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O Novo Código Mineiro, aprovado recentemente pelo 
Executivo Angolano, além de beneficiar de forma legal 
as populações locais, permite ao governo obter receitas 
fiscais para o Orçamento Geral do Estado, disse hoje, 
em Luanda, o economista Angolano Afonso Chipepe.  
Na óptica do economista, que falava à Angop, consti-
tuíram razões para reforma da antiga lei a necessidade 
de aumento das receitas fiscais do Estado, a captação de 
investimentos privado que permita criar novos empre-
gos, a promoção do aumento da qualidade devida dos 
mineiros e seus familiares, o estímulo ao empreendedo-
rismo e a promoção da formação técnica profissional.  
Nestas regiões, disse, os impostos devem ser revertidos 
a favor das localidades de exploração mineira que 
necessitam de sentir os efeitos contingências das 
riquezas que saem do subsolo que os viu nascer e que 
para tal devem usufruir de condições condignas como 
água, luz, educação, infra-estruturas, de habitação e 
saúde.  
“Acima de tudo devem garantir que os rendimentos reti-
rados da produção mineira sejam reinvestidos em outras 
áreas com destaque para a agricultura, visando deste 
modo garantir a diversificação das economias locais”, 
referiu, acrescentando que a grande preocupação vai 
para os minerais radioactivos que devem ser considera-
dos estratégicos, sendo para tal reservas do Estado, cuja 
comercialização deveria obedecer a critérios rigorosos 
de controlo.  
Afonso Chipepe referiu-se igualmente a aspectos cons-
tantes no código relacionados com os impostos sobre o 
rendimento industrial de 25 a 30 %, royalty que deve ser 
calculado mediante o valor de produção de 3 a 5% e o 
de superfície (área ocupada).  
Quanto ao código em si, afirmou tratar-se de uma refor-
mulação, onde a exploração artesanal de diamante vem 
substituir o garimpo, demonstrando, assim, a preocu-
pação do governo na produção industrial como um dos 
alicerces não só da responsabilidade social e ambiental, 
mas como meio de regular uma actividade de importân-
cia capital para o país.  
Sublinhou que o código é importante porque permite ao 
cidadão requerer junto dos órgãos responsáveis uma 
parcela de terra (equivalente a um campo de futebol) 
para explorar legalmente. Referiu que esta acção é inter-
pretada como o culminar de um processo burocrático 
necessário, com vista a sustentabilidade ambiental cui-
dando dos direitos e deveres dos mineiros que antes não 
existiam.  
De acordo com Afonso Chipepe, à luz do novo código, a 
designação garimpeiro com a sua carga pejorativa fica 
relegada ao passado. Os eixos constantes no código 
mineiro são resultantes de mais de cinco anos de revisão 
da legislação expressa na lei das actividades geológicas 
e minerais e na lei dos diamantes. 


