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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os impactos ambientas e sociais, 

decorrentes das ações da mineradora Vale, na vila de Moatize em 

Moçambique, quando da instalação de minas de extração de carvão durante o 

período de 2007 - 2018. Esse estudo buscou compreender qual tem sido a 

postura assumida pelo Estado Moçambicano diante da violação de Direitos dos 

seus nacionais. Para este trabalho, foram feitos levantamentos de referenciais 

teóricos, que possibilitaram uma análise dos elementos empíricos, dentro da 

linha de pesquisa de Empresas e Direitos Humanos. Tendo sido possível 

concluir que, o Estado Moçambicano torna-se num Estado violador de direitos 

por si instituídos, uma vez que, não garante ações que facilitem tanto o 

processo de denúncia como da própria responsabilização do agente violador. 

As maiores violações de Direitos Humanos cometidas pela empresa 

transacional Vale dão-se, sobretudo, por causa da escassez de investimentos 

por parte da empresa para garantir o bem-estar social de comunidades 

afetadas pelas ações predatórias (poluição ambiental, apropriação ilegal das 

terras da população local, entre outras) perpetradas pela empresa. Isso porque 

a transnacional busca alargar suas receitas mesmo que isso signifique, em 

outros cenários, colocar em risco as vidas humanas. No decorrer do trabalho, 

trazemos como sugestão a criação de uma lei doméstica que responsabilize as 

empresas transnacionais que operam na área de exploração de recursos 

naturais. Na medida em que, face as violações dos Direitos Humanos, o Estado 

também pode criar meios legais de denúncias, investigação e 

responsabilização. Sem perder de vista, a atuação da sociedade civil junto com 

as ONGs e movimentos sociais que lutam em prol dos Direitos Humanos, 

igualmente, em parceria com o Estado moçambicano.  

Palavras-chave: Direitos Humanos. Empresas transnacionais. Vale. 
Moçambique. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to analyze the environmental and social impacts resulting 
from the actions of mining company Vale, in the village of Moatize in 
Mozambique, during the installation of coal extraction mines during the period 
2007 - 2018. This study sought to understand what has been the stance taken 
by the Mozambican state in the face of the violation of the rights of its nationals. 
For this work, theoretical reference surveys were made, which allowed an 
analysis of the empirical elements, within the line of research of Companies and 
Human Rights. It was possible to conclude that the Mozambican State becomes 
a State that violates its own rights, since it does not guarantee actions that 
facilitate both the process of denunciation and the very accountability of the 
violating agent. The greatest human rights violations committed by the Vale 
transactional company are mainly due to the scarcity of investments by the 
company to guarantee the social well-being of communities affected by the 
predatory actions (environmental pollution, illegal appropriation of the land of 
the local population, among others) perpetrated by the company. This is 
because the transnational company seeks to expand its revenues even if this 
means, in other scenarios, putting human lives at risk. In the course of the work, 
we bring as a suggestion the creation of a domestic law that holds transnational 
companies operating in the area of exploitation of natural resources 
accountable. In the face of human rights violations, the state can also create 
legal means for complaints, investigation and accountability. Without losing 
sight of the fact, civil society's actions together with NGOs and social 
movements that fight for human rights, also in partnership with the Mozambican 
state. 
 
Keywords:  Human Rights. Transnational companies. Vale. Mozambique. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo tem como objetivo geral analisar os impactos 

ambientas e sociais, decorrentes das ações da mineradora Vale, na vila de 

Moatize em Moçambique, quando da instalação de minas de extração de 

carvão durante o período de 2007 – 2018. 

Analisaremos a luz de instrumentos legais domésticos e internacionais, 

qual papel do Estado na proteção dos direitos inerentes aos seus nacionais, 

como é declarado no marco jurídico da concessão de terras em Moçambique, e 

discutiremos também a luz do marco legal sobre o meio ambiente de 

Moçambique. 

Ainda que seja um debate relativamente recente, a inclusão de atores 

não-estatais na agenda internacional sobre a importância da observância e o 
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respeito aos Direitos Humanos, feito pelo Comitê de Direitos Humanos da 

Nações Unidas, tem se tornado cada vez mais uma realidade. Moraes (2017, p. 

79) destaca que, nos últimos anos, em decorrência do processo da 

globalização e suas transformações em escala mundial, têm surgido tentativas 

de criação de normas, com vista a responsabilizar as empresas, um desses 

novos atores internacionais, pelas violações dos Direitos Humanos. 

Contudo, iniciativas como a de criação de princípios orientadores sobre 

empresas e direitos humanos, dentre outras, enfrentam uma série de 

resistências por parte de alguns grupos de interesse (classes capitalistas e 

políticas), pois, em tese, representam uma ameaça aos seus privilégios, dos 

quais não querem perder, ainda que isso represente uma permanente 

perpetuação das diversas formas de violação dos direitos fundamentais dos 

mais vulneráveis nas relações. Direitos que todos os nacionais têm 

assegurado, se não pelos dispositivos legais internos do Estado, pelos 

instrumentos jurídicos internacionais que visam assegurar a integridade 

humana dos indivíduos. Ainda de acordo com Moraes: 

 
 

[...] o crescimento das Empresas Transnacionais em 1983 a ONU 

propõe a criação de um projeto Código de Conduta Sobre Empresas 

Transnacionais, regulamentando, por meio de diretrizes sociais e 

ambientais que tenham como referencial a Declaração Universal de 

Direitos Humanos. (2017, p. 80) 

 
 
A preocupação das Nações Unidas em criar mecanismos de controle e 

de responsabilização das transnacionais, tem representado um enorme desafio 

para os Estados nacionais. Estes teriam, em tese, que buscar formas de 

adequação interna aos instrumentos jurídicos internacionais a fim de ajustarem 

as suas relações com esses novos atores não estatais, os quais exercem uma 

grande influência internacional, tanto nas cadeias de produção econômica 

como também nas interações sociais. 

Moçambique tem se tornado, nos últimos 20 anos, o centro das 

atenções da indústria extrativista mineira mundial, devido a descoberta de 

inúmeros recursos minerais e energéticos, que são extremamente estratégicos 

sobretudo para a diversificação e o crescimento da economia do país e sua 
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inserção no mercado internacional de minérios. Essas descobertas que, por 

exemplo, colocaram o país entre os dez (10) maiores produtores e 

exportadores mundiais do carvão, também alçou o país, e em particular a 

província de Tete, ao centro das atenções do chamado turismo mineral. 

É nesse contexto que a mineradora Vale detém desde 2004 um termo 

de concessão do governo moçambicano de cerca de 25.000 hectares para 

exploração de uma das maiores minas de carvão ao céu aberto do mundo, por 

um período de cerca de 35 anos. Desde então, vários conflitos e disputas tem 

sido registrados entre a população local e a transacional brasileira.  

As relações entre a mineradora e a comunidade local são bastante 

conflituosas. Por exemplo, em 2011 o jornalista moçambicano Vunjanhe 

reportou que, através do trabalho de monitoria exercido pela ONG denominada 

Justiça Ambiental/Amigos da Terra Moçambique, pode-se concluir que o 

padrão de atuação, até o momento vigente, da mineradora, advindo sobretudo 

das práticas de reassentamentos, indenizações das comunidades, 

compensação e investimentos sociais, vem provocando de forma permanente 

as mais sistemáticas e graves violações dos direitos humanos.  

Essa mesma ONG afirmou que os direitos humanos e as liberdades 

básicas, consagradas na constituição Moçambicana e demais legislações em 

vigor no país, vinham sendo desrespeitados pela transnacional. Nesse caso, a 

isso soma-se também uma problemática da poluição da atmosfera, que tem 

levado doenças para as populações em redor da mina, o que também tem sido 

alvo de denúncias.   

Vunjanhe (2011) apontou também, como um dos exemplos da violação 

dos direitos humanos na altura, que existe uma restrição da livre circulação e 

movimentação dos cidadãos da vila de Moatize. Isso constitui uma violação ao 

Art.º 55 da Constituição moçambicana, que na sua alínea 1 e 2 garante que 

todos os cidadãos têm o direito de fixar sua residência em qualquer parte do 

território nacional, assim como, assegura a livre circulação de todos os 

cidadãos no território do país. Não obstante, também ocorrem violações dos 

direitos à informação, à habitação adequada como já referido, além da violação 

ao direito de trabalho e ao digno padrão de vida, além das violações às 

práticas, aos modos de vidas tradicionais comunitários, ao acesso e 

preservação de patrimônios culturais materiais e imateriais.  



7 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.3-34. ISSN: 2594-3839 
 

 Vunjanhe (2011) destaca que um outro aspecto que tem gerado muita 

indignação para a população, e que também tem sido motivo de grandes 

manifestações (paralisações das atividades da mineradora, através da invasão 

e ocupação das instalações das minas de exploração), tem a ver com os altos 

níveis de poluição do meio ambiente, que vem causando inúmeras doenças 

nos Vila-Maotizeneses. Os moradores da vila se queixam de estarem a inalar o 

pó do carvão, que também tem inundado as casas próximas da mineradora. 

Soma-se a isso as enormes pilhas de material estéril (que são refugos 

resultantes da exploração do carvão), que ficam próximos das casas, e que 

têm levado a população a desenvolver problemas respiratórios precarizando 

ainda mais as já vulneráveis condições de moradia dos vila moitenses. 

Diante deste cenário de inúmeras violações, o nosso objetivo foi o de 

analisar a violação dos Direitos Humanos cometidos por empresas 

transnacionais em Moçambique, a partir de uma perspectiva do Direito 

Internacional Público, integrando-o também ao Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e os demais instrumentos jurídicos, com o intuito de 

pensarmos meios jurídicos-legais alternativos que protejam os direitos daquela 

população. 

Desta forma, essa pesquisa justificou-se com base no perfil da 

transnacional Vale, face a sua relação com os direitos humanos que são 

consagrados sob o auspício do direito internacional dos direitos humanos e 

violados pela transnacional, além dos  elementos fáticos descritos sobre o que 

vem ocorrendo nos processos de reassentamentos, e poluição do meio 

ambiente, causados pela empresa na vila de Moatize, na província de Tete em 

Moçambique.  

Essa pesquisa também justifica-se pela urgência atual de se pensar as 

responsabilidades de empresas por violações de direitos humanos 

transnacionalmente, em face dos recentíssimos desastres ambientais e 

humanitários registrados no Brasil (país de origem da empresa), que foi o 

rompimento da barragem de Brumadinho (25/01/2019) no estado de Minas 

Gerais, tendo inclusive a ONU através de um relatório intitulado, Mine Tailing 
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Storage: Safety is no Accident3 o classificado como o maior desastre, no que 

tange ao rompimento de barragens de extração mineral, do mundo.  

Para tal empreitada tomamos como referencial a linha de análise e 

pesquisa do tema Empresas e Direitos Humanos, eu qual vem sendo 

estimulada pelo alto comissariado de Direitos Humanos da ONU. Mesmo sendo 

o debate sobre esses novos atores internacionais relativamente 

contemporâneo, e ele tornou-se numa das agendas prioritárias da ONU, que 

através de uma série de recomendações tem orientado os Estados a fiscalizar 

o comportamento das transnacionais, na medida em que, estas empresas que 

cada vez mais têm importado a sua concepção predatória de Direitos Humanos 

para o espaço internacional, colocando em risco a integridade das populações 

afetas nas zonas onde as empresas operam. 

Em termos metodológicos, elaboramos uma pesquisa documental, 

bibliográfica e buscamos nos aproximas das diversas ferramentas de 

hermenêutica jurídica, de forma a compreender e interpretar os instrumentos 

legais, que nos serviram de suporte analítico, assim como na consulta e 

levantamento de documentos e outros materiais, que na linha de análise de 

Direitos Humanos e Empresariais tem conseguido publicizar as  relações 

predatórias sociais e ambientalistas que tomam lugar em Moçambique, sob o 

véu das conveniências de se estabelecer relações/parcerias econômicas e 

comercias.  

 

O PAPEL DO ESTADO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DOS SEUS NACIONAIS 

 
O cumprimento e o respeito aos deveres constituídos, informa o projeto 

de uma sociedade harmônica, na qual, todos os indivíduos são, 

comportamentalmente, regidos por normas e leis. Tais leis, uma vez instituídas, 

asseguram o equilíbrio das relações e interações de interesses sociais, 

culturais e econômicos entre os indivíduos. Levando em consideração o que 

vem prescrito no enquadramento jurídico legal daquela sociedade.  

                                                             

3Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47034499> Acesso em: 25 fev, 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47034499
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A partir de tal percepção do direito é que os direitos fundamentais 

podem ser, segundo Casimiro (2015, P.11), conceituados como todos aqueles 

inerentes a todas as pessoas físicas ou até mesmo jurídicas, em que uma vez 

constituídas, limitam o exercício do poder estatal. No que se refere a amplitude 

desses direitos Mazzuoli (2018) vai destacar que os direitos fundamentais:  

 
 

[...], sendo positivados nos ordenamentos jurídicos internos, não têm 
um campo de aplicação tão extenso quanto o dos direitos humanos, 
ainda mais quando se leva em conta que nem todos os direitos 
fundamentais previstos nos textos constitucionais modernos são 
exercitáveis por todas as pessoas, indistintamente. (MAZZUOLI, 
2018, p. 33) 

 
 

Alguns autores, a exemplo do Mazzuoli (2018) e Casimiro (2015), 

mostram-nos, no entanto, que a expressão Direitos Humanas em linhas gerais 

é conceituada a partir de uma perspectiva mais global, sem tomar em conta as 

referências jurídicas locais. Por isso, o termo Direitos Fundamentais vai ser 

cunhado e compreendido como expressão dos direitos humanos dentro de uma 

perspectiva mais doméstica, relacionado com o chamado Direito Interno 

(positivo), que visa a possibilidade de uma ampla garantia e proteção de 

direitos humanos aos serem declarados e consagrados por parte do Estado.  

No âmbito internacional uma das características principais atribuída 

aos direitos humanos é a de centralidade dos indivíduos, destacadamente 

quanto aos seus direitos e deveres, o que por exemplo não confisca o papel ou 

a obrigação do Estado, visto que a esse cabe o dever de assegurar, fiscalizar e 

garantir o cumprimento dos mesmos.  

 
 

Direitos fundamentais são todas aquelas posições jurídicas favoráveis 
às pessoas que explicitam, direta ou indiretamente, o princípio da 
dignidade da pessoa humana, que se encontram reconhecidas no 
texto da constituição formal (fundamentalidade formal), ou que, por 
seu conteúdo e importância, são admitidas e equiparadas, pela 
própria Constituição, aos direitos que está formalmente reconhece, 
embora dela não façam parte (fundamentalidade material). Grifos 
originais do autor citado (CUNHA JUNIOR, 2016, p. 488, Apud 
UCAMA, 2017) 

 
 
No caso Moçambicano, podemos notar que, através do que se pode 

interpretar do seu texto constitucional de 2004, os princípios fundamentais do 
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Estado segundo o Art.º 11, que se dedicam aos objetivos fundamentais, 

destacam que a este cabe o papel de fazer: 

 
 

c) a edificação de uma sociedade de justiça social e a criação do 
bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos cidadãos; e) 
a defesa e a promoção dos direitos humanos e da igualdade dos 
cidadãos perante a lei; e por fim, f) o reforço da democracia, da 
liberdade, da estabilidade social e da harmonia social e 
individual;(Moçambique, 2004) 
 
 

Estes objetivos devem ser aqui encarados como um dever do Estado 

na promoção dos direitos fundamentais, que sob ponto de vista constitucional 

são direitos inalienáveis, o que por si só garantiriam a instrumentalização de 

alguns princípios para evitar situações que coloquem em risco os direitos 

garantidos por lei.  

Cabe ressaltar que estes objetivos fundamentais da constituição 

moçambicana aparentam estar em harmonia com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, pelo menos a partir da interpretação que se pode fazer dos 

cincos primeiros artigos da declaração, onde existe uma evidente dedicação à 

pessoa física e, subsequentemente, aos seus direitos fundamentais. Por outras 

palavras, o indivíduo torna-se assim o epicentro tanto dos direitos como 

também dos deveres do Estado.  

Ainda sobre esta mesma matéria, a Declaração Universal Dos Direitos 

Humanos em seu Art.º 8, reconhece e defende a necessidade da atuação do 

Estado na manutenção e reparação dos direitos fundamentais do seus 

cidadãos, ao destacar que: “Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para 

as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos 

fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.”  

De uma forma muito sistematizada, Mazzuoli (2018), para além de 

reconhecer a existência de uma distinção entre esses direitos (Direitos 

Fundamentais e Direitos Humanos), aponta o alcance dos mesmos, sendo que 

os primeiros em decorrência de estarem positivados no texto constitucional, só 

podem ser instrumentalizados dentro dos próprios Estados, enquanto que os 

outros estão nas normas internacionais e de forma destacada nos tratados.  

Estrategicamente, a depender da organização e recepção de normas 

internacionais no país, convém aproximar-se destes últimos, os tratados, como 
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uma fonte secundária, observando-se preferencialmente a medida 

constitucional aplicável. Por isso, cabe lembrarmos também que, todos os 

tratados assinados pelos Estados precisam encontrar no âmbito doméstico, os 

mecanismos legais que possam fixá-los, afim de garantir alternativas 

processuais para a nação. 

Desta maneira, tem sido cada vez mais recorrente a relevância que o 

debate sobre a proteção dos direitos humanos tem projetado dentro do sistema 

internacional, a preocupação com estes cresce à medida que todos os Estados 

democráticos de Direito, buscam ampliar ainda mais a sua capacidade de 

assegurar, dentro do seus sistemas jurídicos internos, princípios ou leis que 

garantam e protejam o princípio da Dignidade Humana. 

O papel do Estado passa por assegurar os direitos fundamentais, para 

além de proporcionar um amplo exercício da autonomia individual dos sujeitos, 

precisa estar alinhado as noções jurídicas contemporâneas de segurança 

inerentes a todas as circunstâncias.  

Essa concepção ganha mais consistência logo após a segunda guerra 

mundial, no qual, depois dos efeitos nefastos dessa grande guerra, buscou-se 

através de instâncias supra estatais colocar no top da agenda dos Estados a 

garantia e a defesa dos direitos humanos. A partir desse período, a proteção 

dos direitos humanos passou ser uma função e dever, fundamentalmente, dos 

Estados.  

Informado por esses valores é que em julho de 2011, o Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas, após um extenso período de debates, 

aprovou um documento que serve de orientação tanto para os Estados 

nacionais como também às empresas transnacionais. Os Princípios 

Orientadores Sobre Empresas e Direitos Humanos, são um conjunto de 

recomendações que orientam sobretudo Estados, mas também, se estendem 

para as empresas, na declaração de instrumentos legais que tornam acessível 

e eficaz a reparação, assim como, a responsabilização face às violações 

cometidas por elas. Desta forma, cabe referir que esses princípios formam uma 

tríplice-recomendação, que passam por: proteger, respeitar e reparar.  

O primeiro grupo de princípios orientadores recomendam aos Estados 

que estes possam através de meios legais, proteger seus nacionais, contra o 

abuso e violação de Direitos Humanos, por parte de outrem (incluindo as 
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empresas). O segundo grupo de princípios orientadores recomendam que as 

empresas tenham a responsabilidade, e também sejam capazes de respeitar 

os Direitos Humanos, aliando-se assim aos últimos, com o objetivo de 

recomendar que a partir do Estado sejam criados meios jurídicos-legais que 

possam facilitar e auxiliar na mediação e reparação das violações que, 

eventualmente, tenham ocorrido. 

Para além dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos da ONU, destacam-se, também, as Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT; as Diretrizes para Multinacionais da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE; e por 

fim os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 para 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, estes conjuntos de diplomas se 

constituem em alternativas legais no âmbito internacional, na orientação das 

ações dos Estados na estruturação formal de leis, que possam auxiliar no  

controle das atividades dos atores transnacionais em seus territórios.   

Mazzuoli (2015, P.544) destaca que os Estados são os sujeitos 

originários de direito internacional público, fato este que lhes permite desfrutar 

de prerrogativas jurídicas e, de forma correlata, os obriga a assumir obrigações 

no âmbito internacional. Por ser um dos entes primários de Direito e assim, 

internacionalmente, reconhecido, cabe ao Estado, em primeira instância, 

conduzir e fiscalizar a observância do respeito aos Direitos Fundamentais. Tal 

como dos seus nacionais por ele instituídos, interpretando-se que os direitos 

básicos dos indivíduos devem ser respeitados e não condicionados. 

Ainda sobre a mesma matéria vale evocar o Art.º 3 da constituição 

moçambicana, o qual afirma que: “A República de Moçambique é um Estado 

de Direito, baseado no pluralismo de expressão, na organização política 

democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais do 

Homem”. Do ponto de vista constitucional, o Estado não só respeita, mas 

também tem a obrigação de impor o que vem instituído em lei, de preservar e 

garantir o respeito à pluralidade de ideias, bem como também promover a 

igualdade entre os seus nacionais, o que por si só, se constitui também como 

um dos meios de garantia dos Direitos Fundamentais dos indivíduos, que irão 

inclusive buscar a imposição e a obrigatoriedade do Estado em garantir os 

seus direitos humanos.  
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O Estado de direito é, também, todo aquele que busca promover a 

redução das desigualdades sociais, econômicas e de gênero, através da 

promoção dos Direitos Fundamentais (sejam coletivos ou individuais), estes 

que, por sua vez, garantem a preservação da dignidade humana.  

Supõe-se que o Estado seja o garantidor primário das normas, leis, e 

dos tratados por si assinados e ratificados em seu território, que visam 

promover o bem-estar social dos seus cidadãos. Até então no âmbito 

internacional a responsabilidade da proteção incide somente sobre o Estado, 

fazendo com que apenas este seja responsabilizado pela não repreensão das 

violações dos Direitos Humanos cometidas contra seus nacionais, ainda que as 

ações não tenham decorrido, diretamente, da ação do Estado. 

No caso de Moçambique, a promoção dos meios institucionais e legais, 

que são um canal para a denúncia das violações dos Direitos Humanos, ainda 

é muito fraca e carece de formas mais consistentes de implementação, 

cabendo ao Estado, por exemplo, assegurar que todos os seus cidadãos 

tenham algum tipo de assistência jurídica, Bila (2013, p. 31). Ainda de acordo 

com este:  

 
 

Maior parte dos moçambicanos dificilmente encaminham casos ao 
tribunal – e raramente se lembram da sua existência – quando 
órgãos, setores empresariais privados, organizações não 
governamentais e pessoas singulares violam os seus direitos 
humanos. [...]. Esse comportamento dos moçambicanos é uma 
provável resposta às mazelas judiciais, fraquíssimo conhecimento de 
direitos e ao sentimento de frustração social, decorrentes, em parte, 
de negligencia política e de expectativas sociais nunca – ou quase 
nunca – satisfeitas. (BILA, 2013, p. 31) 

 
 
No que se refere à violação dos direitos humanos pelas empresas 

transnacionais, Mazzuoli (2018) esclarece que, cabe aos Estados (emissor e 

receptor) fazer o permanente e imprescindível papel de fiscalização e controle 

das atividades dessas grandes empresas, sobretudo, pelo fato destas 

possuírem um maior alcance, pois, acabam por tornarem-se potenciais 

violadores de direitos humanos de milhares de pessoas. Nesse caso, o Estado 

não deve renunciar as suas obrigações para com os seus nacionais, seja em 

qualquer circunstância, sobretudo aquelas cujas finalidades sejam de reprimir 

Animus violandi de agentes privados. 
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Apesar de estar previsto dentro do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, assim como do Direito Internacional Público, tratados, e outros 

diversos instrumentos relativos à responsabilidade jurídica dos Estados no 

âmbito internacional. Também podemos identificar dentro da própria 

constituição moçambicana, de acordo com o Art.º 43, que: “Os preceitos 

constitucionais relativos aos direitos fundamentais são interpretados e 

integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos”.  

Sobre esta mesma matéria e norma, Moçambique ainda não tem 

conseguido, a luz desses instrumentos, materializar formas de promoção e de 

salvaguarda dos direitos humanos dos seus nacionais. Tendo em conta que, 

isso se dá a partir de uma série de deficiências que o Estado apresenta, a 

exemplo do seu sistema judicial nacional, no qual: 

 
 

[...]: maior parte dos magistrados padece de fraquíssimo 
conhecimento sobre a existência de instrumentos internacionais de 
direitos humanos, sem contar que nem sabem correlacionar o direito 
interno com o direito internacional (dos direitos humanos). [...]. É 
impossível, por assim dizer, que haja efetivos remédios as violações 
de direitos humanos sofridas por moçambicanos, se os operadores 
de Direito ignoram o paradigma ético contemporâneo – direitos 
humanos.  (BILA, 2013, p. 35) 

 
 

Supõe-se que, quando o Estado não viabiliza para os seus nacionais 

formas de acesso aos instrumentos de proteção de sua dignidade, tal como os 

meios legais em vigor no âmbito doméstico que garantam a observância e o 

respeito desses, podemos interpretar que o Estado incorre numa prática de 

conivência explícita com todas as ações violadoras de dignidade de seus 

cidadãos que possam, eventualmente, sobrevir tanto por parte do próprio 

Estado, como de terceiros, a exemplo daquelas cometidas pelas empresas 

transnacionais. 

 
 

[...]. Tem sido amplamente reconhecido que os Estados violam 
obrigações internacionais de direitos humanos quando não 
conseguem tomar as medidas adequadas ou exercer a devida 
diligência para prevenir, punir, investigar ou reparar os danos 
causados por actores não-estatais, constituindo uma violação ao 
“dever de proteger”. Apesar de a Constituição Moçambicana não 
garantir em si todos os potenciais Direitos Humanos que possam ser 



15 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.3-34. ISSN: 2594-3839 
 

violados, o Estado é ainda assim obrigado a incorporar a lei 
internacional dos Direitos Humanos no sistema legal moçambicano. O 
Artigo 18 da Constituição Moçambicana segue o sistema de direito 
civil, onde indica a forma de incluir o dever reconhecido 
internacionalmente para proteger e respeitar os Direitos Humanos. 
(MATAVEL et al., 2011, p. 10). 

 
 

Ainda de acordo com os autores, os tribunais de Moçambique carecem 

de formação intensiva vocacionada na efetivação e interpretação dos 

instrumentos internacionais. Sem esquecer os princípios do direito 

internacional, que precisam ser desenvolvidos localmente. Visto que: 

 
 

[...], toda ação ou omissão por parte do Estado que resulte em 
contrariedade às obrigações em matéria de proteção dos direitos 
humanos na esfera internacional, pouco importando se a conduta 
está amparada ou não pelo direito interno deste Estado, constitui ato 
ilícito, logo, passível de responsabilidade no terreno do Direito Público 
Internacional. (RIO & RIBEIRO, 2017, p. 3). 

 
 

Deste modo, cabe somente ao Estado a responsabilidade objetiva 

sobre a matéria de violação de Direitos Humanos por parte das empresas 

transnacionais. Entretanto, existe um outro entendimento no meio jurídico que 

não anula tal interpretação, mas soma-se a essas, o entendimento de que 

podem ocorrer situações em que o Estado pode buscar através de ações 

regressivas contra seus agentes ou terceiros, dentro das violações dos direitos 

humanos perpetuados por terceiros, o ressarcimento dos danos. Em regra, é o 

Estado o ente que responde por qualquer ação de contravenção, onde apenas 

basta que se gere um dano ou até mesmo um nexo decorrente de atos ilícitos 

de uma conduta e os resultados danosos que confrontam os princípios legais 

ou convencionais.  

Ademais, entende-se que, um Estado ao tornar-se membro de 

qualquer organismo internacional de integração, seja ele político, econômico e 

ou até mesmo jurídico, e que tenha sido legalmente constituído, o Estado deve 

buscar, de acordo com Bastos (2007, P.6), alargar ainda mais todos os 

pressupostos dos ordenamentos jurídicos comunitários de qual este seja 

membro. Assim sendo, seu entendimento demonstra que, alguns conflitos 

domésticos encontrariam nas normativas jurídicas internacionais, uma possível 
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solução para a resolução de eventuais impasses, inclusive até os que não 

estão previstos no ordenamento doméstico.  

 

 

O ACESSO À TERRA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 

 
Ainda que exista a lei do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra - 

DUAT4, o Estado é o único sujeito que, segundo descrito na constituição 

moçambicana, nos seus números 1 e 2 do Art.º 109, que são harmonizados 

com o Art.º 3 da Lei de terras (N°19/97, de 1 de Outubro), detém o controle 

sobre a terra. Consequentemente, não pode esta ser vendida e, de qualquer 

outra forma que seja, alienada, hipotecada ou penhorada. O Art.º 4 da referida 

carta, por sua vez, afirma que, na República de Moçambique, toda a terra 

constitui o Fundo Estatal de Terras e, por ser de domínio patrimonial do 

Estado, não existe propriedade privada sobre a terra, pois ela é um bem 

público que está sob a tutela do Estado. 

Por meio do Art.º 12 da Lei de Terras, que trata da aquisição, do direito 

de uso e aproveitamento da terra, são adquiridos somente por:  

 
 

a) ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, 
segundo as normas e práticas costumeiras no que não contrariem a 
constituição; b) ocupação por pessoas singulares nacionais que, de 
boa fé, estejam a utilizar a terra há pelo menos dez anos; c) 
autorização do pedido apresentado por pessoas singulares ou 
colectivas na forma estabelecida na presente Lei. (Moçambique, 
1997) 

 
Visto que, podemos encontrar no Código civil Moçambicano em seu 

Art.º 280 a seguinte afirmação: “É nulo o negócio jurídico cujo objeto seja físico 

ou legalmente impossível, contrario à lei ou indeterminável”. Ou seja, 

                                                             

4Em Moçambique a terra é considerada por lei como uma propriedade do Estado não pode 
essa ser vendida, ou por qualquer outra forma ser, alienada, hipotecada ou penhorada. Como 
meio universal de criação da riqueza e do bem-estar social, o uso e aproveitamento da terra é 
direito de todo povo moçambicano.  
Cabe ao Estado a definição das condições do uso e aproveitamento da mesma. 
O direito do uso e aproveitamento da terra é concedido pelo Estado tanto pessoas singulares 
bem como às coletivas (sociedades). Disponível em: 
<http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Cidadao/Informacao/Direito-do-Uso-eAproveitamento-
de-Terra> 
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legalmente, torna-se inconstitucional ou até mesmo nula qualquer ação de 

venda/compra da terra em Moçambique. Entretanto na sua Constituição da 

República, em seu artigo 83.º que pode ser conjugado ao Art.º n.º 1 da Lei de 

terras n°19/97 de 1 de outubro, destacamos que a terra pode ser transmitida 

eventualmente a título de herança.  

Nessa perspectiva, que:  

 
[...]. Dispõe o n.º 2 do artigo 16 LT que, “Os titulares do direito de uso 
e aproveitamento da terra podem transmitir, entre vivos, as infra-
estruturas, construções e benfeitorias nela existentes, mediante 
escritura pública precedida de autorização da entidade estatal 
competente”. O n.º 2 do artigo 15 do Regulamento da Lei de Terras, 
estabelece que “A compra e venda de infra-estruturas, construções e 
benfeitorias existentes em prédios rústicos não implica a transmissão 
automática do direito de uso e aproveitamento da terra, a qual está 
dependente de aprovação dada pela mesma entidade que tiver 
autorizado o pedido. O pedido de transmissão será previamente 
apresentado nos serviços de cadastro, acompanhado de 
comprovativo de pagamento das taxas anuais, bem como do 
cumprimento do plano de exploração, nos casos aplicáveis”. 
Grifos/itálicos originais do autor citado (MATAVEL et al., 2011, p. 46) 

 
O artigo 19 da mesma lei, no que se refere ao plano de exploração de 

terras, afirma que: “O requerente de um pedido de direito de uso e 

aproveitamento da terra deve apresentar um plano de exploração”. Em 

seguida, com base na mesma lei o Art.º 18 destaca que qualquer ação que 

viola o plano, inicialmente, proposto na aquisição do DUAT, deve ser julgada 

em foro moçambicano, pois o mesmo pode resultar na extinção do direito de 

uso e aproveitamento de terra. 

Nesse caso, a penalização da venda de terras em Moçambique está 

prevista no código penal como um crime de lesa-pátria, uma vez que é 

interpretado como uma conduta que coloca em risco a integridade e a 

soberania territorial do país. Esta interpretação é feita de acordo com o Art.º 

269° do código penal, que em sua alínea número 1 declara o seguinte: “Aquele 

que, arrogando-se de proprietário ou titular, vender, ou por qualquer outra 

forma alienar, hipotecar ou penhorar a terra, será punido com pena de prisão 

maior de 2 a 8 anos, se pena mais grave não couber.” 

É neste cenário normativo que desde que a empresa Vale conseguiu 

um termo de concessão da terra, uma área estimada em cerca 25.000 

hectares, por parte do Estado moçambicano, inúmeras são as queixas que tem 
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sido feitas pela população, entre elas destaca-se a ausência de diálogo entre 

os executivos da transnacional e a comunidade de Moatize.  

Isso porque, desde a chegada da empresa mineradora, tem se 

registrado inúmeras irregularidades, inclusive a ausência do próprio processo 

de consulta, previsto na Lei de Terras de n° 19/97 de 1 de outubro. Ademais o 

Art.º 24º prevê que as populações das comunidades locais devem ser incluídas 

e participarem de forma sistemática: 

 
a) na gestão dos recursos naturais; b) na resolução dos conflitos; 
c) no processo de titulação, conforme o estabelecido no nº 3 do artigo 
13 da presente Lei; d) No exercício das competências referidas na 
alíneas a) e b) do nº 1 do presente artigo, as comunidades locais 
utilizam, entre outras, as normas e práticas costumeiras. 
(Moçambique,1997) 

 
Os conflitos decorrentes das desapropriações de terras das populações 

afetam as zonas com maior predominância de minérios, pois, tem se tornado 

cada vez mais uma prática recorrente e que, de acordo com nossas leituras, 

também refletem uma dimensão da violação dos Direitos Humanos dos 

nacionais moçambicanos. Ao passo que, por se tornarem objetos de disputas 

entre grandes corporações (tanto estrangeiras como as nacionais) e as 

comunidades locais, tais disputas, têm originado muitas das vezes situações de 

violências e repressões contra as populações afetas nessas regiões, os mais 

vulneráveis nas relações de disputa e conflitos pelas terras.  

A Vale tem participado dessas relações deletérias, que viola a Lei de 

terras em locais onde o grupo se encontra instalado, e, consequentemente, 

consegue também impor sua concepção prevaricadora de direitos sociais 

contra a comunidade de Moatize. Lembrando que, “Os processos de consulta 

pública para a implantação do projeto registaram várias irregularidades, sem 

participação efetiva das comunidades afetadas e da sociedade civil em geral” 

(MATAVEL et al., 2011).  

Assim sendo, com a ausência de leis mais endurecidas, as práticas 

opositivas aos direitos fundamentais se constituem como uma das maiores 

fragilidades jurídicas na flexibilização de formas diversas às proteções dos 

direitos humanos. Dado que, isso pode ser constatado mais uma vez quando, 

“O processo de reassentamento tem sido crítico nas vertentes de 
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infraestruturas habitacionais, falta de provisão de produtos alimentares e 

ausência de diálogo com as comunidades” (MATAVEL et al., 2011).  

A falta do cumprimento dos acordos feitos entre a multinacional e a 

comunidade são, também, causa do desgastante conflito, além de 

constituírem-se em violação do artigo da lei de terras nº 19/97 de 1 de outubro, 

a luz do seu Art.º 18. Ocorre que a impunidade de que tem gozado a empresa, 

violadoras das normas declaradas na Constituição e outros diplomas 

moçambicanos, demostra, não somente o poder do seu capital econômico ou 

político, mas também, como têm sido, historicamente, as relações entre 

grandes grupos econômicos, que atuam nos países subdesenvolvidos, com as 

comunidades locais dos mesmos.  

Assim, mesmo com os instrumentos jurídicos legais para punir a ação 

das grandes transnacionais violadoras de direitos fundamentais, a tendência é 

que os Estados, face a sua dependência econômica, passem a submeterem-se 

conferindo uma série de garantias para essas corporações transnacionais 

estrangeiras, para além de outros aspectos que colocam em risco a integridade 

e a dignidade humana dos seus nacionais.  

Até o presente momento, como apontam Matavel et al (2011), 

constata-se que Moçambique ainda não ratificou o pacto internacional dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, assim como também não é signatário 

do primeiro protocolo facultativo referente ao pacto internacional sobre os 

direitos civis e políticos. Este último diploma, por possuir um mecanismo de 

reivindicação para as pessoas não protegidas contra abusos de outrem, se 

ratificado serviria como um meio de proteção das vítimas de usurpações de 

terras.  

A primeira observação a ser feita é que, não é consensual afirmar que, 

as recorrentes violações cometidas por transnacionais em Moçambique, 

sobretudo no que se refere a expropriação das terras, têm se sistematizado 

pela ausência  da recepção dos mencionados pactos e convenções no cenário 

jurídico nacional, isso porque existe uma interpretação no meio jurídico de que 

a nível da sua Constituição, Moçambique instituiu alguns preceitos e princípios 

que são orientados pelos pactos, ou seja, foram inseridos no ordenamento 

jurídico do país mesmo que não tenha ratificado as convenções, como normas 

domésticas. A título de exemplo, destaca-se a carta africana dos direitos do 
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homem e dos povos, a qual o país ratificou e está prevista no já citado Art.° 43 

da Constituição.  

Cabe ressaltar que, com relação ao tema aqui apresentado, a terra é 

constituída como um fundo estatal, assim as populações que são removidas 

pelas grandes companhias, não conseguem, uma vez provada a tentativa ou a 

expropriação (desta por parte de transnacionais), interpor uma ação apropriada 

que canalize as reivindicações das vítimas, pois não possuem título de posse 

ou propriedade. Obviamente, isso nos leva a constatar que existe uma 

deficiência do sistema judicial em Moçambique, devido a ausência de meios 

institucionais específicos sobre esses casos. 

 

O DIREITO AMBIENTAL EM MOÇAMBIQUE  

 
Com o processo da expansão da urbanização e suas consequências, 

surge cada vez mais a necessidade de se pensar em formas de proteger o 

meio ambiente, mas não apenas como um fenômeno isolado, e sim, como 

parte de um processo de ações que se interligam e que incluem o bem jurídico 

no direito positivo. 

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente tem vindo a se tornar 

cada vez mais um objeto de debates, que buscam mobilizar os Estados a 

promover meios do bem-estar e de um ambiente cada vez mais equilibrado e 

saudável, numa clara tentativa de regular as premissas progressistas e 

desenvolvimentistas, em relação a um mundo cada vez mais industrializado.  

É nessa perspectiva que, segundo Leite (2011), nasce o conceito de 

desenvolvimento sustentável, este que seria um modelo capaz de suprir as 

demandas das gerações atuais, mas sem colocar em risco a capacidade de 

atender as demais necessidades das gerações futuras. Essa visão vai estar 

presente, na conferência de Estocolmo (1972) e em seguida na própria 

Declaração do Rio de Janeiro de 1992. 

A declaração do Rio de Janeiro (92), no 3° princípio, defende que: “O 

direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam 

atendidas equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento 

de gerações presentes e futuras”. 



21 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.3-34. ISSN: 2594-3839 
 

A primeira observação sobre o conceito em análise, recai na estrutura 

sistematizada por Do Nascimento (2012) pois, de acordo com o autor, existem 

três dimensões do desenvolvimento sustentável, que por serem mais 

recorrentes e simples devem ser levadas em conta, nesse caso, são as 

seguintes: a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social.  

A primeira dimensão incide na necessidade de os autores (Estados, 

transacionais, entre outros) buscarem formas de estabelecer uma relação de 

produção e consumo, que garanta formas de auto reparação e da capacidade 

de resiliência para a manutenção do ecossistema. A segunda propõe o 

aumento da desmaterialização da economia, através de um fluxo contínuo da 

inovação tecnológica, que permitiria uma ruptura com o ciclo fóssil de energias 

que na sua maioria provem do carvão, do petróleo e do gás. Por fim, a terceira 

dimensão, que compreende a necessidade de se criarem formas que permitam 

com que a sociedade se torne recorrentemente sustentável, através da criação 

de meios que garantam a promoção de canais que corrijam as desigualdades 

sociais, o que seria de acordo com o autor, a implementação da justiça social.  

Deve-se ressaltar que, para além dessas três dimensões, Do 

Nascimento (2012) vai propor que se pense em outras dimensões tão 

importantes quanto estas, a exemplo da dimensão do poder, que de acordo 

com o autor, define o processo de mudança ou não, dos padrões de produção 

e de consumo, através da criação de leis especificas que regulam essas 

relações.  

De início, percebe-se que a conceitualização do desenvolvimento 

sustentável, de acordo com o Leite (2011), não é tão contemporânea assim, 

visto que a mesma parte de uma iniciativa da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1987, órgão criado pela ONU, em 1983, para 

tratar das questões ambientais, através da criação de plataformas específicas 

que pudessem abordar essas problemáticas ambientais. Mais do que isso, os 

Estados poderiam ter a capacidade de propor novos desenhos de cooperação 

internacional, que se orientassem através de políticas e ações concretas que 

promovessem mudanças necessárias. Esse órgão teria como missão 

possibilitar a todos os demais órgãos estatais, privados e coletivos, e até 

mesmo individuais, um maior raio de subsídios teóricos e práticos de 

interpretação e atuação nos problemas relativos à destruição do meio 
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ambiente, pois, nessa senda, representaria um aprimoramento necessário para 

uma atuação mais sustentável.  

Entretanto a ONU ao criar essa comissão, acaba por pensar em alguns 

estruturantes norteadores difusos, que serviriam como uma espécie de 

premissas a serem seguidas pelos Estados, inclusive como uma forma de 

orientá-los na busca de bases consistentes, capazes de integrar o 

desenvolvimento econômico com as proteções ambientais. Norteadores que 

são os seguintes: 

 
 

[...] limitar o crescimento populacional; garantir a alimentação a longo 
prazo; preservar a biodiversidade e os ecossistemas; baixar o 
consumo de energia e o desenvolvimento de tecnologias que utilizem 
o uso de fontes energéticas renováveis; aumentar a produção 
industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias 
ecologicamente adaptadas; controlar a urbanização selvagem e a 
integração entre os campos e as cidades menores. (LEITE, 2011, p. 
2). 

 
Para Leite (2011), essas metas foram pensadas no sentido de apontar 

estratégias para um desenvolvimento mais sustentável da comunidade 

internacional, isso porque a ONU deveria encampar esforços no sentido de 

implantar e ampliar um programa para efetivação destas estratégias. 

Já que, as principias conferências sobre o meio ambiente que 

ocorreram em Estocolmo (1972), no Rio de Janeiro Eco-92 (Rio 1992), em 

Johanesburgo Rio +10 (2002), e por fim, novamente, no Rio de Janeiro Rio+20 

(2012), foram uma série de eventos pensados no sentido de produzir 

parâmetros a serem adotados e implementados, sobretudo pelos Estados os 

movimentos preocupados com o desenvolvimento sustentável são vistos por 

muitos autores, como o marco do processo de internacionalização do debate 

sobre o meio ambiente em inúmeras áreas, inclusive dentro do Direito 

Econômico Internacional. 

A conferência de Estocolmo, também conhecida como a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, resultou em uma 

declaração que indicava determinados parâmetros para que, tanto as gerações 

futuras quanto a população mundial, pudessem ter o direito vital de habitar em 

um ambiente sem qualquer deprivação. Esta conferência foi o momento chave 

para a acentuação de uma das declarações, que seria fundamental para o 
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Direito Internacional do Meio Ambiente, tendo sido, inclusive, mais uma vez 

reafirmada através do segundo princípio da Declaração do Rio de Janeiro 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (92), o qual recomenda-se o seguinte:  

 
Os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com 
os Princípios de Direito Internacional, têm o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de 
meio ambiente e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar 
que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao 
meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da 
jurisdição nacional.  (ONU, 1992) 

 
Por outras palavras, a conferência de Estocolmo representou um 

marco na internacionalização do debate sobre o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável5, visto que foi nela em que o Clube de Roma6 

apresentou o primeiro relatório que, entre outras questões, indicava o cenário 

pessimista sobre a incapacidade de um crescimento econômico por conta do 

esgotamento dos recursos ambientais.  

Ao passo que se apontava para a necessidade dos Estados atentarem-

se ao custo do seu crescimento econômico, que era na época muito acelerado 

e predatório,  que poderia impactar nos recursos naturais e nos direitos das 

gerações futuras, por outro lado, o relatório também já apontava caminhos a 

serem adotados pelos Estados, tanto os “desenvolvidos”, como os 

“subdesenvolvidos”, que consistia naquele momento basicamente na adoção 

de uma proposta de crescimento econômico zero.  

Entretanto, essa sugestão causou entre os países participantes um 

dissenso, pois, por um lado os países subdesenvolvidos defendiam o 

crescimento de todas as formas, enquanto os já desenvolvidos defendiam o 

crescimento zero. 

                                                             

5 O termo desenvolvimento sustentável foi popularizado e amplamente utilizado a partir das 
décadas de 1980 e 1990 (Feil & Schreiber Apud PISANI, 2006). Entretanto sua inauguração 
mundial ocorreu incialmente em 1987, através do relatório da Comissão de Brundtland 
(GROBER, 2007), que vai incitar, no início da década de 1990, uma expansão tanto da 
qualidade quanto do volume de legislações ambientais, assim como de acordos internacionais 
que, além de mapearem o perfil das alterações ambientais, também impulsionaram a mudança 
da política global (Feil & Schreiber Apud ADAMS, 2006). (Feil & Schreiber, 2017). 
6 Fundado em 1968, é um grupo que tem como foco o debate sobre questões ligadas a 
economia e política internacional, e ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 
Em 1972, publicou o seu primeiro relatório: Os limites do Crescimento. Este que popularmente 
ficou conhecido como, Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows.   
 



24 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.3-34. ISSN: 2594-3839 
 

Moçambique, por sua vez, mesmo antes de se tornar um país 

independente (só alcançou sua independência três anos depois da conferência, 

em 1975), conseguiu se fazer presente nesse evento histórico, através de uma 

missão do partido único Frente de Libertação de Moçambique - FRELIMO, que 

demostrou sua especial atenção para um assunto, extremamente importante, e 

que não era abordado como tal por Portugal (potência colonizadora na época). 

No entanto, consta-se que apesar da ativa participação da então colonial nos 

processos de negociação e debates, houve uma certa morosidade por parte do 

Estado de Moçambique, quando independente, em integralizar-se na agenda 

internacional do meio ambiente.  

A guerra civil que perdurou por cerca de 16 anos, trouxe para esfera 

ambiental do país um período bastante crítico e conturbado que, para além do 

conflito da guerra em si, nos anos 80, o país atravessou um momento de 

severas secas, em concomitância ao conflito entre o governo da FRELIMO e as 

forças armadas da Resistência Nacional Moçambicana - RENAMO. Esse 

conflito, por sua vez, causou fortes impactos para a biodiversidade, pois, 

segundo os ambientalistas.  “[...], “houve uma situação que não ajudou o 

sector: a guerra civil, que atrasou muito a capacidade de ganhar experiência de 

proteger o ambiente” no país” Daniel Ribeiro (2015), fazendo com que 

possíveis intervenções não ocorressem pois ficaram secundarias a prioridade 

que era o conflito.  

Já na segunda conferência, que foi designada como a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (Cúpula da Terra), esta 

foi considerada como o marco principal no que tange ao debate sobre as 

questões ambientais, dentro da política internacional, tendo como resultado 

produzido cinco (5) importantes acordos ambientais, que são: a Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Agenda 21; Princípios para a 

Administração Sustentável das Florestas; a Convenção da Biodiversidade; e 

por fim a Convenção do Clima.  

No caso de Moçambique, já como um Estado independente, pode-se 

afirmar que a sua participação na conferência teve efeitos pragmáticos no pós-

guerra civil, uma vez que possibilitou mais experiência, e a criação daquele que 

viria a ser o primeiro ministério voltado, especificamente, para as questões 

ambientais: o Ministério para a Coordenação Ambiental - MICOA. A fundação 
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do ministério não foi uma ação isolada do governo Moçambicano, outros países 

que também participaram da conferência seguiram a mesma orientação, o que 

serviria também para implementação de um quadro jurídico ambiental, que 

atendesse a crescente demanda de reconciliação do desenvolvimento 

econômico com a proteção do meio ambiente.  

A agenda 21 foi pensada como um instrumento, que pudesse nortear o 

planejamento de ações concretas para a solidificação de sociedades cada vez 

mais sustentáveis, e que buscassem ampliar ainda mais os métodos de 

proteção ambiental, através da justiça social, bem como da eficiência 

econômica. Por outro lado, para além do processo em si, de instrumentalização 

de ações concretas, a própria internacionalização das questões referentes ao 

meio-ambiente, remeteu numa interpretação e transformação, ainda que tardia 

das ações em objetos de direito. Sobretudo, por entender que tais ações não 

devem ser pensadas dentro de uma lógica subjacente ao eixo da produção-

econômica e produção-industrial, e que por isso, tem gerado um forte impacto 

na vida das comunidades que vivem nas regiões, onde tem ocorrido os 

grandes projetos que alteram a sua lógica ambiental. 

No segundo texto constitucional independente, aprovado em 

Moçambique (1990), de acordo com Serra (2012, p. 12), o país consagrou 

inúmeras normas ambientais, que inclusive não tinham nenhuma 

correspondência com o texto constitucional anterior e “[....], com especial 

destaque para o preceito que reconheceu o direito fundamental ao direito 

equilibrado e a norma que consubstanciou, ainda que muito genericamente, 

uma obrigação do Estado em promover ações de proteção, conservação e 

valorização do ambiente7”. 

Serra (2012, p. 12), em sua análise, indica que o país passou, a partir 

de quatro linhas fundamentais, a registrar um movimento satisfatório no campo 

jurídico-ambiental, que são:  

 
 

i. Aprovação de um conjunto significativo de legislação com 
importância directa ou indirecta para a protecção e conservação do 
ambiente, incluindo leis da Assembleia da República, decretos do 
Governo e inúmeros diplomas ministeriais; ii. Criação de órgãos 
públicos específicos no domínio do ambiente ou reforço das 

                                                             

7 Cfr. Artigos 72 e 37, respectivamente, da Constituição de 1990. 
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competências dos órgãos pré-existentes de modo a integrar um, 
leque cada vez mais diversificado de atribuições e competências 
ambientais; iii. Aprovação de políticas sectoriais que reflectem uma 
preocupação crescente com a protecção do ambiente; iv. Adesão a 
instrumentos internacionais de protecção e conservação do ambiente, 
nomeadamente convenções internacionais e protocolos regionais. 
(SERRA, 2012, p. 12). 

 
 

Pode-se concluir que, a partir desses quatro eixos, o Estado passou a 

manifestar sua vontade que não é só política, mas, também jurídica, de 

internalizar e instrumentalizar as normas e acordos que possibilitassem uma 

maior ampliação e apropriação de instrumentos legais. Os quais viriam, 

inclusive mais tarde, primeiro na Lei do Ambiente n°. 20/97 e em seguida na 

própria constituição da República de 2004, a ser muito bem inseridos no 

ordenamento doméstico em consonância com as convenções internacionais, 

ainda que isso não garantisse, por si só, a efetivação desses dispositivos que 

passaram a estar à disposição das instâncias e instituições judiciais do país 

pouco provocadas pela sociedade civil.  

Em 2001, na capital moçambicana (Maputo), teve lugar a segunda 

Conferência Interministerial sobre Ambiente da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa – CPLP, na qual os países reforçaram a vontade de 

intensificar ainda mais a cooperação na esfera ambiental. Desta conferência 

resultaram, como um dos resultados práticos, algumas importantes resoluções, 

sendo a grande parte delas orientadas pelas resoluções da Conferencia do Rio 

de 1992. Uma dessas resoluções foi a de reconhecer aquele fórum como um 

espaço de consulta de informações, troca de experiências, bem como 

implantação, ao mais profundo nível, de cooperação, tanto no domínio do meio 

ambiente como também do desenvolvimento sustentável. 

A própria constituição moçambicana, explica Serra (2012, p.12), elevou 

o meio ambiente a uma categoria de bem jurídico fundamental da comunidade, 

junto a outros bens, sendo sua proteção constitucional reforçada na lei 

orgânica da constituição de 2004, onde primeiro através do Art.º 90 são 

declaradas as obrigações gerais e especificas do Estado para com o cidadão, 

no qual destaca-se o direito fundamental de todo o cidadão de ter um meio 

ambiente equilibrado, e o seu respectivo dever de defender e conservá-lo, tal 

como vem descrito numa das alinhas do Art.º 45. Essa mencionada lei ampliou 
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o interesse público pela proteção do ambiente. Serra (2012, p.13) também 

aponta que esse interesse se consubstanciou como um dos princípios 

estruturantes do desenvolvimento sustentável, podendo ainda ser encontrado 

reproduzido na mesma constituição em seus Art.º 11, 96, 101 e 117. 

Compete destacar que o Art.º 117, em sintonia com o já referenciado 

Art.º 90, vai um pouco mais além pois prevê que, o Estado deve promover 

formas que garantam o equilíbrio ecológico, a conservação e a preservação do 

meio ambiente, bem como, também prevê de acordo com a alínea 2 do 

mesmo, uma série de políticas que devem ser promovidas pelo Estado como 

forma de garantir o direito ao ambiente, dentro do quadro do desenvolvimento 

sustentável.  

O Art.º 81 da constituição moçambicana faz referência a importante 

instrumento processual que é o direito de ação popular, onde no parágrafo 

número 2 declara-se que:   

 
 

[...] b) o direito de promover a prevenção, a cessação ou a 
perseguição judicial das infracções contra a saúde pública, os direitos 
dos consumidores, a preservação do ambiente e o património 
cultural; c) o direito de defender os bens do Estado e das autarquias 
locais. (Moçambique, 2004) 

 
 

Com esses inúmeros dispositivos presentes na constituição 

moçambicana, existe um entendimento entre os ambientalistas de 

Moçambique, de acordo com Serra (2012, p.14),  de que o país possui um 

conjunto importante de princípios e normais que estão voltadas para o cuidado 

com o ambiente, inclusive isso faz com que se forme o que o autor chama de 

“Constituição Ambiental”, em razão da forte presença de leis preocupadas em 

garantir um meio ambiente mais equilibrado em conformidade com os 

princípios das Nações Unidas, está relacionado  

Ocorre que mesmo com todos esses dispositivos e os indícios que 

aparentam ser bastante consistentes de forma a garantir resultados positivos 

nessa relação que historicamente, tem sido problemática (entre o 

desenvolvimento econômico e o ambiente) é impossível ignorar a insuficiência 

dos dispositivos legais, pois para além da implementação e monitoria que 

devem se consolidar através das leis existentes, também é preciso que o 
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Estado adote formas mais afuniladas, por exemplo, através de decretos de 

iniciativas próprias do então Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 

Rural, os quais não têm sido levados a cabo. Não obstante não se exime o 

Estado do dever de intervir na melhora da relação na gestão do ambiente, 

inclusive auxiliando na mitigação de ações predatórias ambientais perpetuadas 

sobretudo por parte de terceiros.  

Moçambique, como aponta Serra (2015), apesar de ter um vasto 

número de leis, ainda não consegue executá-las integralmente pois, no 

entendimento do autor, a ação de preservação do ambiente não deve ser o 

monopólio do Estado, mas sim de responsabilidade compartilhada com a 

sociedade como um todo.  

O já referenciado Art.º 81 da Constituição da República prevê a 

ferramenta da ação popular, em razão da ausência de uma descentralização, 

não só do debate sobre a proteção do meio ambiente, mas também de meios 

legais (instituições e leis) muitas dos quais estão centralizados nas grandes 

cidades (capitais). Isso dificulta não só o acesso às ferramentas  pelas 

comunidades do interior e das pequenas vilas - que são em grande parte as 

maiores afetadas pelas relações predatórias levadas a cabo por ações de 

atores transnacionais, ou até pelo próprio Estado, pois, tem ocorrido de forma 

sistemática uma violação – quanto também dificulta o acesso à informação 

previsto na constituição, como também parte do rol dos direitos ambientais 

além de declarados  nos demais tratados internacionais ratificados pelo país.  

É nesse contexto que a descoberta dos recursos minerais em 

Moçambique, tem ocasionado um enorme colapso ambiental, causado pela 

expansão do processo de extração mineral levado a cabo por grandes 

corporação transnacionais estrangeiras as quais, em algumas situações, 

contam com as participações de certos indivíduos da sociedade moçambicana 

que se beneficiam da inconsistente capacidade jurídica do Estado de proteger 

e impor suas determinações, assim como, na aplicação e fiscalização das leis 

instituídas.  

Assim, observamos que os mecanismos legais existentes no país, 

ainda que robustos, não garantem que os mais afetados pelas violações dos 

direitos ambientais possam, por exemplo, interpor uma ação, visto que, para 

além do desconhecimento da existência de leis que os protejam, a expansão 
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da rede de instituições (tribunais e fóruns) ainda é muito frágil. É nesse 

contexto que acreditamos ser, uma possível contribuição para a situação de 

forma a fortalecer o combate as violações ambientais cometidas por empresas 

transnacionais em Moçambique, a intensificação da descentralização dos 

meios legais (através de criação de leis e decretos), que não só viabilizariam a 

participação popular efetiva, como também garantiriam com que os debates 

sobre os impactos ambientais fossem o mais abertos possíveis, informando 

inclusive nos momentos em que as ações de exploração poderiam representar 

um perigo para o ambiente em que a população vive, pois acredita-se que, 

assim, debatidos de forma mais acessível por todos, tal como prevê a 

constituição, permitiriam aos nacionais preservarem-se, fosse embargando 

iniciativas, fosse deslocando-se para espaços qualificados.  

Nesse sentido, sugere-se como uma alternativa que, a despeito das 

leis já existentes no país, o Estado possa flexibilizar a criação de um conjunto 

novo de leis ambientais especificas e cada vez mais descentralizadas (para os 

municípios), afim de tornar a presença e a participação da população mais 

acessível nos fóruns de discussões e debates, até como uma forma de ampliar 

os próprios mecanismos de fiscalização do Estado.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É importante lembrarmos que, as relações entre novos atores do 

Direito Internacional Público, corporações globais e os indivíduos, têm 

apontado para uma perspectiva mais profunda do que viria a ser o sujeito para 

o direito internacional  tornando imprescindível a implantação de novos 

paradigmas teóricos e jurídicos, que controlem e protejam os direitos inerentes 

ao ser humano e sua dignidade, pois, cem face dos novos interesses e 

conflitos originários desse novos atores do cenário internacional e da 

disparidade de poder entre grandes empresas transnacionais e as vulneráveis 

comunidades socioeconomicamente desfavorecidas, (SILVEIRA E ALMEIDA, 

2015).  

Existe também uma necessidade de novos desenhos jurídicos locais, 

que envolvam a agenda de proteção dos direitos humanos, em que se inclua, 
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para além das já existentes, novas noções jurídicas que redimensionem a 

responsabilidade jurídico-penal de empresas transnacionais por violações de 

direitos humanos, pois, em virtude de estarem imune no âmbito do direito 

internacional público – ainda carentes de personalidade jurídica internacional-, 

acabam por incorporar e importar para o espaço internacional, várias praticas 

predatórias dos direitos humanos sem mecanismos de responsabilização 

delas. 

Nesse contexto a retórica jurídica do Estado torna-se uma alternativa 

importante para estabelecer parâmetros que canonizem o respeito e a 

observância aos direitos humanos de vulneráveis em face das violações 

cometidas por empresas transnacionais.  

Em Moçambique, a violação dos direitos humanos tem um fundamento 

socioeconômico, o que significa dizer que, para além de incorrerem entre as 

camadas socialmente desfavorecidas fomentam e potencializam as 

desigualdades sociais.  Descrever as diversas dimensões das violações 

cometidas por empresas é importante para se pensar novas leis, as quais 

convém serem criadas dentro do aparato legal do Estado, e que tenham 

caráter vinculante, para permitir uma reparação dos direitos violados, assim 

como também, uma maior promoção dos meios jurídicos institucionais 

domésticos, tornando-os acessíveis para toda a população. 

Igualmente é importante destacar que, os países subdesenvolvidos 

como Moçambique, que não possuem uma economia de grande porte, se 

tornam dependentes de investimentos estrangeiros das mesmas 

transnacionais, o que os leva a encontrar muitas dificuldades para impor, de 

forma legal, os limites às violações de direitos humanos cometidos por atores 

transnacionais, pois até o Estados as comete buscando em momentos garantir 

a permanência das transnacionais e seus aportes financeiros no país.  

Nesse contexto, o processo de transnacionalização das grandes 

empresas fomentou movimentos transversais por parte da sociedade civil 

global, das ONGs, e da própria ONU, que pautaram e qualificaram o debate 

sobre a violação dos direitos humanos, por entenderem que não tal assunto 

deixou de ser uma agenda local dos Estados. Esse mesmo processo colocou 

as empresas como parte intrínseca na proteção dos direitos humanos, 
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buscando sempre normas e leis de proteção, que por sua natureza podem ser 

intermediados por meio da responsabilidade social das transnacionais.  

A ampla mobilização da sociedade civil, resultante do crescimento das 

empresas (muitas delas com alcance global), tem pressionado os Estados a 

adotarem e criarem mecanismos legais de reparação e proteção dos direitos 

humanos, garantindo que os próprios Princípios Orientadores criados pela 

ONU, os quais não possuem um caráter vinculante, tornem-se mais eficientes e 

eficazes potencializando seus efeitos  jurídico-legal pragmático. 

Diante da análise apresentada, interessou apontar como uma possível 

solução jurídica legal, a revisão do marco jurídico que regulamenta as 

concessões de terras para exploração que o Estado Moçambicano atribui para 

as grandes empresas, concessões que são concedidas sob a promessa de 

geração de mais empregos e melhorias de condições de vida das populações 

afetas nas zonas, mas que suas atividades, tem ocasionado violações dos 

direitos humanos inclusive mitigando a qualidade de vida dessas populações 

vulneráveis, dignidade que é uma garantia fundamental da própria constituição 

da república de Moçambique e das demais legislações vigentes no país. 

Essa possível solução também nos parece conveniente, para além da 

maior tangibilidade de normas domésticas para os ativistas de direitos 

humanos, também descentraliza os meios legais domésticos de forma a 

facilitar as denúncias e investigação das violações de direitos humanos 

cometidas no território nacional contra os nacionais.  

Na medida em que já existentes e em vigor tratados que vinculam o 

Estado aos princípios legais de proteção internacional dos direitos humanos, a 

exemplo do pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

bem como o protocolo facultativo referente ao pacto internacional sobre os 

direitos civis e políticos, esses podem ser incorporados dentro dos limites 

constitucionais Moçambicanos, sob forma de emenda constitucional derivada 

ou por meio de normas supralegais.  

A revisão aqui proposta pode ser feita na própria constituição 

moçambicana que é tributaria do direito romano-germânico e que também 

possui como sistema de recepção de tratados e normas internacionais, o 

dualismo moderado. Para isso, evoca-se o Art.º 18, em sua alínea número 2 da 

constituição Moçambicana, que declara o seguinte: “As normas de direito 



32 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.3-34. ISSN: 2594-3839 
 

internacional têm na ordem jurídica interna o mesmo valor que assumem os 

actos normativos infraconstitucionais emanados da Assembleia da República e 

do Governo, consoante a sua respectiva forma de recepção.” 

Assim, tendo em vista a forma de recepção de tratados em 

Moçambique, que ocorre sob forma de normas ordinárias, que se valem de 

regulamento e/ou decreto para recepcioná-las no âmbito doméstico, pois, não 

existe uma exigência de transformação da norma internacional em norma 

interna, uma lei própria e específica por parte do Estado, pensar a 

responsabilidade das empresas pelas violações dos direitos humanos do povo 

Moçambicano nos obriga a pensar não somente as relações internacionais, 

mas, também, meios de eficácia dos compromissos externos no sistema 

jurídico interno, ou seja, a tendência fortemente sedimentada no Brasil de 

funcionalização do Direito Internacional.  
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