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 Numa altura em que Moçambique é duramen-

te assolado por grupos terroristas, com especial atenção 

para a província de Cabo Delgado, onde está sedeado o 

projecto do gás natural liquefeito, um dos maiores do 

mundo, como forma de conter o alastramento destes 

movimentos e, acima de tudo, aplanar com o diapasão 

da Lei n.º 11/2022, de 7 de Julho, Lei de prevenção e 

combate ao branqueamento de capitais e Financia-

mento do Terrorismo e financiamento da proliferação 

de armas de destruição em massa, tendo ainda cons-

ciência das Resoluções do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e a outros padrões normativos interna-

cionais de prevenção e combate ao branqueamento de 

capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de 

armas de destruição maciça, o Governo aprovou, atra-

vés do Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro a altera-

ção dos artigos 5 e 132 do Regulamento da Lei de Minas.
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 At a time that Mozambique is severely ravaged 

by terrorist groups, with special attention to the provin-

ce of Cabo Delgado, where the liquefied natural gas pro-

ject is based, one of the largest in the world, as a way to 

contain the spread of these movements and, above all, 

to update Law no. No. 11/2022, of 7 July, the Law for the 

Prevention and Combating of Money Laundering and 

Financing of Terrorism and Financing of the Prolifera-

tion of Weapons of Mass Destruction, being also aware 

of the Resolutions of the United Nations Security Cou-

ncil and to other international normative standards for 

the prevention and combating of money laundering, 

financing of terrorism and proliferation of weapons of 

mass destruction, the Government approved, through 

Decree No. 31/2015, of 31 December the amendment of 

Articles 5 and 132 of the Mining Law Regulations.
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Fazendo uso do disposto na alínea b) do artigo 13 da Lei 

n.º 20/2014, de 18 de Agosto, Lei de Minas, foram altera-

dos os artigos 5º e 132º do Regulamento da Lei de Minas. 

A nova redacção do artigo 5º do regulamento veio defi-

nir novos procedimentos relativamente a submissão de 

pedidos de títulos mineiros, sendo que, após a recepção 

do pedido de título mineiro, cabe ao o funcionário do 

cadastro, em presença do requerente ou seu represen-

tante legal, exigir a declaração que ateste que os accio-

nistas e os beneficiários efectivos do requerente não 

estão envolvidos em actividades de branqueamento de 

capitais e financiamento ao terrorismo e proliferação de 

armas de destruição em massa; deve ainda o funcioná-

rio solicitar, entre outros, os seguintes documentos:

    a) Certidão de Registo Criminal – para pessoa singular;

    b)  Documento comprovativo de constituição da pes-

soa colectiva, com indicação do capital social e sua 

divisão pelos respectivos sócios e o instrumento 

que designe o representante legal, no caso de so-

ciedades anónimas – aplicável à pessoa colectiva 

constituída à luz da legislação moçambicana.

A entidade reguladora, depois de receber o expediente 

e constatar a sua conformidade, fica, desde logo, obriga-

da a solicitar parecer às entidades relevantes, incluindo 

as que superintendem a área de prevenção e combate 

ao branqueamento de capitais, financiamento ao terro-

rismo e financiamento da proliferação de armas de des-

truição em massa.

Já no artigo 132º, referente às infracções e penas, foi feita 

especificação dos actos considerados contravenções es-

pecialmente graves, cuja punição, incluindo a revogação 

do título mineiro, foi remetida a Lei de branqueamento 

de capitais, conforme referência supra. São reputadas 

contravenções, entre outras, as seguintes actividades:

    a) branqueamento de capitais;

    b) financiamento do terrorismo;

Making use of the provisions of Article 13(b) of Law No. 

20/2014, of 18 August, Mining Law, Articles 5 and 132 of 

the Mining Law Regulation were amended. The new 

wording of article 5 of the regulations has defined new 

procedures regarding the submission of mining title 

applications, whereby, upon receipt of the mining title 

application, it is incumbent upon the cadastral officer, in 

the presence of the applicant or his/her legal represen-

tative, to require the declaration that the shareholders 

and beneficial owners of the applicant are not involved 

in money laundering and terrorist financing activities 

and proliferation of weapons of mass destruction; the 

officer must also request, among others, the following 

documents:

    a) Criminal Record Certificate - for natural person;

    b)  Document proving the constitution of the legal 

person, indicating the share capital and its divi-

sion by the respective partners and the instrument 

appointing the legal representative, in the case of 

public limited companies - applicable to legal per-

son constituted under Mozambican law.

The regulatory body, after receiving the file and veri-

fying its conformity, is immediately obliged to request 

an opinion from the relevant entities, including those 

that supervise the area of prevention and combat of 

money laundering, financing of terrorism and financing 

of the proliferation of weapons of mass destruction.

In what concerns Article 132, on offences and penalties, 

the same specifies the acts considered to be particu-

larly serious contraventions, whose punishment, inclu-

ding the revocation of the mining title, is referred to 

the Money Laundering Law, as mentioned above. The 

following activities, among others, are deemed to be 

contraventions:

    a) money laundering;

    b) financing of terrorism
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    c)  financiamento da proliferação de armas de destrui-

ção em massa;

    d)  a falta, recusa e submissão extemporânea de relató-

rios de pesquisa, produção bem como de compra e 

venda de produtos minerais;

    e)  a omissão de informação sobre o representante le-

gal, o beneficiário efectivo, bem como sobre o com-

prador de produtos minerais;

    f)  a falta de fornecimento de informação exigida nos 

termos da lei aplicável.

Destarte, o que se pode concluir desta alteração, conju-

gada com a Lei de prevenção e combate ao branquea-

mento de capitais e Financiamento do Terrorismo e 

financiamento da proliferação de armas de destruição 

em massa, é que a directiva é precisamente, a assunção 

dos padrões definidos internacionalmente no que con-

cerne a prevenção e combate ao branqueamento de ca-

pitais e Financiamento do Terrorismo e financiamento 

da proliferação de armas de destruição em massa.

Aviso  A informação jurídica aqui disponibilizada é uma informação geral, não dispensando a utilização de aconselhamento jurí-
dico adaptado e aplicável ao caso concreto. 

Warning  The legal information provided here is a general information, not dispensing the use of legal advice adapted and appli-
cable to the specific case.

    c)  financing the proliferation of weapons of mass des-

truction;

    d)  the lack, refusal and untimely submission of repor-

ts on research, production as well as the purchase 

and sale of mineral products

    e)  omission of information on the legal representati-

ve, the beneficial owner as well as the purchaser of 

mineral products;

    f) f ailure to provide information required under the 

applicable law.

Therefore, what may be concluded from this amend-

ment, combined with the Law on the Prevention and 

Combating of Money Laundering and Terrorist Finan-

cing and Financing of the Proliferation of Weapons of 

Mass Destruction, is that the Directive is precisely the 

assumption of the standards internationally defined as 

regards the prevention and combating of money laun-

dering and financing of terrorism and financing of the 

proliferation of weapons of mass destruction.

CF&A - CARLOS FREITAS VILANCULOS E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Rua José Craveirinha 198   Bairro Sommerschield, Maputo, Moçambique  |  T. + 258 845 040 000  |  M. +258 829 035 529  |  mocambique@rsa-lp.com

DE ADVOCACIA - LP
REDE DE SERVIÇOS

LEGAL SERVICES
NETWORK - PL

RSA - RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL
Law Firm


