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REGULAMENTO DA LEI DE MINAS1     

CAPÍTULO I  
Disposições Gerais 

SECÇÃO I  
Disposições Preliminares

Artigo 1.º Definições
As expressões e termos usados têm o significado indicado no Glossário, Anexo 1, e 
parte integrante do presente Regulamento.

Artigo 2.º Âmbito de Aplicação 
1. O presente Regulamento estabelece as regras para o exercício das operações 
de prospecção e pesquisa, desenvolvimento, exploração, processamento e trata-
mento mineiro, bem como para a realização de mapeamento geológico, estudos 
geológico-mineiros, metalúrgicos e científicos.
2. O presente Regulamento aplica-se as pessoas singulares e colectivas reque-
rentes e titulares de direitos para o exercício das operações referidas no número 
anterior.
3. Exclue-se do âmbito do presente Regulamento a comercialização de produtos 
minerais realizada ao abrigo de Licença de Comercialização de Produtos Minerais.

Artigo 3.º Competências 
1. Compete ao Ministro decidir sobre:

a) A atribuição, modificação, transmissão e revogação de licença de prospec-
ção e pesquisa, concessão mineira, certificado mineiro, licença de processa-
mento mineiro, licença de tratamento mineiro e autorizações;

b) A transmissão directa ou indirecta de interesses participativos, títulos e/ou 
direitos mineiros, incluindo a cessão de acções, quotas ou outras formas de 
participações;

c) A declaração, modificação e extinção de áreas designadas de Senha Mineira; 
e 

d) Quaisquer conflitos que resultem da sobreposição total ou parcial de pedi-
dos sobre a mesma área.

2. Compete ao Ministro praticar outros actos que se mostrem necessários a im-
plementação do presente Regulamento.
3. O Ministro poderá delegar total ou parcialmente as competências estabelecidas 
no n.º 1.
4. Compete a o Governador da Província decidir sobre a atribuição, modificação, 
transmissão e revogação de Certificado Mineiro para recursos minerais para cons-
trução e Senha Mineira em áreas designadas de Senha Mineira sob sua jurisdição.

1  Contém as alterações introduzidas pelos Decretos n.º 34/2019, de 2 de Maio, e n.º 48/2022, de 13 de Outubro.
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g) Áreas de interesse geológico-mineiro; e 
h) Quaisquer outras áreas que exijam autorização especial.

3. O Cadastro Mineiro é de carácter público e as respectivas normas de acesso 
são definidas por Diploma Ministerial.
4. O Cadastro Mineiro fornecerá informação regular relativa às áreas mineiras 
outorgadas ao Cadastro Nacional de Terras e outros cadastros, devendo estes, 
reciprocamente fornecer ao Cadastro Mineiro, dados sobre as áreas sujeitas ao 
direito de uso e aproveitamento da terra e outros.
5. O acesso ao Cadastro Mineiro pelas instituições do Ministério, consta de nor-
mas especificas aprovadas pelo Ministro dos Recursos Minerais e Energia.

Artigo 5.º Procedimentos do Cadastro 
1. Após a recepção de um pedido de título mineiro, o funcionário do cadastro de-
verá, imediatamente, na presença do requerente:

a) Verificar se o formulário do pedido submetido pelo requerente está cor-
rectamente preenchido e caso não, solicitar ao requerente a sua correcção;

b) Verificar a disponibilidade da área requerida ou seja se não se trata de área 
sob título mineiro em vigor ou sob pedido, para, se for o caso, o requerente 
emendar;

c) Exigir a declaração que ateste que os accionistas e os beneficiários efectivos 
do requerente não estão envolvidos em actividades de branqueamento de 
capitais e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destrui-
ção em massa; [Redacção introduzida pelo Decreto n.º 48/2022, de 13 de Outubro.]

d) Exigir a Certidão de Registo Criminal, tratando-se de pessoa singular; e [Re-

dacção introduzida pelo Decreto n.º 48/2022, de 13 de Outubro.]

e) Sendo pessoa colectiva constituída à luz da legislação moçambicana, exigir 
o documento comprovativo de constituição da pessoa colectiva, com indica-
ção do capital social e sua divisão pelos respectivos sócios e o instrumento 
que designe o representante legal, no caso de sociedades anónimas. [Redacção 

introduzida pelo Decreto n.º 48/2022, de 13 de Outubro.]

f) Produzir um recibo do pedido contendo código atribuído, as coordenadas 
geográficas, esboço geográfico da área requerida, se for o caso, o qual deve 
ser assinado pelo requerente e pelo funcionário do cadastro; e 

g) Emitir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o aviso de éditos, para publica-
ção no jornal de grande circulação, se for o caso, o qual deve estar devida-
mente assinado.

2. O requerente deve, no prazo de 15 (quinze) dias, após a recepção do aviso de 
éditos apresentar ao cadastro mineiro a prova de publicação dos éditos no jornal 
de grande circulação, sob pena de o pedido considerar-se nulo e de nenhum efeito.
3. Decorridos 30 (trinta) dias após a publicação de éditos, sem que haja qualquer 
reclamação, o Instituto Nacional de Minas dará prosseguimento ao processo de 
atribuição do respectivo título mineiro.
4. Solicitar parecer às entidades relevantes, incluindo as que superintendem a 
área de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao 
terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 
[Número aditado pelo Decreto n.º 48/2022, de 13 de Outubro.]

Artigo 6.º Arquivo Cadastral 
1. Os títulos mineiros referidos na Lei de Minas são emitidos em quadruplicado, 
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publicação no jornal de grande circulação, se for o caso, o qual deve estar 
devidamente assinado.

2. O requerente deve, no prazo de 15 (quinze) dias, após a recepção do aviso de 
éditos apresentar ao cadastro mineiro a prova de publicação dos éditos no jornal 
de grande circulação, sob pena de o pedido considerar-se nulo e de nenhum efeito.
3. Decorridos 30 (trinta) dias após a publicação de éditos, sem que haja qualquer 
reclamação, o Instituto Nacional de Minas dará prosseguimento ao processo de 
atribuição do respectivo título mineiro.
4. Solicitar parecer às entidades relevantes, incluindo as que superintendem a 
área de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao 
terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 
[Número aditado pelo Decreto n.º 48/2022, de 13 de Outubro.]

Artigo 6.º Arquivo Cadastral 
1. Os títulos mineiros referidos na Lei de Minas são emitidos em quadruplicado, 
sendo o original para o titular mineiro e as três cópias, uma para o arquivo no Ins-
tituto Nacional de Minas, outra para o mesmo efeito junto do respectivo Governo 
Provincial, devendo a terceira cópia ser entregue à Administração Distrital com 
jurisdição sobre a área onde a actividade mineira é desenvolvida.
2. O Cadastro Mineiro deve, nomeadamente:

a) Manter arquivos completos e actualizados de pedidos, numerados por se-
quência;

b) Manter arquivos separados dos diferentes títulos mineiros;
c) Constituir processo para cada título emitido que deve incluir de entre outros:

i) Duplicado do título e do contrato mineiro caso exista;
ii) Endereço do titular mineiro;

iii) Descrição da área;
iv) Acto de cancelamento ou outra forma de extinção;
v) Qualquer transmissão, incluindo sucessão legal; e

vi) Qualquer modificação, incluindo prorrogação, abandono, alargamento 
da área e qualquer ónus ou encargo.

d) Manter o arquivo actualizado das áreas designadas de senha mineira que 
deve conter a seguinte informação:

i) O diploma que cria a área designada de senha mineira;
ii) O código da área designada de senha mineira;

iii) A descrição e potencial da área designada de senha mineira;
iv) A localização, e as unidades cadastrais correspondentes a área desig-

nada de senha mineira; e
v) Quaisquer mudanças, incluindo alargamento, redução ou extinção da 

área designada de senha mineira.
e) Manter o arquivo actualizado das áreas declaradas de reserva mineira nos 

termos do artigo 18.º da Lei de Minas, que deve conter a seguinte informa-
ção:

i) O instrumento legal que cria a área declarada de reserva mineira;
ii) O código da área declarada de reserva mineira;

iii) A localização, descrição e potencial mineiro da área;
iv) As unidades cadastrais correspondentes à área declarada de reserva 

mineira;
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com pena de multa 40 salários mínimos, podendo ser agravada consoante o grau 
da infracção.
5. O titular mineiro que não cumpra com a notificação sobre o abandono da área 
de Licença de Prospecção e Pesquisa, Concessão Mineira e Certificado Mineiro 
nos termos do presente Regulamento, será punido com pena de multa prevista 
nos termos do artigo 131.º.
6. A falta de demarcação estabelecida na alínea c), do n.º 1, do artigo 52.º e alí-
nea  a), do n.º  1  do artigo  107.º, será punida com pena de multa equivalente a 
20 salários mínimos.
7. Qualquer violação das disposições da Lei de Minas ou deste Regulamento que 
regem a conduta da actividade mineira para a qual nenhuma pena específica es-
teja definida, será punida com pena de multa de valor no mínimo equivalente a 
20 salários mínimos, podendo ser agravada consoante o grau da infracção.
8. Os valores de multas previstos no presente Regulamento podem ser alterados 
por Diploma Ministerial Conjunto dos Ministros que superintendem as áreas das 
Finanças e dos Recursos Minerais.
9. A aplicação das multas será de acordo com a gravidade da infracção, as cir-
cunstâncias que rodearam a prática da infracção e a escala da exploração mineira.
10. Constituem contravenções especialmente graves, punidas nos termos da Lei 
n.º 11/2022, de 7 de Julho, e Lei n.º 13/2022, de 8 de Julho, bem com a revogação 
do título mineiro, o exercício da actividade mineira para fins de:

a) branqueamento de capitais;
b) financiamento do terrorismo;
c) financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;
d) a falta, recusa e submissão extemporânea de relatórios de pesquisa, produ-

ção bem como de compra e venda de produtos minerais;
e) a omissão de informação sobre o representante legal, o beneficiário efectivo, 

bem como sobre o comprador de produtos minerais;
f) a falta de fornecimento de informação exigida nos termos da lei aplicável.

[Número aditado pelo Decreto n.º 48/2022, de 13 de Outubro.]

Artigo 133.º Penas
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior e da responsabilidade criminal, a vio-
lação das disposições da legislação mineira e consoante a gravidade é passível de 
punição nos termos seguintes:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Apreensão do produto mineral;
d) Confisco do equipamento e meios utilizados;
e) Suspensão da actividade mineira; e 
f) Revogação do Título Mineiro ou Autorização.

Artigo 134.º Competência para Aplicação das Penas 
1. Compete:

a) Ao Ministro dos Recursos Minerais e Energia a aplicação de penas de sus-
pensão da actividade mineira e revogação de título mineiro;

b) Ao Governador da Província a aplicação de penas de suspensão da activi-
dade mineira e revogação de Certificado Mineiro para Recursos Minerais 
para Construção e de Senha Mineira; e 
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