ou por qualqucr outra forma aliene qualquer mineral 
produzido de acordo com o estabelecido na alinea f) do numero I do artigo 14, sujeita-se ao pagamento 
dos impostos previstos na lei. 

6. Para alem de outras condi,;:oes que eventualmente sejam impostas em conformidade com a lei e das que 
possam ser estabelecidas no Contrato Mineiro, o titular da concessao mineira deve: 

a) lniciar o desenvolvimento rnineiro dentro de vinte e quatro (24) meses a partir da data da 
emissao da ultima licen,;:a ou autoriza,;:ao exigida ao abrigo do nurnero I do presente Artigo; 

b) Iniciar a produyao mineira no prazo maximo de trinta e seis (36) meses, contados da data da 
emissiio da ultima licen~a ou autorizar;:ao requerida ao abrigo do numero I do presente Artigo; 

c) Manter o n1vel de produr;:ao proposto no plano de lavra da mina e aprovado pe\o Ministerio; 

d) Manter balancetes adequados da minerar;:ao e outros neg6cios levados a cabo na area de 
minera9ao e da venda ou aliena9ao dos recursos minerais obtidos, bem como ter os livros que forem 
legalmente exigidos; 

e) Subrneter informa,;:ao e relat6rios peri6dicos conforme as cxigencias legais; 

f) Permitir estudos cient\ficos de institui9oes educacionais e institui9oes governamentals, segundo 
o previsto no artigo 39 da presente Lei; 



g) Manter a area e as operac;;oes mineiras em estado seguro, em cumprimento dos regulamentos de 
gestao, saude e segurano;a mineiras; 

h) Cumprir com as_ exigencias de proteco;ao, gestao e restaurac;;ao ambiental nos termos da 
legislac;;ao em vigor; 

i) Permitir o acesso, atraves da area mineira, a qualquer terra contigua, desde que tal nao 
interfira na actividade mineira; 

j) Permitir a construo;ao e utiliza~ao, na area mineira, de valas, canais, condutas, gasodutos, 
esgotos, drenagens, fios, linhas de transporte de energia, estradas e infra-estruturas publicas, desde que 
nao interflram com a actividade mineira; 

k) Compensar os respectivos titu!ares pe!os danos causados a terra e propriedades resultantes 
das operaqoes mineiras; 

l) Demarcar e manter os I imites da area mineira. 

7. A concessao mineira pode ser revogada se o titular nao observar o disposto no numero 2 e a!ineas (a), 
(b) ou (g) do nC1mero 6 do presente artigo, ou se o titular da concessao mineira violar qualquer disposic;;ao 
regulamentar ou especificada no Contrato Mineiro e essa disposi~ao preveja que a viola~ao e penalizada 
com a revogai;ao da licenc;;a. 

SEC<;AO V 
CERTIFI(:_ADO l\.1INEIRO 

ARTIGO 16 
CONDl<;◊ES E PRAZO DE ATRIBUICAO 

I. 0 Certificado Mineiro sera atribuido a favor de pessoa que reuna os requisitos necessaries e 
pague a respectiva taxa. 

2. 0 certificado mineiro nao sera atribufdo em area que seja considerada por lei como vedada a 
actividade mineira, ou em qualquer area que tenha sido designada coma area de senha mineira. 

3. 0 certificado mineiro nao sera atribuido para qualquer area de licen9a de prospeq:ao e pesquisa 
ou de concessao mincira a pessoa que nao seja o titular da licenc;;a de prospecc;;ao e pesquisa ou 
concesslio mineira relativos a essa area. 

4. 0 certificado mineiro sera emitido por um periodo maxima de dois (2) anos, prorrogavel por 
periodos sucessivos nao superiores a dais (2) anos, desde que a actividade mineira em curso o 
justi fique. 

5. 0 certificado mineiro e transmisdve!, nos termos a regulamentar. 

6. A area sL1jeita a certificado mineiro nao excedera a area necessaria as operai;oes mineiras de 
pequena escala e nao sera superior a quinhentos (500) hectares, nao podendo cada titular deter 
mais de quatro titulos para areas contiguas. 

7. As caracteristicas e limitac;;oes que distinguem as operai;:oes mineiras de pequena escala para fins 
de certiflcado mineiro, <las outras operai;:oes mineiras, serao fixadas par regulamento. 

ARTIGO 17 
DIREITOS DO TITULAR 

I. O certificado mineiro confere ao respectivo titular o direito de, na area do certificado: 

a) Ocupar, usar a terra e realizar, em regime de exclusividade, opera,;oes mineiras de pcquena 
escala, relativas a recursas minerais e levar a cabo as opera,;oes e trabalhos necessarias; 



b) Usar a terra e erguer instala9oes ou infra-estruturas temporarias necessarias para realizar 
opera95es de explora9ao mineira; 

c) Utilizar a agua, madeira e outros materiais necessarios as operaioes mineiras de 
exp!orai;ao, com observancia das leis em vigor; 

d) Armazenar, transportar, processar recurses minerais e desfazer-se de qualquer desperdicio, 
com observancia das leis em vigor; 

e) Vender ou por outra forma alienar produtos minerais resultantes da explora9ao mineira; 

f) Requerer uma concessao mineira. 

2. 0 titular de um certificado mineiro nao deve, salvo disposi9ao legal em contrario, retirar para 
alem dos limites da area do certificado para fins ou utilizas:ao comerciais, madeira ou outros 
produtos florestais e faunisticos, ou qualquer agua obtida na area do certificado. 

3. 0 titular de certi ficado mineiro tern o direito de requerer e de !he ser atribuido titulo de uso e 
aproveitamento da terra, nos termos <la legislac;ao sobre terras e com observancia do disposto no 
artigo 43 da presente lei. 

ARTIGO 18 
DEVERES DO TITULAR 

1. 0 titl1lar de certificado mineiro que comercialize ou por outra forma aliene qualquer mineral 
produzido de acordo com o prescrito no numero I aHnea (e) do artigo anterior, sujeitar-se-ii. a todos 
os impastos e outras imposi95es fiscais aplicaveis ao abrigo du presente Lei. 

2. Para alcm de quaisquer outras condi95es que possam estar estabelecidas cm conformidade com 
a lei, o titular de certiticado mineiro deve: 

a) Submeter as informac;oes e os relatorios peri6dicos ; 

b) Permitir investigayoes cientfftcas por institui9oes do Estado e educacionais nos termos 
previstos no Artiga 39 da presente Lei; 

c) Manter a area do certificado e as operas:oes mineiras em estado seguro em cumprimento 
dos regulamentos de gestao, saude e de seguranp mineiras; 

d) Cumprir com as exigencias de protec9ao, gestao e restaura9ao ambiental ; 

e) Permitir o acesso atraves da area do certificado a qualquer terra contigua desde que ta! nao 
interfira com as opera95es minciras; 

f) Permitir a constru9ao e utiliza9ao na area do certificado de valas, canais, condutas, 
gasodutos, esgotos, drenagens, fios, linhas de transporte de energia, estradas e infra
estruturas publicas, desde que nao interfiram com as opera95es mineiras; 

g) Compensar os utentes da terra por quaisquer danos a terra e propriedades resultantes das 
opcras:oes mineiras; 

h) Demarcar e manter os lim ites da area de certificado. 

3. 0 certificado mineiro pode ser revogado se o titular nao observar o estabelecido no m'1mero 2, 
a!ineas c), d) e g) do presente artigo, ou se o titular do certiticado mineiro violar qualquer termo 

OU 
condi9ao que ten ha sido estabelecido e esse termo ou condi9ao preveja que a sua violas:ao seja 
pena!izada com a revoga9ao do certificado. 



SEC<'.;AO VI 
SENHA MINEIRA 

ARTIGO 19 
DESIGNA<'.;AO DE AREAS 

1. Determinada terra pode, nos termos a regulamentar, ser designada como area de senha mineira. 

2. A area designada de scnha mineira sera declarada onde seja apropriado o uso de metodos nao 
sofisticados de prospeci;:ao e pesquisa, extraci;:ao e processamento e atender-se-a a natureza e 
caracteristicas da area. 

3. Nenhuma terra sera declarada area designada de senha mineira quando a mesma seja considerada 
por lei como vedada a actividade mineira, ou esteja sujeita a liceni;:a de prospeci;:ao e pesquisa, 
concessao mineira ou certificado mineiro. 

4. As caracteristicas e limitai;:oes que distinguem as operai;:oes mineiras artesanais para fins de 
senha mineira das outras operai;:oes mineiras constarao de regulamento. 

ARTIGO 20 
CONDI<;:◊ES E PRAZO DE ATRIBUI<;:AO 

1. A senha mineira sera atribufda a pessoa quc reuna os rcquisitos necessarios e pague a respectiva taxa, 
incluindo nela as condi~oes que se considerem apropriadas. 

2. A sen ha mineira sera atribuida por um periodo .de doze meses e pode ser prorrogada par 
perfodos iguais. 

3. A senha mineira e pessoal e intransmissive!. 

4. Por razoes ponderosas de caracter ambiental, de saude publica e outras que o 
justifiquem, pode-se suspender temporaria e colectivarnente, por um periodo que nao exceda os 
sessenta dias, o direito de todos as detentores de senhas rnineiras de rea!izarem operai;:oes rnineiras 
em qualquer area designada de senha mineira. 

ARTlGO 21 
DlREITOS DO DETENTOR 

A senha mineira confere ao seu detentor o direito de, na respectiva area designada de senha mineira, 
real izar, em regime nao exclusivo, opera96es mineiras artesanais de qualquer recurso mineral, armazenar, 
transportar e vender os recursos minerais extrafdos e desfazer-se de forma segura do desperdfcio. 

ARTIGO 22 
DEVERES DO DETENTOR 

l. 0 detentor de senha mineira devera: 

a) Ser portador da sua sen ha sempre que estiver envolvido em operai;:oes mineiras; 

b) Manter as opera9oes mineiras em estado seguro, em cumprimento dos regulamentos de gestao, 
saude e segurani;:a mineiras; 

c) Cumprir com as exigencias de protec9iio, gestao e restaura9ao ambiental, ao abrigo da legis!a9ao 
em vigor; 

d) Respeitar os termos e condi~oes que estejam estabelecidos na senha. 

e) Devolver a sen ha em caso de revoga~ao da presente, 



2. As senhas mineiras podern ser revogadas colectivamente, segundo o previsto no nurnero 1 do artigo 19. 

SEC<:;:AO VII 
TRANSMISSA.O E REVOGA<::AO 

ARTIGO 23 
TRANSl\IISSAO DE TITULO l\IINEIRO 

A transmissao dos tftulos mineiros esti sujeita a autorizai;:ao previa, nos termos a regu\arnentar e implica a 
transmissao do respectivo tftulo de uso e aproveitamento da terra, nos termos da !egislai;:ao sabre terras. 

ARTIGO 24 
REVOGA(:AO DE LrCEN<;A DE PROSPEC('AO E PESQUISA E CONCESSA.0 MINEIRA 

l. A licen9a de prospec9ao e pesquisa e concessao rnineira podern ser revogadas mediante notificai;:ao 
ao titular, nos termos a regulamentar, sempre que, e nos casos seguintes a pessoa: 

a) entre em falencia, acordo ou composi9ao corn os seus credores, a niio ser que haja hipoteca 
registada das instala9oes mineiras; 

b) se veriftque a transformai;:ao ou dissolw;ao da sociedade, a nao ser que tenha sido obtido 
consentimento previo para a transforma9~0 ou dissolu9ao, quando tenha por fim a fusao ou 
reconstitui9ao; 

c) falte ao pagarnento do Impasto sabre a superficie. 

2. A 1icen9a de prospeci;:ao e pesquisa e a concessao mineira nao seriio revogadas com fundamento na 
falta de pagamento do fmposto sobre a Superficie se, o titular tiver pago o rnontante em divida, 
incluindo quaisquer juros ou rnultas, dentro do prazo a regulamentar. 

3. A revoga91io da licen9a de prospec91io e pesquisa, nao exc!ui a responsabilidade do titular da licen9a 
pelo cumprimento de quaisquer obrigai;:oes que provenharn de actos ou contratos relacionados com a 
licen9a incorridos antes da data da revoga91io, assim como por quaisquer rec!ama9oes de terceiros de 
boa fe par danos ou ferirnentos. 

SECCAOVfll 
CONTRATOS 

ARTIGO 25 
CONTRA TO l\11NEIRO 

1. Excepcionalrnente e atendendo a dirnens1io do projecto, o Govemo podera ce\ebrar um Contrato 
Mineiro corn o titular de uma licen9a de prospec9ao e pesquisa ou concessao mineira. 

2. 0 Contrato Mineiro devera canter disposii;:oes relati vas: 

a) as circunstancias ou forrnas atraves <las quais o Governo exercera as competencias conferidas 
nos termos da presente Lei e regulamenta~ao cornplementar; 

b) a resolui;:ao de litigios surgidos au relativos ao Contrato Mineiro au a ap1icai;:ao da presente Lei 
e regulamenta9ao complementar, incluindo disposi9oes relativas a resolu9ao de quaisquer 
<lesses litigios par arbitragem intemacional; 

c) qualquer outro assunto que as partes considerem pertinente e necessario. 



SEC<::AO IX 

ARTlGO 26 
COMERCIALIZA~AO 

I. A comercializai;ao de produtos minerals de origem nacional e permitida quando a mesma resulte de 
actividade mineira realizada em conformidade com o titulo mineiro. 

2. A comercializai;ao de produtos rninerais nao resultantes de actividade mineira conduzida ao abrigo de 
titulo mineiro ou autorizai;ao sera feita ao abrigo de I icen9a e sujeita ao devido contra lo e fisca!iza~ao, 
nos termos a regu!arnentar. 

CAPITULO III 

REG[ME FISCAL 

ARTrGO 27 
IMPOSTOS DEVIDOS NA ACTIVJDADE MINEIRA 

I. As pessoas que exercem actividade mineira, suas contratadas, subcontratadas e operadores, estao 
sujeitas aos impostos em vigor na Rep(1blica de Moc;ambique, incluindo o autarquico. 

2. Siio especificamente devidos os seguintes im·postos pelas pessoas referidas no m.'1mero anterior; 

a) o Impasto sabre a Prodll';:ao; e 

b) o !mposto sabre a Superficie. 

ARTlGO 28 
IMPOSTOSOBREAPRODUCAO 

I. 0 impasto sobre a produ9ao incide sabre o valor do produto mineiro resultante de actividade mineira 
exercida no territ6rio nacional, do qua\ uma percentagem sera destinada aos servii;os locais onde o 
empreendimento sera realizado, nos termos a regu\amentar. 

2. 0 impasto sobre a produ9ao incide tambem sabre o valor do produto mineiro: 

a) Comercializado; ou 

a) Utilizado para qualquer fim comercial ou industrial, que nao seja a constru9ao nos termos do 
numero 2 do artigo 40, na area sujeita ao titulo mineiro. 

3. Para efeitos do presente artlgo, a expressao comercializa9ao inclui a alienai;:ao, comercializa9ao, 
exporta9ao, consigna9ao1 garantia e qualquer outra forma de disposi9ao gratuita au onerosa. 

4. As taxas do Impasto sobre a produ9ao serao fixadas pelo Conselho de Ministros de 10% a 12% para 
os diamantes e 3% a 8% para os restantes produtos rninerais. 

5, Os detentores de titulos mineiros e autoriza9oes tern a obrigac;ao de efectuar o pagamento do impasto 
sobre a produ9ao, rnesmo no caso de titulos e autoriza9oes concedidos para a realiz.a9ao de testes, 
ensaios ou analises dos produtos mineiros ou amostras obtidas a partir das areas de titulo, desde que 
os produtos rnineiros se destinem posteriormente a comercializa9ao. 

6. Nos casos em que o tftulo rnineiro e detido em com um por varias pessoas, todos que tenharn interesse 
no tftulo mineiro serao solidariamente responsaveis pelo pagamento do impasto sobre a produ9ao 
re\ativo ao titulo mineiro. 



ARTIG029 

lSEN<;::AO DO IMPOSTO SOBRE A PRODU(AO 

Os titulares de certificado mineiro e de senha mineira estao isentos do pagamento do impasto sobre a 
produo;ao, devendo o processo seguir a tramita9ao prevista em legisla9ao espedfica. 

ARTIGO 30 
IM POSTO SOBRE A SUPERFICIE 

I. 0 Impasto sobre a Superficie e devido anualmente pe!os titulares de licenya de reconhecimento, 
liccn9a de prospec9ao e pesquisa, concessao mineira ou certi fic~do mineiro e e determinado na base 
da area sujeita a titulo mineiro. 

2. A taxa do Impasto sabre a Superficie a ser estabelecida nos termos a regulamentar, contemplara, na 
sua distribui9ao, os servi9os locais onde o empreendimento sera realizado. 

3. 0 montante anual do Impasto sabre a Superficie devido nos termos dos numeros anteriores sera 
calcu\ado pela multiplica9ao da respectiva taxa do Impasto sabre a Superficie pela area sujeita a 
titulo mineiro, ex:pressa em hectares, na data da crnissao do tttulo mineiro e posteriormente em data 
definida em regu\amento. 

4. 0 pagamento do impasto sabre a superftcie exclui o pagamento da taxa am1al de uso e 
aproveitamento da tcrni, sendo porem devido. o pagarnento da taxa de autoriza9ao nos terrnos da 
legisla9ao sobre terras. 

ARTfGO 31 
Ii\'JPOSTOS AUTARQUICOS 

Sem prejLJizo do disposto no artigo 26 da presente lei, as pessoas que desenvolvarn actividades mineiras, 
inclLJindo a comercializa9ao, estao sLJjeitas aos impastos autarquicos nos terrnos estabelecidos na Lei n. 0 

11/97, de 31 de Maio. 

CAPITULO IV 

GARANT!AS AO !NVESTli\lENTO 

ARTIGO 32 
FORMA E VALOR DO INVESTIMENTO 

l. 0 investirnento directo estrangeiro e naciona( pode revestir, iso!ada ou cumulativarnente, as formas 
seguintes, desde que susceptiveis de avalia9ao pecuniaria: 

a) moeda livremente convertivel, ou numerario no caso de investirnento directo nacional; 

b) equiparnentos e respectivos acess6rios, materiais e outros bens importados; 

c) no caso de investirnento directo nacional, infra-estruturas, instala9oes e a cedencia de direitos 
relativos ao uso da terra, concessoes, licen9as e outros direitos de natureza econ6mica, comercial 
au tecnol6gica; 

d) cedencia, em casos especificos e nos termos acordados e sancionados pelas entidade 
competentes dos direitos de utiliza9ao de tecnologia patenteada e de marcas registadas e cuja 
remunera9ao se limitar a participayao na distribuir;ao dos lucros da empresa resultantes das 
actividades em que tais tecnologias ou marcas tiverem sido au forem aplicadas; 



e) valor pago em moeda livremente convertivel pela aquisi,;:ao de participa,;:oes sociais em empresa 
constituida em Mo,;:ambique ou do titulo em si no caso de transmissao parcial ou total. 

2. 0 valor cm investimento directo abrange as despesas, devidamente contabtlizadas ~ confim,adas por 
empresa de auditoria de idoneidade reconhecida, incorridas em opera,;:oes de reconhecimento, prospeci;:ao 
e pesquisa, desenvolvimento e outras opera,;:oes mineiras relativas a produ,;:ao mineira numa mina objecto 
de uma concessao mineira ou certiftcado mineiro. 

3. Para efeitos do gozo das garantias que constam dos artigos 33 e 34 e dos beneficios fiscais e 
aduaneiros que fazem parte do regime fiscal mineiro, o valor minimo de investimento directo e o 
seguinte: 

a) no caso de investimcnto directo nacional, o montante equivalente a 50 (cinquenta) mil d61ares dos 
Estados Unidos da America; 

b) no caso de invcstimento directo estrangeiro, o montante equivalente a 500 (quinhentos mil) 
d61ares dos Estados Unidos da America. 

ARTIGO 33 
GAR.\NTIAS AO INYESTli\lENTO 

0 Estado garante a segurani;:a e protec,;:ao juridica da propriedade sabre os bens e direitos, incluindo 
os direitos de propriedade industrial compreendidos no ambito dos investimentos autorizados e 
realizados ml actividade mineira ao abrigo de titulo mineiro emitido nos termos da presente Ld e 
dcmais legisla,;:ao aplicavcL 

2 0 Estado garante, uma vez emitida licenc;:a de prospec,;:ao e pesquisa, concessao mineira ou 
certificado mineiro objccto de um projecto ~econhecido de investimento directo estrangeiro ou 
nacional, que o regime fiscal aplicavel a actividade mineira em vigor na altura da emissao do titu!o 
acima referido nao sera alterado, a nao ser em beneficio do detentor do titulo mineiro. 

3 A expropria,;:ao de bens e de direitos de propriedade privada no ambito de um titulo mineiro s6 
poderii ter lugar por causa do interesse publico e estarii sujeita ao pagamento de uma indemnizar;ao 
justa. 

4 Decorridos mais de noventa dias sem que as eventuais reclamar;:5es subrnetidas, por escrito, a 
entidade competente tenham sido solucionadas e quando desse facto resultem ou tenham resultado 
prejuizos de ordem financeira decorrentes da imobilizar;ao de capftais investidos ou da alterar;ao do 
regime fiscal mineiro ou qualquer outro elemento constante na legisla,;:ao mineira, os respectivos 
investidores terao direito a uma indemnizar;ao justa pelos prejufzos incorridos por exclusi va 
responsabilidade de instituic;:5es do Estado. 

5 A avaliac;:ao de bens ou direitos expropriados, bem como de prejufzos de ordem financeira sofridos 
por investidores por explfcita responsabilidade do Estado, para efeitos de determina,;:ao do valor da 
indemniza,;:ao prevista nos numeros l e 3 do presente artigo, seri efectuada no prazo de noventa dias, 
por mutuo acordo, por uma comissao especialmente constituida para esse efeito ou por uma empresa 
de auditoria de idoneidade e competencia reconhecidas. 

6 0 pagamento da indemniza,;:ao referida nos numeros anteriores sera efectuado pelo 6rgao do 
Estado competente e tera lugar no prazo de noventa dias, ou outro prazo acordado mutuamente, 
contados a partir da data da tomada de decisao da comissao ou da apresenta,;:ao do relat6rio pela 
cmpresa de auditoria, na base da avalia,;:ao efectuada nos termos do numero anterior. 0 tempo de 
apreciac;:5.o para efeitos de tomada de decisao sobre a avalia,;:ao efectuada e apresentada ao 6rg5.o 
cornpetente do Estado n5.o deverii exceder quarenta e cinco dias, contados a partir da data de 
entrega e receViao do dossier de a val iar;:5.o. 



ARTIG034 
TRANSFERENCIA DE FUNDOS PARA O EXTERIOR 

0 Estado garante, de acordo corn as condivocs que tiverem sido fixadas em instrurnentos juridicos 
pertinentes ao investimento, a transferencia para o exterior de: 

a) Lucros exportiveis resultantes de investimentos elegiveis a exportavao de lucros; 

b) Royalties ou outros rendimentos de remunera9ao de investimentos indirectos associados a 
cedencia ou transferencia de tecnotogia; 

c) Amortiza~oes e juros de emprestimos contrafdos no mercado financeiro intemacional e 
aplicados em projectos de investimentos realizados no Pais; 

d) Produto de indemnizaqao nos termos don° 3 do artigo anterior; 

e) Capital estrangeiro investido e reexportavel, independentemente de o respectivo projecto de 
investimento ser ou nao elegivel a exporta~ao de lucros; 

f) Montantes correspondentcs a pagamento de obriga~oes para com outras entidades nao 
residentes. 

CAP1TULO V 

GESTA.O Al\lBIENTALPA ACTIVIDADE MINEIRA 

ARTJGO 35 
PRINci PIOS 

A actividade mineira deve ser exercida em conformidade: 

a) Com as leis e os regulamentos pertinentes ao uso e aproveitamento dos recursos minerais, bem 
como a protecyao e preservai;:ao do ambiente, incluindo os aspectos sociais, econ6micos e 
culturais, em vigor; 

b) Com as boas praticas mineiras, a fim de minimizar o desperdicio e as perdas dr recursos naturais 
e de protege-los contra danos desnecessarios. 

ARTIGO 36 

INSTRUMENTOS DE GESTAO AMBIENT AL 

Sao instrumentos fundamentais de gestao ambiental no ambito da aplica9ao da presente lei: 

a) A avalia<;ao do impacto ambiental; 

b) 0 programa de gestao ambiental 

c) 0 piano de gestao ambiental; 

d) 0 programa de monitoriza9ao ambiental; 

e) 0 programa de encerramento da mina: 

f) A auditoria ambienta[; 

g) 0 programa de controlo de situa~ao de risco e emergencia. 



ARTIGO 37 

CLASSIFICA<;AO AMBIENT AL DAS ACTIVlDADES MINEIRAS 

I. Para efeitos da presente Lei, as actividadcs mineiras classificam•se em actividades de nivel I, nivel 2 e 
nivel 3, consoante a envergadura das operar;:oes a realizar ea complexidade do equipamento a utilizar, 

2. Constituem acti vidades de nivel I, as opera96es de pequena escala levadas a cabo por indi vi duos ou 
cooperativas, bem como as actividades de reconhecirnento, prospecr;:ao e pesquisa que nao envolvam 
mctodos mecanizados. 

3. Constituem actividades de nivel 2, as opera9oes mineiras em pedreiras ou actividades de extracr;:ao e 
de explorar;:ao de outros recursos minerais para a construr;:ao, as actividades de prospecr;:ao e 
pesquisa e as actividades mineiras que envolvam equipam'ento rnecanizado, bem 
coma os projectos piloto. 

4. Constituem actividades de nivel 3, as activtdades mineiras nao incluidas nos numeros anteriores e 
que envolvam metodos mecanizados. 

5. Quando uma actividade seja susceptivel de causar impactos ambientais negativos e possa ser 
enquadrada em mais do que um nive\, a mesrna reger•Se•a pe\as normas do nive\ superior. 

ARTIGO 38 

NORMAS DE GEST AO Ai\IB!Ei'..'.TAL 

1. A gestao ambienta\ para os efeitos da actividade mineira, rege•se pelas seguintes normas: 

a) Normas b6.sicas de gestao ambiental para as actividades de nivel I. 

b) Plano de gestao ambiental para as actividades de nivel 2 

c) Estudo de impacto arnbiental para as actividades de nive\ 3. 

2. As actividades de nfvel 2 estao sujeitas a previa aprovai;:ao do piano de gestiio ambiental pela entidade 
competente. 

4. 0 processo de avalia,;:ao, gestao e contro\o ambiental da actividade mineira sera feito em conformidade 
corn legisla9ao especifica. 

CAPfTULO VI 

D!SPOSI<;◊ES DIVERSAS 

ARTIGO 39 
lNVESTIGA\'.AO GEOLOGICA PELO ESTADO E INSTITur<;◊ES EDUCACIONAIS 

I. 0 Estado promovera ou realizara, atraves de entidades Estatais especial izadas, investigar;:oes 
geocientificas, mapearnento geol6gico sistem6.tico do territ6rio nacional e outros estudos geol6gico• 
mineiros e metalurgicos que se julgar apropriados, de rnodo a inventariar e avaliar o potencial de 
recursos minerais do Pais e, para alern disso, criar condii;:oes conducentes a atribuii;:ao de titulos 
mineiros e minimizar o risco relacionado com esse trabalho. 



2. Compete ao Govemo autorizar a realiza91i.o de investigas;oes geo!6gicas em qualquer area no pais. 
Nao podera ser atribuida a nenhum agente autorizado, nos termos do presente nu.mere, a realizar 
investigas;oes geol6gicas, uma concessao mineira sobre qualqucr area que esse agente tenha 
pesquisado em nome do Estado. 

3. As institui9oes educacionais ou de investiga91i.o cientifica regidas nos termos das leis de 
Mo9ambique podem, com previa autorizas;ao da entidade competente, realizar estudos cientificos em 
qualquer area no pais que nao esteja vedada a actividades mineiras por esta ou demais legisla91i.o em 
vigor. 

4. A investigai;:ao geol6gica e os estudos cientificos realizados nos termos dos numeros 1, 2 e 3 do 
presente artigo nao carecem de tttulo mineiro, mas s6 serao autorizados se nao prejudicarern 
significativamente a actividade mineira. 

5. Quando uma entidade Estatal, agentc ou instituii;:ao educacional, autorizada nos terrnos dos ni1meros 
I, 2 e 3 do presente Artigo, realiza uma investiga9ao geol6gica, sera responsive] por compensar o 
utente ou titular de direitos sabre essa terra por qualquer dano causado por essa investiga9ao. 

6. A compensa91i.o pode, na falta de acordo, ser reclamada e detenninada por ac9ao competente. 

ARTIGO 40 
RECURSOS J\IINERAIS PAR<\ CONSTRU<;::AO 

1. Sem prejufzo do disposto no m'.1mero 3 do arti~o 5, a extraci;:ao de produtos minerais para a constru<;ao 
sera titulada, nos termos da presente lei. 

2. A extraci;:ao de produtos minerais para a con'sfrui;:ao nao carece de titulo m ineiro, em areas nao 
sujeitas a titulo mineiro ou autorizai;:ao mineira, quando feita por: 

a) Qualquer cidadao, na medida e pela forma permitida pelos costumes locais e na terra onde e 
usual realizar essa extrac91io, quando esses materiais sao para ser usados para a construi;:ao de 
habita9oes e outras instalai;:oes dessa pessoa ou para a produi;:ao artesanal de ceramica, incluindo 
a construi;:ao de habitai;:oes, armazens e instalai;:oes nessa terra, tratando-se de utentes de terra na 
sua pr6pria terra; 

b) Pessoas em projectos de construc;ao, reabilitas;ao ou manuteni;:ao de estradas, linhas ferreas, 
barragens e outros trabalhos de engenharia ou infra-estruturas de interesse publico em terra 
sujeita a titulo de uso e aproveitamento ou com isen9ao concedida para esse projecto, mediante 
aprovai;:ao da autoridade competente. 

3. A extraci;:ao de produtos m inerais para constrw;ao que esteja a ser realizada nos termos previstos 
no numero 2 do presente artigo, podera a qualquer altura, ser !imitada ou suspensa, e sujeitar essa 
extrac9ao a obten91i.o de concessiio mineira, certificado mineiro ou senha mineira, quando vendidos 
ou transferidos para fins comerciais. 

4. As pessoas quc extraiam produtos minerais ao abrigo da autoriza~ao prevista neste artigo, 
curnpririio com todas disposi9oes dos regulamentos aplicav>;:is a gestiio, saude c seguranya mineiras. 

ARTIGO 41 
AGUA MINER4.L 

1. A prospeci;:ao, pesquisa e captaqao de agua mineral sera titulada em confonnidade com a presente 
lei. 

2. A concessao para a captai;:ao de agua mineral, pelo Ministerio que superintende a actividade 
mineira, sera atribuida ouvidas as entidades previstas no Artigo 18 da Lei 16/91, de 3 de Agosto. 



ARTIGO 42 
AREAS DECLARADAS RESERVADAS PARA A ACTIVJDADE MINEIRA 

1. Quando o desenvolvimento, uso e aproveitamento de certos recurses minerais e c;onsiderado como 
sendo de interesse publico para a economia nacional ou para o desenvo!vimento futuro da regiao em 
que eles ocorrem, o Conselho de Ministros pode declarar que a terra na qua! os recursos minerais 
estao localizados seja reservada, especificando os tipos de actividades que nao sao permitidas na area 
reservada, com o objectivo de preservar essa terra para a atribui9ao de um titulo mineiro ou para 
areas designadas de senha mineira. 

2. A declara9ao da terra como uma reserva mineral nao prejudicara quaisquer direitos anteriormente 
adquiridos. 

3. A nao ser que esteja vedada a actividade mineira por lei, qualquer area declarada como area de 
reserva mineral sera aberta a pedidos por qualquer pessoa que reuna os necessarios requisitos para 
obter titulo mineiro. 

ARTIGO 43 
USO E OCUPA<;:A.O DA TERRA 

I. 0 uso e ocupa9ao da terra necessaria para a realiza9ao de actividade mineira e regulada pelas 
disposi9oes sabre o uso e aproveitamento da terra constantes da Lei n° I 9/97, de l de Outubro, sem 
prejuizo das disposi9oes dos dais numeros seguintes. 

2. 0 uso da terra para opera96es mineiras tcni prioridade sabre outros usos da terra quando o beneficio 
econ6mico e social relati vo das opera-;:oes mineiras, seja superior. 

3. Os tftulos de uso e aproveitamcnto da terra obticlo~ nos termos da lei de terras e a licenp ambiental que 
sao atribufdas com o fim de explora9ao mineira ao abrigo de uma concessao mineira ou certificado 
mineiro, terao um perfodo de validade e dimensao co'nsistcntes com o definido na concessao mineira ou 
certificado mineiro e serao automaticamente rcnovadas quando estes titulos forem renovados. 

4. No caso de uma area designada de senha mineira ser declarada ou ser emitida uma concessao mineira 
ou certificado mineiro, sobre terra sujeita a direitos de uso e aproveitamento de terra, esses direitos 
anteriormente existentes serao considerados extintos ap6s o pagarnento de uma indemniza~ao justa e 
razoavel ao titular dos direitos anteriores, pelo Estado no caso de uma area de senha mineira, e pelo 
titular do direito mineiro, no caso de concessao mineira ou certificado mineiro. 

5. 0 reconhecimento autorizado ao abrigo de [icen9a de reconhecimento nao conferira direito de uso e 
aproveitamento de terra para os fins, objectivos e requisitos da Lei de Terras. 

ARTIG044 
COi\'IPET.ENCIAS DO CONSELHO DE MINISTROS 

Compete ao Conselho de Ministros: 

a) proteger e administrar o patrim6nio nacional de recurses minerais; 

b) regulamentar a presente Lei ; 

c) aprovar os regulamentos ambientais para a actividade mineira e regulamentos de seguran9a 
tecnica rnineira; 

d) Fixar as formas de tributa91io, os beneficios fiscais e aduaneiros aplicaveis a actividade 
mineira, nomeadamente a realiza9ao de opera,;oes de prospec9ao, pesquisa e explora9ao 
mineira, alterando, se necessario for, por esta actividade, as disposi~oes dos impastos sobre 
Rendirnento; 

e) regulamentar sobre as garantias e os beneficios fiscais e aduaneiros. 



f) actualizar os montantes tixados no artigo 32, sempre que os mesmos se mostrem 
desajustados. 

CAPITULO VII 
DISPOSl<;:OES FINAIS E TRANSIT6RIAS 

ARTIGO 45 
REGISTO 

A aquisis;ao, modi ficas;ao, transmissao e extin~ao de titulos mineiros estao sujeitos a registo nos termos 
do que estiver regulamentado. 

ART!GO 46 
REVOGA(:AO DA LEI 

1. Sao revogadas a Lei 2/86, de 16 de Abril, a Lei 5/94, de I 3 de Setembro e demais !egisla9ao que 

contrarie as disposis;oes da presente lei. 

2. Ficam ressalvados os direitos adquiridos ao abrigo da Lei n.0 5/94 e legisla,;:ao subsidia.ia por 

detentores de titulos mineiros emitidos antes da entrada em vigor da presente Lei. 

ARTJGO 47 
REGULARIZA(AO.?E DlREITOS l\llNElROS 

l. Os titulos mineiros e direitos mineiros existentes a data da cntrada em vigor da presente lei passarao a 
ser regulados pelas disposi9oes da presente Lei. ·-·: · 

2. Os titulares dos direitos referidos no numero anterior requererao a regularizaqao dos direitos referidos 
no numero anterior dentro do periodo e de acordo com os termos a serem definidos por regulamento. 

ARTIGO 48 
DlRElTOS ATRlBUIDOS AO ABRIGO DE ACORDOS El\1 VJGOR 

Os acordos ou contratos celebrados com o governo, antes da entrada em vigor da presente Lei, 
mantcm-se em vigor e continuarao a ser regulados pelas disposis;oes <lesses acordos ou contratos. 

2 E concedida aos titu\ares mineiros que tenham celebrado contratos com o Estado, a opc;:ao de se 
regerem integralmente pebs disposi9oes da presente lei, devendo ta! opc;:ao ser exercida no prazo 
de 360 dias a con tar da data da promulgac;:ao da presenta lei. 

ARTIGO 49 
REGULAMENTA(:AO 

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei, no prazo de 180 dias a contar da data da 
sua entrada em vigor. 

ARTIGO 50 
ENTRADA EM VIGOR 

A presente Lei entra em vigor cento e oitenta ( 180) dias ap6s a sua pub\ ica~ao. 

Aprovado pela Assembleia da Republica. 

Publique-se: 

0 Presidente da Republica 



GLOSSARIO A LEI DE MINAS 

I. Actividade Mineira - opera95es que coA-Sistem no desenvolvimento, de forma conjunta ou isolada, 
de acc;:oes como o reconhecimento, prospeq:ao, pesquisa, minera9ao, processamento e tratamento; 

2. A.gua Mineral - agua de origem subterranea, proveniente de aquiferos cativos, brotando atraves de 
nascentes ou emergencias naturais, bem como de furos, po9os, galerias ou qualquer tipo de escava~ao 
feitos para a sua captac;:ao, com propriedades terapeuticas no preciso estado de emergencia, 
incluindo-se as aguas minero-medicinais, medicinais e termais; 

3. Area de Certif1cado l\-lineiro- area sujeita a certificado mineiro; 

4. Area Designadu de Senha l\lincira - area declarada disponivel para a atribui9ao de senhas 
mineiras; 

5. Area de Prospec9ao e Pesquisa- area sujeita a licenp de prospec9ao e pesquisa; 

6. Area de Reconhecimento - area sujeita a licen9a de reconhecimento; 

7. Area de ConcessUo Mineira - area sujeita a concessao mineira; 

8. Auditoria Ambiental - instrumento de gestao e avalia9ao sistematica, documentada e objectiva, do 
funcionamento e organiza~ao do sistema de gestao e dos processes de controlo e protec,;:ao do 
ambiente; 

9. Autoriza,;::io - senha mineira ou outro do¢Limento confcrindo direitos de explora,;:lio mineirn 
artesanal em areas designadas 0L1 a realiza,;:ao de trabalhos de investiga~ii.o geo16gica; 

10. Avalia9ao do i mpacto ambiental - instrumento de gestao ambiental preventiva e consiste na 
identifica9ao e analise previa, qualitativa e quantitativa, dos efeitos ambientais benefices e 
pemiciosos de uma actividade proposta; 

l l. Certiflcado !Vlineiro - titulo mineiro atribuido nos termos da presente Lei, que permite a explora9ao 
de recurses minerais em pequena escala; 

I 2. Concessao l\lineira - titulo mineiro atribu(do nos termos da presente Lei, que perrnite a explorac;:ao 
de recurses minerais; 

13. Contrato Mineiro - contrato celebrado por escrito ao abrigo do artigo 25 da presente Lei; 

14. Estudo de impacto ambiental - componente do processo de avalia,;:ao do impacto ambiental que 
analisa tecnica e cientificamente as consequencias da implanta9ao de actividades de desenvolvimento 
sobre o ambiente; 

15. Explora,;:ao Mineira • opera,;:oes e trabalhos relacionados com a prospec9ao e pesquisa, extrac,;:ao, 
tratamento e processamento de recurses minerais, incluindo a sua utiliza,;:ao tecnica e econ6mica, 
bem como as actividades necessarias ou relacionadas com o desenvolvimento e comercializa9ao de 
produtos mineiros; 

16. Franchising- Contrato segundo o qual o licenciado vende um produto, presta um servi,;:o ou fabrica 
um produto sob a marca ou denomina9ao do licenciado. 

17. lnvestimento Directo Estrangeiro - qualquer das formas de contribui,;:ao de capital estrangeiro 
susceptfvel de a val ia~ao pecuniaria, que constitua capital ou recursos pr6prios ou sob conta e risco do 
investidor estrangeiro, provenientes do exterior e destinados a sua incorpora<;:ao no investimento para 
a realizac;:ao de um projecto de explora9ao mineira, atraves de uma empresa registada em 
Moyambique ea operar a partir do territ6rio mo,;:ambicano; 



I 8. lnvcstimento Directo Nacional - qualquer das formas de contribui9ao de capital nacional 
susceptivel de avalia9ao pecuniaria que constitua capital ou recursos pr6prios ou sob conta e risco do 
investidor nacional, destinado a rcaliza9ao de um projecto de explora9ao mineira, atraves de uma 
empresa registada em Mo9ambique ea operar a partir de territ6rio mo9ambicano; -

19. Investimento lndirecto - compreende, isofada ou cumulativamente, as formas de emprestimos, 
suprimentos, presta9oes suplementares de capital cuja remunera9iio assuma a forma de cobran9a de 
juros sobre o empreendimento em que forem aplicadas, tecnologia patenteada, processos tecnicos, 
segredos e modelos industriais,franchising, marcas registadas, assistencia tecnica e outras formas de 
acesso a utiliza9ao ou de transferencia de tecnologia e marcas registadas, cujo acesso a sua utiliza9ao 
seja em regime de exclusividade ou de licenciamento restrito por zonas geograficas ou dorninios de 
actividade industrial e/ou comercial; 

20. Liceni;a cle Prospeci;iio e Pesquisa - titulo mineiro atribuido nos termos da presente Lei, que 
permite a prospec9ao e pesquisa de recurses rninerais; 

2 t. Liceni;a de Reconhecimento - titulo mineiro atribuido nos termos da presente Lei, que permite o 
reconhecimento de recurses minerais; 

22. Lucros Exportuveis - a parte dos lucros ou dividendos, Hquidos de todas as despesas relativas as 
actividades mineiras envolvendo investimento directo estrangeiro, elegiveis a exportai;ao de lucros 
nos termos da presente Lei, cuja remessa para o exterior o investidor pode efectuar por sua livre 
iniciativa, assim que providenciados o pagamento dos impostos c outras obriga96es devidas ao 
Estado, as dedu96cs legais relativas a constit~i9ao ou reposi9ao de fundos de reserva, bem como o 
reembolso de ernprestimos e respectivos jL1ros e demais obriga~oes eventualmente existentes para 
com terceiros. 

23. l\lina - qualquer lugar, escava9ao ou obra ondc se realiza a explorai;ao mineira, inc!uindo todas as 
infra•estruturas e dispositivos terrestres, superficiais e subterraneos, aereos, fluviais, lacustres e 
marinhos, que sao necessarios para a operatividade, funcionamento e manuten9ao da cxplora9ao 
mineira, abrangendo tambem os espa,;:os relacionados com o armazenamento de produtos mineiros, 
como escombreiras, desperdicios e residuos, bem como benfeitorias de caracter social.; 

24. 1\-rinera~iio - ex.trac,;:ao de recursos rninerais; 

25. Ministerio - o Ministerio de tutela da area dos recursos mincrais; 

26. Opera,;:oes Mineiras - trabalhos realizados no ambito de qualquer actividade mineira; 

27. Petr61eo - petr6leo bruto, gas natural ou outros hidrocarbonetos produzidos ou susceptiveis de serem 
produzldos a partir do petr61eo bruto ou gas natural, argilas ou areias betuminosas. 

28. Plano de gestao ambiental - documento que contem a analise tecnica e cientffica da actividade 
rnineira, bem coma os objectives ambientais, incluindo os aspectos sociais, econ6micos e culturais 

29. Processamento - actividades realizadas no arnbito de qualquer actividade mineira, com o fim de 
obter metais, ligas metaficas ou outros produtos mineiros f!Lle requeirarn tratarnentos a partir de 
outras substancias mincrais, ta! como extraidos ou como anteriormente sujeitos a tratamento, 
conforme o estabelecido na presente Lei; 

30. Produto Mineral ou Mineiro- significa minerio extra(do da terra com ou sem tratamcnto ou 
processamento; 

31. Programa de Controlo de Situa9lio de Risco e Emergencia - e o conjunto de procedimentos para 
os diferentes riscos de acidentes da actividade, onde sao incluidas as causas, conscquencias, 
frequencia ou probabi!idade, medidas de preven9ao e de redu9ao dos riscos; 

32. Programa de Encerramcnto da Minn - metodos e procedimentos levados a cabo na conceps:ao, 
desenvolvimento, constru9ao, opera9ao e encerramento, com vista a desactiva9ao da mina e a 



reabilita9ao e controlo ambiental da presente e das zonas adjacentes afectadas pela actividade 
mineira, incluindo os aspectos sociais, econ6micos e culturais; 

33. Programa de Gestao Ambiental - documenta9ao constituida pe!o conjunto de metodos e 
procedimentos para atingir os objectivos e as metas ambientais, englobando ainla o programa de 
monitoriza9ao ambiental e o piano de encerramento da mina, incluindo os aspectos sociais, 
econ6micos e cu!turais; 

34. Programa de Monitorizai;:ao Ambiental - conjunto de metodos e procedimentos para controlo dos 
objectives e metas ambientais, incluindo os aspectos sociais, econ6micos e culturais; 

35. Prospec~ao e Pesquisa - actividades realizadas visando a descoberta, identifica9ii.o, deterrnina9ii.o 
das caracteristicas e a avalia9ii.o do valor econ6mico dos recurses minerais; 

36. Reconhecimento - actividades realizadas visando a descoberta e a identifica9ao de recursos 
minerais atraves de metodos geocientiflcos; 

37. Recursos Minerais - qualquer substancia s61ida, lfquida ou gasosa formada na crusta terrestre por 
fen6menos geol6gicos ou a ele ligados; 

38. Recu rsos Minerais para Constru~5.o - minerais e roe has com propriedades fisico-mecanicas e 
quirnicas apropriadas para a sua utilizac;:ao como materiais de constrw;ao, tecnicamente designados 
por in ertes; 

39. Regime Fiscal - regime tributario aplicavel .ao desenvol vimento da actividade mineira, conforme os 
termos e condi96es nele definidos; 

40. Royalty - o devido a um inventor, autor OLl editor pelo uso das suas patentes ou direitos; 

41. Sen ha l\lineira - autoriza9ii.o atribu[da nos termo·s da presente Lei, que permite a acti vidade mineira 
de artesanal em areas designadas de senha rnineira; 

42. Titular - individuo ou entidade em cujo nome o titulo mineiro e detido em conformidade com esta 
Lei; 

43. Titulo Mineiro - licenc;:a de reconhecimento, licen9a de prospecqao e pesquisa, concessao mineira e 
certificado mineiro ou qualquer um do presentes titulos, consoante o contexto em que a expressao 
titulo mineiro e usada; 

44. Tratamcnto - operai;:oes que visam realizar a concentrac;:ao, beneficia9ao e purificac;:ao de recurses 
minerais, bem como a separa91io das respectivas substancias minerais; 

45. Utente da Terra - individuo ou entidade que, em conformidade com a Lei de Terras e demais 
legislac;:ao aplicave!, usem ou ocupern a terra. 


