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1. Contexto
Desde 2014 que a Lei do Regime Especifico de Tributação e Benefícios Fiscais da Actividade Mineira (RETBFAM) prevê 
que o Governo determine o valor do produto mineiro com base nos preços de referência do mercado internacional de 
minerais1. Mas, até 20192 o mesmo não tinha acontecido, causando prejuízos ao Estado estimados em cerca de 893,5 mil 
milhões de meticais em Imposto sobre a Produção Mineira (IPM), entre 2013 e 2019.

Segundo o Relatório Parecer da Conta Geral do Estado (RPCGE) de 2019, estava previsto para o segundo semestre de 
2020 o início da adopção dos preços de referência. Para tal, o Instituto Nacional de Minas (INAMI) afirmou que já havia 
iniciado o processo de recepção, para análise, de informação sobre os preços de referência do carvão através de uma 
plataforma internacional para onde se inscreveu, sem no entanto avançar de que plataforma se trata. 

Por conta da falta de monitoria e fiscalização dos processos de arrecadação e alocação das receitas, no que diz respeito 
ao uso dos preços de referência internacional para a valorização das quantidades produzidas e comercializadas pelas 
empresas do sector de carvão, o país poderá ter perdido cerca de 893,5 mil milhões de MT em Imposto sobre a 
Produção Mineira (IPM), entre 2013 e 20193. 

Adicionalmente, o uso da metodologia de preços constantes pode igualmente estar a influenciar a canalização de valores 
abaixo dos efectivos no referente à transferência dos 2,75% para as comunidades hospedeiras de projectos de exploração 
extractiva. 

Neste contexto, uma adequada monitoria e fiscalização dos processos de arrecadação e alocação das receitas configura-
se como elemento essencial para a maximização de ganhos provenientes da extracção de recursos naturais. Contudo, 
Moçambique ainda enfrenta grandes desafios neste sector. 

O Imposto sobre a Produção (IPM) representa, actualmente, a terceira via de arrecadação fiscal mais importante para 
o Estado, no que diz respeito à contribuição do sector extractivo, depois do imposto sobre o rendimento de pessoas 
colectivas (IRPC) e imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRPS). 

Em 2019, o peso do IPM era de 13% (2,2 mil milhões de MT) no total dos impostos do sector extractivo (16,7 mil 
milhões)4. Visto que o valor do IPM depende do volume da produção, é fundamental a fiscalização do volume produzido 

1 Artigo 4 da Lei n.º 28/2014, de 23 de Setembro (Regime Especifico de Tributação e Benefícios Fiscais da Actividade Mineira)
2 Período referente a auditoria efectuada pelo Tribunal Administrativo
3 Cálculos feitos com base quantidades de carvão produzidas entre 2013 a 2019 usado preços de referência internacional 
4  9º relatório da ITIE. O valor global da receita exclui o valor de 54.141,9 milhões de Meticais referentes a mais-valias no montante da venda das 
participações da Anadarko a Total.

A base usada para o cálculo do valor da produção mineira lesa as 
receitas fiscais arrecadadas no sector de carvão

- Deve ser observado o estabelecido na Lei do Regime Especifico de Tributação e Benefícios 
Fiscais da Actividade Mineira

* Em caso de dúvidas, sugestões e questões relacionadas a esta nota, contacte: rui.mate@cipmoz.org
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e dos preços usados no cálculo deste tipo de imposto. 

Neste sentido, o CIP faz uma análise, com base nas quantidades de carvão produzidas entre 2013 a 2019 e declaradas 
nos relatórios da Iniciativa de Transparência da Industria Extractiva (ITIE), com o objectivo de aferir as possíveis perdas 
fiscais do Estado pelo facto do INAMI não determinar o valor das quantidades produzidas do carvão com base nos preços 
de referência internacional. Para a análise foram usados os preços do mercado australiano para o carvão metalúrgico e 
sul-africano para o carvão térmico. 

O uso destes mercados prende-se, por um lado, por fazerem parte dos mercados de referência internacional na 
comercialização de carvão térmico e metalúrgico e, por outro, pelo facto destes países fazerem parte dos principais 
concorrentes no negócio do carvão produzido em Moçambique, em cada um dos tipos (Vale, 2019).

 2. Impacto do incumprimento do Regime Especifico de 
Tributação e Benefícios Fiscais da Actividade Mineira 
(RETBFAM) 

2.1. Perdas de Receitas 

Por forma a aferir a razoabilidade das informações prestadas pelas empresas mineiras sobre o valor de produção, o INA-
MI adaptou até 2019 preços constantes como metodologia de cálculo do valor de produção. Nesta metodologia, segundo 
o Relatório Parecer da Conta Geral do Estado (RPCGE) de 2016, o ano base é determinado pelo Instituto Nacional de 
Estatística.

Os dados apurados sobre os preços usados pelo INAMI e os preços de referência internacional mostram que, em média, no 
período de 2013 a 2019, o INAMI usou para a determinação da base de imposto de produção preços abaixo dos praticados 
a nível internacional, em cerca de 1.000,00 MT/tonelada métrica para o caso do carvão metalúrgico e em cerca de 500,00 
MT/tonelada métrica para o caso do carvão térmico (ver gráfico abaixo).

Gráfico 1: Preços de Carvão usados pelo INAMI vs preços de referência internacional (mil MT/ton métrica)

  

Fonte: Anuários Estatísticos (2013-2019) e The world bank (Commodity prices)
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Os artigos 12 e 10, ambos da Lei no15/2017 de 28 de Dezembro (RETBFAM), definem, respectivamente, a taxa de 3% 
para o IPM do carvão que deve incidir sobre o valor do carvão extraído pós tratamento, se a sua natureza assim o exigir. 
O artigo 11 da Lei acima citada e o artigo 3 do Decreto n.º 28/2015 (Regulamento do RETBFAM) estabelecem que a 
determinação do valor do carvão seja baseada no preço da última venda realizada pela empresa e deve corresponder ao 
preço de referência do mercado internacional. Caso a empresa não tenha realizado uma venda anterior, usa o preço de 
referência internacional. 

Explicando, o regulador do sector deve, de forma regular, verificar os preços e as quantidades usadas pelas empresas na 
determinação do valor do produto para garantir que as mesmas não estão a pagar menos do que deveriam. 

Apesar do número 1 do artigo 11 da Lei sobre RETBFAM, Lei no15/2017 de 28 de Dezembro que altera e republica a 
Lei n. °28/2014 de 23 de Setembro, estabelecer a obrigatoriedade do uso de preços de referência para a determinação do 
valor do produto mineiro, base para a determinação do imposto de produção mineira (IPM)5, o INAMI continua não 
cumprindo esta medida, conforme constatado pelo Tribunal Administrativo (TA) no seu RPCGE de 20196. 

Assim, excluindo os dados dos custos de transporte e outros dedutíveis para o cálculo do IPM, o Estado pode ter incorrido 
a um prejuízo de 893,5 mil milhões de MT em IPM. 

Para o apuramento do valor acima referido, calculou-se a diferença entre o valor do IPM pago ao Estado7 e o valor do IPM 
devido se tivessem sido usados preços de referência internacional. O valor do IPM foi calculado através da multiplicação 
da taxa de imposto de 3% pelo valor da produção mineira  de carvão. Pela sua indisponibilidade, os custos de transporte 
e outros dedutíveis, que concorrem para o calculo do IPM, foram considerados como iguais a zero.  O valor da produção 
mineira foi obtido através da multiplicação do preço de referência internacional, e a quantidade da produção8.  Veja o 
gráfico 2 abaixo.

Formula usada para o calculo:

Onde: 

VA – valor apurado;

IPMpago -imposto de produção mineira pago de acordo com os relatórios da ITIE;

Pref.int – preço de referência internacional;

Qp – quantidade produzida;

OCD – outros custos dedutíveis que neste caso, pela falta de dados dos custos de transporte da mina até ao ponto de 
exportação do produto mineiro e outros custos devidos que são dedutíveis na determinação da base tributável do IPM de 
acordo com o n.°4 do artigo 11 da lei do RETBFAM, foram assumidos como iguais a zero (0). 

5  Artigo 11 da Lei no15/2017 de 28 de Dezembro estabelece que o valor do produto mineiro é determinado com base no preço da última venda real-
izada pelo sujeito passivo, que deve corresponder ao preço de referencia do mercado internacional.  
6 https://www.ta.gov.mz/Relatrios%20e%20Pareceres%20CGE/Relat%C3%B3rio%20e%20Parecer%20CGE%202019/Capitulo%2005%20-%20In-
d%C3%BAstrias%20%20Extrativas.pdf 
7 De acordo com os relatórios da ITIE (2013-2020)
8  Conforme estabelece a Lei n.°15/2017 de 28 de Dezembro
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Gráfico 2: diferença entre o imposto pago e calculado com base nos preços de referência 

Fonte: Construção com base nos dados dos relatórios da ITIE (2009-2020) e The world bank (Commodity prices)

Por natureza, as empresas multinacionais do sector extractivo procuram, de todas as formas, maximizar os seus ganhos. 
Uma das vias usada é a minimização no pagamento de impostos ao Estado, inflacionando os custos conforme aponta 
o estudo da Publish What You Pay (PWYP): “Muitas Maneiras de Perder um Bilhão”, traduzido para português pelo 
CIP9. Neste contexto, é importante a implementação do regulamento sobre a determinação dos preços de venda do 
carvão para minimizar as perdas de receitas.

O imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRPC), o imposto sobre o rendmento das pessoas singulares (IRPS) 
e o imposto sobre a produção mineira (IPM) configuram-se como os tributos do sector extractivo que mais contribuem 
para os cofres do Estado10 (veja o gráfico abaixo).

Gráfico 3: Contribuição da indústria extractiva por tipo de imposto nas receitas de 2019

Fonte: retirado do 9º relatório da ITIE

O cálculo do IRPC e do IPM são directamente influenciados pelo valor da produção mineira que é obtido pela 
multiplicação do preço pelas quantidades produzidas ou comercializadas, conforme o caso. Neste sentido, quanto maior 
for o preço (assumidos os restantes factores constantes) maior será o valor da produção e do rendimento das empresas e, 
consequentemente, maior será o imposto arrecadado pelo Estado. 

9 Disponível no link”: https://cipmoz.org/wp-content/uploads/2020/05/PWYP-Report-ManyWaysToLoseABillion-PR-PRINT.pdf 
10  9º Relatório da ITIE
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Apesar dos preços de venda do carvão serem previamente fixados nos contratos de venda assinados, os mesmos são 
baseados em referências internacionais e dinâmicas, esperadas pelo próprio sector. Daí a importância do INAMI ter que 
usar essas referências para a verificação da razoabilidade das informações apresentadas pelas empresas. 

Neste sentido, a metodologia usada na determinação do preço de referência para a venda de recursos extractivos é de 
extrema importância para a maximização dos ganhos para o erário público. Além disso, a Lei n.°15/2017 de 28 de 
Dezembro, RETBFAM, prevê, no número 3 do artigo 11, que “os critérios de determinação do preço de referência do 
mercado internacional são definidos em regulamento especifico”. 

No entanto, conforme aponta o Tribunal Administrativo no seu RPCGE de 2019, o INAMI continua não cumprindo 
com o estabelecido na lei, alegadamente pelo facto de não estar filiada a uma instituição que procede à monitoria e que 
providencia uma base de dados dos preços do carvão mineral a nível internacional. 

Neste sentido, considerando para além dos prejuízos que a situação actual causa ao Estado, a tendência actual na aposta 
em investimentos em energias mais amigas do ambiente e menos poluentes como é o caso do carvão (Carta, 8 de Fevereiro 
de 2021), chama a atenção para que o país maximize, enquanto puder, a exploração dos seus recursos salvaguardando 
todas as boas práticas de exploração.

Mostra-se urgente a aprovação de um regulamento sobre a determinação dos preços de venda do carvão como 

ocorre no sector do gás11.

2.2. Redução de recursos para investimentos prioritários no âmbito dos 
2,75% 

O uso de uma metodologia de preços constantes para a determinação do valor da produção do carvão por parte do 
MIREME/INAMI implica que a parte da receita às comunidades, calculado como percentagem do IPM canalizado através 
do OE, não corresponde aos valores que efectivamente devem ser canalizados. Por exemplo, para o Distrito de Moatize12, 
as comunidades de Cateme, 25 de Setembro, Chipanga 2 e Benga, de acordo com os cálculos efectuados neste texto, 
foram lesadas, em média, cerca de38,24 milhões de MT por ano, desde 2013, isto é, um valor acumulado de cerca de 
267,67 milhões de MT neste período.

Segundo a Conta Geral do Estado (2013-2019), o Distrito de Moatize, através da Secretaria Distrital recebeu do OE para 
investimentos 5,14 milhões de MT e 91,60 milhões de MT provenientes do IPM, neste período. 

Segundo os cálculos efectuados, usando preços de referência internacional, o valor do IPM deveria ter sido de 267,67 
milhões de MT, isto é, 192% acima do que efectivamente o Distrito recebeu. Com este valor, o Distrito seria capaz de 
minimizar, dentre outros, os seguintes problemas básicos para os cerca de 260.843 de habitantes (INE, 2017):13

• aumentar o número de salas de aulas do distrito e contribuir para a redução, através da um número maior de salas  de 
aulas, do rácio professor aluno do distrito que é de 100, rácio 54% acima da média da província que é de 64 (INE, 2020);

• aumentar a baixa  taxa de cobertura de água rural de 58% (INE, 2020); 

• melhorar os serviços dos postos e centros de saúde para passarem a atender doenças causadas pela exploração mineira, 
algo que não existe neste momento, conforme constata de um estudo do CIP sobre Doenças Ocupacionais no Sector 
Mineiro (CIP, 2020, Edição no20); e

• construir regadios e represas para melhorar a produção agrícola, capitalizado as potencialidades do distrito na produção 

agrária.

11 Diploma Ministerial nº 210/2012, de 12 de Setembro Regulamento sobre a Determinação dos Preços máximos na venda de Gás Natural
12 Distrito que acolhe as empresas de exploração de carvão em produção
13 INE, Censo Geral da População, 2017 
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Conclusão e recomendações 
A demora no uso de uma metodológica de cálculo dos impostos do sector mineiro com base numa referência de preços 
internacionais, traduz-se numa baixa arrecadação de receitas provenientes dos impostos, calculados com base directa ou 
indirecta dos valores de produção, como são os casos do IPM, IRPC e transferências às comunidades que hospedam os 
projectos extractivos. Exemplo é o prejuízo de cerca de 893,5 mil milhões de MT referentes ao IPM cobrado entre os anos 
de 2013 e 2019.

A obrigatoriedade do uso dos preços de referência internacional para a determinação dos valores de produção remonta  
do ano de 2014 com a aprovação da Lei do Regime Especifico de Tributação e Benefícios Fiscais da Actividade Mineira. 
Mas, até ao ano de 2019, conforme aponta o RPCGE de 2019, ainda não foi cumprido por parte do INAMI. Este facto, 
remete à necessidade da urgência no cumprimento do estabelecido na lei.

Para além dos prejuízos directos que esta situação provoca nas receitas destinadas ao Orçamento do Estado, as comunidades 
que hospedam os projectos e beneficiárias de 2,75% do IPM são duramente prejudicadas, reduzindo a possibilidade de 
resolução de problemas básicos que não são resolvidos pelo OE.

Face às constatações apresentadas nesta nota,  o CIP recomenda que:

• O INAMI e o MIREME devem, com urgência, adoptar medidas no sentido de cumprir com as recomendações do 
RPCGE e passar a adoptar preços de referência internacional para a verificação do valor da produção usada no cálculo 
do IPM e outros impostos;

• O Governo deve, com urgência, aprovar o regulamento sobre a determinação dos preços da venda de carvão, como 
ocorre com o gás; e

• A necessidade da instalação/funcionamento, urgente, da Alta Autoridade da Industria Extractiva que poderá 
minimizar os desafios actualmente enfrentados no sector extractivo.
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