
a legislação sobre a indústria extractiva deve defender o princípio de 
justiça social onde a igualdade dos cidadãos é material e não formal e abs-
tracta. Por conter uma diversidade de significados ou interpretações, o 
termo responsabilidade social não reúne consenso. Porém, a ausência de 
unanimidade interpretativa do conceito não se traduz na inexistência de 
acções de responsabilidade social. Entende-se esta inclinação a genera-
lizações pelo facto de as empresas, em que o grande capital circula, não 
darem plenamente a “César o que é de César”, como forma de garantir a 
reposição e manutenção da sua histórica e tradicional base económica 
e social de sobrevivência. Em relação à indústria extractiva, é indefectí-
vel afirmar que as empresas têm violado sistematicamente os direitos 
humanos e ambientais, através dos reassentamentos – caracterizados 
pelo corte radical ou afastamento das populações das suas origens, 
sujeitando-as a poluição atmosférica e das águas fluviais, bem como à 
devastação de florestas e seus ecossistemas. Na realidade, o problema 
central tem que ver com a porosidade da legislação sobre a Política de 
Responsabilidade Social Empresarial para as Extractivas, aprovada pela 
Resolução nº 21/2014, de 16 de Maio, que não garante os mecanismos 
de controlo das empresas. Na verdade, a RSC, que tem como objectivo 
a auto-sustentação e o desenvolvimento comunitário inclusivo, ocorre 
quando as comunidades locais reivindicam esses direitos e não como 
um acto contínuo integrado nos planos das empresas transnacionais.  
A ideia, ilusória, predominante no círculo da elite empresarial moçambi-
cana é a de que uma empresa financeiramente insustentável não pode 
empreender acções de responsabilidade social. Este pressuposto fragiliza 
a protecção dos direitos das comunidades e a defesa do ambiente. O que 
está aqui em causa é que a maioria das empresas beneficia-se do “afrouxa-
mento da legislação”, isto é, as políticas fiscais e da inspecção que prote-
gem as empresas transnacionais, a troco da responsabilidade social, sem 
resolver os problemas estruturais das comunidades locais. É por estas e 
outras razões que a RSC em Moçambique deveria tornar-se obrigatória, 
não um acto voluntário, comercialmente propagandístico e filantrópico.  
Além disso, é também importante referir que a RSC deve ser contex-
tualizada em função das necessidades concretas das comunidades 
locais. Em 2017, quando visitei as famílias afectadas pela mineração e 
pelo consequente reassentamento, de Cateme e Mualadzi, no distri-
to de Moatize, a comunidade de Cateme acusava a Vale Moçambique 
de as ter “abandonado e deixado à sua própria sorte”. A empresa rea-
giu, mas a ausência de programas de formação adequada dos be-
neficiários ditaram o falhaço dos programas de geração de renda.  
Face ao exposto acima, torna-se evidente que, para uma responsabili-
dade social eficaz, é fundamental que o Governo apoie a definição de 
prioridades e que as comunidades sejam colocadas no centro da to-
mada de decisões, auscultando as suas necessidades. A responsabili-
dade social assume-se como uma acção que visa movimentar as eco-
nomias das comunidades, por isso, pode ser uma importante rampa  
de desenvolvimento local.

Responsabilidade social nas extRactivas 
Corporate SoCial reSponSibility in Mining induStry
viriato caetano dias • professor universitário college professor

legislation on the extractive industry must uphold the principle of 
social justice where equality among citizens is material, not formal and 
abstract. Because it contains a diversity of meanings or interpretations, 
the term social responsibility doesn’t gather consensus. 
However, the lack of interpretative unanimity around the concept is not 
reflected in the lack of social responsibility activities. This slant towards 
generalizations is understood by the fact that the companies, in which 
large capital circulates, don’t fully render unto Caesar the things that are 
Caesar’s, as a way of guaranteeing the resumption and maintenance of its 
historical and traditional economic and social base survival, thus violat-
ing their rights. With regard to the extractive industry, it is undeniable that 
companies have systematically violated human and environmental rights 
through deterritorialization - resettlement - characterized by the radical 
extraction or removal of populations from their origins, by subjecting them 
to atmospheric and riverine pollution, as well as the devastation of forests 
and their ecosystems. 
In reality, the central problem has to do with the porosity of the legislation 
on Corporate Social Responsibility Policy of the Mineral Resource Extrac-
tion Industry, approved by Resolution No. 21/2014, of 16 May, which is 
neither mandatory nor provides control mechanisms for companies. In-
deed, social responsibility, which aims at self-sustainability and inclusive 
community development, occurs when local communities claim these 
rights, and not as a continuous act integrated into the annual plans of 
multinational corporations.
The illusory idea prevailing in the circle of the Mozambican business elite 
is that a financially unsustainable company cannot undertake social re-
sponsibility actions. This assumption weakens the protection of the rights 
of communities, and environmental protection. 
What is at stake here is that most companies benefit from “loosening leg-
islation”, that is, tax and supervisory policies that protect multinational 
corporations, in return for social responsibility, without addressing the 
structural problems of local communities. It is for these and other rea-
sons that CSR in Mozambique should become mandatory, not a volun-
tary, commercially propagandistic and philanthropic act. 
In addition, it is also important to note that social responsibility must be 
contextualized under the specific needs of local communities. 
In 2017, when I visited the families affected by mining and the consequent 
resettlement of Cateme and Mualadzi, in the Moatize district, the Cateme 
community accused Vale Mozambique of having “abandoned and left 
them to their own devices”. The company, in return, provided solutions, 
but the absence of a proper training program for beneficiaries dictated 
the failure of the income generation programs In light of the above, it is 
clear that to achieve effective social responsibility, it is essential that the 
Government support prioritization, and that communities are placed at 
the centre of decision-making, listening to their needs. Social responsi-
bility is an activity that aims to move the economies of the communities, 
so it can become an important ramp up of local development.
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para uma rsc eficaz, é fundamental que o governo apoie a definição de prioridades  
e que as comunidades sejam colocadas no centro da tomada de decisões
it is clear that to achieve effective social responsibility, it is essential that the government  
support prioritization, and that communities are placed at the centre of decision-making


