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Cosme Jacinto Nyusi, irmão do actual Presidente da República de Moçambique (PR), está a posicionar-se como um 
dos homens fortes nos negócios do sector mineiro em Moçambique. Em 2015, quando Filipe Nyusi assumiu o cargo de 
Presidente da República, Cosme Jacinto Nyusi não tinha sequer um registo empresarial em seu nome. No entanto, em 2017, 
o irmão do PR estreia-se no mundo dos negócios através da empresa Maganhux, Lda1 dedicada à prestação de serviços na 
área de electricidade. Entre 2019 e 2022, Cosme expandiu os seus investimentos para o sector mineiro, tendo registado, 
neste período, pelo menos 3 empresas do sector mineiro em seu nome. Além disso, o irmão do PR adquiriu participações 
empresariais no mesmo sector. 

A ascensão de figuras politicamente expostas (PEP’s2) - titulares de cargos públicos, seus familiares e pessoas próximas - 
no mundo empresarial, e no sector de mineração em particular, é padrão em Moçambique. Foi assim durante a governação 
de Joaquim Chissano, continuou com Armando Guebuza3 e na governação de Filipe Nyusi a prática repete-se4. O percurso 
empresarial de Cosme Nyusi encaixa-se neste padrão: uma figura inexpressiva no mundo dos negócios que desde que o seu 
irmão ascendeu ao cargo de PR passou a criar empresas e a adquirir participações empresariais no sector mineiro. 

Entretanto, embora a participação de pessoas politicamente expostas (como é o caso de Cosme Nyusi) em negócios do 
sector extractivo não seja em si ilegal, esta representa elevados riscos de corrupção, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, entre 
outros, sobretudo quando não são publicamente conhecidos os indivíduos que “efectivamente controlam estas empresas e 
delas se beneficiam5” (beneficial ownership).

Para a produção deste artigo analisaram-se os registos empresariais do irmão do PR no sector de mineração entre os anos 
2015 e 2022, ou seja, desde que este ascendeu ao cargo até ao momento. A análise é resultado de pesquisa documental 
complementada com pesquisa bibliográfica. Este artigo mostra como evoluíram os interesses empresariais de Cosme no 
sector de mineração, ao longo deste período, e com quem este privilegia fazer negócios. 

1 Cfr. BR nº 129, III Série de 17 de Agosto de 2017 - pág. 5098
2 Segundo artigo 52 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Pessoas Politicamente Expostas são “indivíduos que ocupam ou ocuparam cargos pú-
blicos proeminentes, incluindo sua família e seus associados próximos”. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Conven-
tion/08-50026_E.pdf 
3 Africa Intelligence (2013) Frelimo omnipresent in the mining sector. Disponíevel em: https://www.africaintelligence.com/insiders/mozambique/2013/12/16/freli-

mo-omnipresent-in-the-mining sector/107999404-be1. Consultado a 26.Jul.2022

4  Africa Intelligence (2022) Descendants of Frelimo bigwigs nice profit with TotalEnergies in Cabo Delgado. Disponível em:  https://www.africaintelligence.com/south-

ern-africa-and-islands/2022/08/31/descendants-of-frelimo-bigwigs-turning-nice-profit-with-totalenergies-in-cabo-delgado,109808122-art. Consultado a 2.Ago. 2022
5  EITI (2020) Beneficial Ownership And Its Importance In The EITI. Disponível em: https://www.gyeiti.org/news/beneficial-ownership-and-its-importance-in-the-eiti. 
Consultado a 27.08.2022. 
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Evolução dos registos empresariais de Cosme Nyusi no sector 
mineiro 
Os registos empresariais de familiares de Filipe Nyusi no sector mineiro, em particular, iniciaram desde que este se tornou 
Presidente da República (PR). Ao fim do primeiro mandato, havia apenas uma empresa do sector mineiro ligada ao PR – a 
Flomining SA6, registada em nome de um descendente de Filipe Nyusi. Quando faltam perto de dois anos para o fim do 
segundo mandato, mais três empresas foram registadas no país em nome do seu irmão. 

O principal responsável pela expansão dos negócios de familiares de Nyusi no sector mineiro é Cosme Jacinto Nyusi, 
figura pouco conhecida . Cosme Nyusi é jurista e ocupa o cargo de director dos Serviços de Justiça e Trabalho na Cidade 
de Maputo.

Até 2015, ano em que Filipe ascendeu ao cargo de PR, Cosme era um simples jurista. Entra para o mundo dos negócios 
em 2017 com o registo da empresa Maganhux, Lda, da qual é sócio juntamente com Lourenço Magaço Júnior7. Até aqui 
Cosme era um empresário estranho ao sector mineiro. Contudo, desde 2019 o irmão do PR tem vindo a acumular registos 
empresariais neste sector (vide tabela/infográfico). 

Tabela 1. Registos empresariais de Cosme Nyusi (2017 – 2019)  

Fonte: autor 

As empresas registadas em nome de Cosme Nyusi no sector de mineração estão baseadas/sediadas em províncias altamente 
ricas em recursos naturais, com destaque para Nampula, Cabo Delgado, Tete e Manica.

A mais recente das empresas do sector de mineração registadas em nome de Cosme Nyusi é a Dinema Minerais, Lda. A 
empresa foi criada em Março de 2022 e tem Cosme Nyusi como sócio maioritário, com 80% do capital social. Os restantes 
sócios, nomeadamente Filipe Cosme Jacinto Nyusi e Miguel Ângelo do Rosário Nhusse Chicophier, com 10% do capital 
cada, são igualmente membros da família Nyusi. Segundo os documentos consultados, a Dinema Minerais, Lda está 

6  Mozambique News Reports & Clippings (2020) Frelimo’s Manica gold rush. Disponível em: https://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.

technology.mozambique/files/files/Mozambique_507-22Nov2020_big-project-neighbours_contracts_C.pdf. Consultado a 23.Ago.2022
7 Cfr. BR nº 129, III Série de 17 de Agosto de 2017 - pág. 5098
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baseada na província de Nampula e tem como principais actividades a exploração, comercialização e exportação de recursos 
minerais8. Esta empresa ainda não dispõe de licença de exploração. 

A JOMACO Minerais, Lda, constituída em Agosto de 2021, é outra empresa do sector de mineração detida pelo irmão de 
Filipe Nyusi. Cosme Jacinto Nyusi é sócio da empresa com %30 do capital. Outros accionistas, nomeadamente Jorge José 
Mirione e Marcelino Cornélio Pedro, controlam respectivamente 30% e 40% do capital social da empresa9. Os documentos 
de registo da empresa indicam que esta está baseada na província de Tete - onde detém licenças para a exploração de 
recursos naturais - e tem como objecto social, entre outros, a gestão e exploração de títulos mineiros; prospecção, compra e 
venda de minerais diversos. 

Outro registo empresarial de Cosme Nyusi no sector mineiro é a BEITTA Resources, Lda, baseada em Montepuez, Cabo 
Delgado, com licenças para a exploração de recursos minerais nesta província. A empresa foi criada em 2019 e é detida por 
Cosme Jacinto Nyusi, Chao Oin e Jordão André. Segundo os documentos de registo da empresa, constituem actividades 
desta: i) pesquisa, prospecção, exploração e comercialização de recursos minerais, e ii) consultoria e agenciamento da 
actividade mineira, petrolífera e gás10, entre outras.

Para além destas empresas, Cosme Jacinto Nyusi adquiriu, em 2020, participações na empresa Crystal Mining, Lda11, que 
explora recursos minerais nas províncias da Zambézia e Nampula. A empresa é igualmente detida pelo empresário maliano 
Ibrahim Bocoum.

                                     Caixa 1. Não é só Cosme, Florindo também!

Até o momento Cosme é o familiar directo do PR que, em poucos anos, teve mais registos empresariais no sector mineiro. 
Porém, não é o único a investir no sector. 

Segundo documentos consultados, antes de Cosme introduzir-se no mundo empresarial, Florindo Nyusi, filho do PR, já 
tinha registos empresariais no sector mineiro. 

Em 2016 Florindo registou a Flomining, SA, como sociedade anónima. A empresa está baseada nas províncias de Niassa, 
Tete e Manica. Nesta última a Flomining, SA obteve concessões numa área de cerca de 4000 ha para a exploração de ouro 
nos distritos de Manica e Machipanda. A Flomining, SA opera na província de Manica desde 201812.  

As concessões atribuídas à mineradora são exploradas por mineradores chineses, facto que chama atenção particular para a 
possibilidade de que esta esteja simplesmente a alugar licenças e concessões visto que num passado recente, uma empresa, 
igualmente detida por Florindo Nyusi, - a Motil Moçambique, Lda - cedeu a “titularidade de presenças e quotas de 
pescas” a uma empresa chinesa denominada Nanjing Runyang Fishing Corporation13. 

Conclusão
A expansão dos investimentos de Cosme Nyusi no lucrativo sector de mineração não é um caso à parte. O envolvimento de 
pessoas politicamente expostas (PEPs) nos negócios do sector extractivo é um padrão em Moçambique. Desde a governação 
de Joaquim Chissano várias concessões mineiras são atribuídas a empresas associadas a PEPs, cuja proximidade com o 
poder político facilita a aquisição de licenças em regiões estratégicas.  

Entretanto, apesar de a participação de pessoas politicamente expostas - titulares de cargos públicos, seus familiares e 
sócios - em negócios do sector extractivo  não constituir necessariamente uma ilegalidade, a experiência de casos como o 
Panama Papers mostra que o seu envolvimento em negócios desta natureza exacerba os riscos de corrupção, evasão fiscal, 
lavagem de dinheiro, entre outras ilicitudes, sobretudo quando não são conhecidos os beneficiários últimos das empresas. 
Daí a necessidade de os seus interesses empresariais passarem pelo crivo do escrutínio público. 

8  Cfr. BR nº 60, III Série de 28 de Março de 2022 - pág. 1859 
9  Cfr. BR nº 165, III Série de 26 de Agosto de 2021 - pág. 6114
10  Cfr. BR nº 165, III Série de 26 de Agosto de 2019 - pág. 5470 
11 Africa Intelligence (2022) President Nyusis brother expands mining interests in Nampula Province. Disponível em: https://www.africaintelligence.com/southern-afri-

ca-and-islands/2022/04/08/president-nyusi-s-brother-expands-mining-interests-in-nampula-province,109766571-art. Consultado a 15.Jul.2022
12  Mozambique News Reports & Clippings (2020) Frelimo’s Manica gold rush. Disponível em: https://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.

technology.mozambique/files/files/Mozambique_507-22Nov2020_big-project-neighbours_contracts_C.pdf. Consultado a 23.Ago.2022
13  CIP (2020) Número de empresas da Família Nyusi subiu mais de 100% nos últimos 5 anos. Disponível em: https://cipmoz.org/wp-content/uploads/2020/02/Nu%C-

C%81mero-de-empresas-da-Fami%CC%81lia-Nyusi-1.pdf. Consultado a 20.Ago.2022
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