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Leis e instrumentos que as comunidades podem usar para apoiar o seu Direito a Dizer NÃO

Introdução
Existem vários instrumentos de direitos 
humanos, jurídicos e de outra natureza, que as 
comunidades podem utilizar para apoiar o seu 
Direito a Dizer NÃO (R2SayNO) à mineração e 
outras indústrias extractivas que estão a tentar 
apropriar-se das suas terras e recursos. Embora 
nem todos esses instrumentos estabeleçam um 
R2SayNO (Direito a Dizer não) juridicamente 
aplicável, estes estabelecem que os governos 
devem levar em consideração informações 
cruciais ao tomar decisões sobre grandes 
projectos. Isso cria uma oportunidade importante 
para aprofundar as campanhas de R2SayNO 
realizadas pelas comunidades. As comunidades 
podem reivindicar o R2SayNO após o início dos 
projectos e quando as empresas desrespeitem as 

leis nacionais, os regulamentos ambientais e os 
acordos com as comunidades. As comunidades 
podem ainda reivindicar o R2SayNO quando 
as empresas pretendam expandir os projectos 
existentes. 

Há uma variedade de ferramentas que podem ser 
utilizadas: constituições e leis nacionais; cartas e 
protocolos regionais e sub-regionais; declarações 
e convenções internacionais; precedentes legais; 
planos relacionados à redução de emissões de 
carbono, por exemplo, estatutos locais; e leis 
e procedimentos costumeiros ou tradicionais, 
escritos e não escritos.

Infelizmente, poucos desses instrumentos 
apoiam o direito da comunidade de tomar 
decisões sobre a terra e os recursos naturais 
por si ocupados e usados. Portanto, o direito ao 
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Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) 
plasmado nas leis internacionais sobre os povos 
indígenas e o poder consuetudinário é a fonte 
mais poderosa do R2SayNO.

Outras ferramentas que podem ser usadas 
pelas comunidades para interromper projectos 
são aquelas destinadas a preservar espécies, 
paisagens ou planos vulneráveis, como 
contribuições nacionalmente determinadas 
(NDCs), que visam limitar as emissões de 
carbono que causam o aquecimento do 
clima. Outros instrumentos que podem 
ser utilizados incluem regulamentos locais 
relacionados ao planeamento territorial, ao uso 
e aproveitamento da terra, à poluição do ar e à 
saúde pública.

Embora nem todos os instrumentos de direitos 
humanos sejam juridicamente vinculativos, 
todos eles estabelecem princípios e padrões 
orientadores bem reconhecidos e respeitados. 
Mesmo que um governo nacional não tenha 
assinado um tratado ou convenção, os 
princípios dos direitos humanos ainda podem 
ser usados para servir de suporte aos nossos 
argumentos.

É importante lembrar que muitas convenções, 
protocolos, constituições e leis emergem das 
lutas das pessoas para que novos direitos 
sejam reconhecidos, escritos e aplicados 
contra governos e outros actores, como 
as corporações e indivíduos. E, assim, as 
comunidades em resistência contra grandes 
projectos extractivistas podem exigir novos 
direitos de consentimento que não estejam, 
actualmente, reconhecidos ou escritos na lei. 

Limitações dos instrumentos legais e 
de direitos humanos
Muitas leis são fracas e muitas vezes não foram 
escritas para servir os interesses da maioria dos 
cidadãos e das pessoas que vivem num país ou 
local. São aqueles que estão no poder - partidos 
políticos e a elite dominante - e seus senhores 
- empresas e países poderosos - que elaboram 
as leis em seu benefício. Da mesma forma, e 
pelas mesmas razões, as leis nacionais e os 
estatutos locais que protegem as comunidades 
podem não ser cumpridos e, as penalidades ou 
punições exigidas pela sua violação, podem não 
ser implementadas. 

O cumprimento dos direitos jurídicos requer, 
geralmente, que os indivíduos, grupos e 
comunidades recorram aos tribunais. Muitas 
vezes, isso pode levar a processos litigiosos 
prolongados e onerosos. Os tribunais 
podem ser altamente alienantes para 
comunidades com limitações de alfabetização 
ou compreensão das línguas coloniais ou 
indígenas dominantes. E as formas como os 
tribunais funcionam, geralmente com base 
nos padrões ocidentais, também podem ser 
desconfortáveis para as comunidades.

Algumas das fontes do R2SayNo que 
discutimos aqui estabelecem um direito de 
consentimento legalmente aplicável que 
as comunidades podem levar aos tribunais 
como estratégia final. Muito importantes, 
essas ferramentas e os direitos que 
fornecem podem ser utilizados à medida que 
comunidades e os seus aliados, organizam e 
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fazem campanha para impedir a extracção e 
outros projectos por meio de acção directa e 
campanha. A linguagem pode ser inclusa em 
declarações e memorandos, cartazes e outros 
materiais visuais de campanha, artigos de 
jornal, canções de resistência e muito mais. 

Esta ficha informativa analisa o que dizem 
alguns dos importantes direitos humanos, 
jurídicos, costumeiros e outros instrumentos, 
e como os activistas comunitários se podem 
valer dos mesmos nas suas lutas destinadas a 
interromper os projectos. 

É importante ter em mente que em cada 
país, e mesmo ao nível local, as opções e 
possibilidades de reivindicar ou apoiar o 
R2SayNO são diferentes. Isso ocorre porque 
há histórias e experiências muito diferentes de 
colonização, libertação, pós-independência e 
novas reformas liberais. Portanto, é importante 
que as comunidades e movimentos sejam 
apoiados para realizarem pesquisas nacionais 
no sentido de definir as opções mais fortes 
de reivindicação do R2SayNO. Para obter um 
modelo de termos de referência para realizar 
este tipo de pesquisa, consulte aqui. 

 

“...comunidades em resistência contra 
grandes projectos extractivistas podem 

exigir novos direitos de consentimento que 
não estejam, actualmente, reconhecidos ou 

escritos na lei.”
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LOCAL 

Estatutos do governo local ou municipal 
O que diz
Este elemento varia bastante dependendo da estrutura de governo de um país, bem como da 
capacidade dessas estruturas, especialmente ao nível local. Os poderes do governo local ou municipal 
podem variar muito. Essas leis geralmente exigem que os decisores conversem com as pessoas 
afectadas e tomem em consideração as suas preocupações e outras questões ao tomar uma decisão. 
Ao saber quais são esses factores, as comunidades podem usá-los para fortalecer o R2SayNo. 
Exemplos de estatutos que podem ser usados para desacelerar ou interromper um projecto com base 
no R2SayNO incluem:

•  Planeamento Territorial - como os terrenos e edifícios podem ser usados, onde os edifícios e 
outras estruturas podem ser construídos e o que pode ou não ser desenvolvido numa parcela de 
terra. 

•  Evitando ou minimizando a poluição do ar.
•  Administração, gestão e protecção de espaços públicos abertos.
•  Perigos e perturbações para a saúde pública. 

Principais usos e limitações
As comunidades e grupos que vivem em contextos urbanos ou peri-urbanos são mais propensos a recorrer 
aos estatutos locais para contestar os empreendimentos propostos. Tais leis exigem, normalmente, apenas 
a auscultação pelos decisores, ao invés do consentimento. O governo local rural geralmente é fraco ou 
inexistente em muitos países e, por isso, tais ferramentas poderão não estar disponíveis.

NACIONAL  

Lei costumeira ou tradicional africana escrita ou não escrita 

O que diz
O direito costumeiro é um sistema jurídico independente e tem as suas próprias regras e processos. 
É desenvolvido e praticado por uma comunidade, grupo tradicional ou identificado como lei viva e faz 
cumprir os direitos costumeiros sobre a terra e sobre os recursos naturais. Estabelece sistemas de 
governação tradicionais, onde a tomada de decisões ocorre, geralmente, ao nível da aldeia. O direito 
costumeiro é reconhecido por muitas constituições mas, geralmente, também está sujeito às referidas 
constituições e, em muitos países, à lei estadual. Isso significa que, se uma lei ou prática costumeira 
for contra a constituição ou lei estadual do país, ela não será permitida. Em alguns contextos, a 
exclusão das mulheres da tomada de decisão seria uma violação da constituição. Essas leis podem ser 
codificadas, isto é, transformadas em lei ou não codificadas. 

Instrumentos e ferramentas: 
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Principais usos e limitações  
As comunidades ou grupos que vivem em aldeias ou áreas têm, segundo o direito costumeiro, 
direitos sobre a terra de acordo com os costumes. Isto inclui, geralmente, o direito de consentir 
qualquer desenvolvimento na terra e isso concede-lhes o R2SayNO quando as suas terras e meios de 
subsistência estejam sob ameaça. O direito costumeiro é, portanto, uma base sólida para os direitos 
de consentimento que podem ser reivindicados em tribunal. Uma comunidade que afirma o seu direito 
costumeiro e exige que qualquer pessoa que pretenda entrar nas suas terras cumpra essa lei dá muito 
poder às comunidades. Isso ocorre porque elas sabem muito mais sobre as suas próprias leis do que 
aquelas usadas pelo governo ou empresas. Quando uma decisão tomada prejudique o direito e os 
procedimentos costumeiros, a mesma pode ser levada a tribunal, incluindo à Comissão Africana dos 
Direitos do Homem e dos Povos e ao Tribunal Africano dos Direitos do Homem ou dos Povos. Apenas 
seis países africanos fizeram uma declaração permitindo que indivíduos e comunidades recorram a 
este tribunal, portanto, isso não é possível para a maioria das comunidades. 

LEI SECTORIAL 

O que diz
Em todos os países, haverá legislação que regulamenta a mineração, direitos de terras comunais, 
impactos ambientais, etc. Veja https://africanlii.org/ebook/free-prior-and-informed-consent-
extractive-industries-southern-africa para um resumo dalegislação relevante em cinco países da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e como estas podem ser usadas. 

Constituição 

O que diz
A constituição de qualquer país é a lei suprema do mesmo e estabelece que nenhuma lei pode ser 
aprovada, ou acção governamental tomada, que seja contrária à constituição. As constituições 
normalmente estabelecem direitos à dignidade e igualdade. Em alguns países, as constituições 
podem conceder direitos socioeconómicos, como direitos à alimentação, abrigo e educação. A 
constituição também pode criar direitos específicos relacionados ao direito costumeiro, direitos de 
propriedade e posse de outros recursos naturais e à protecção do meio-ambiente e a responsabilidade 
governamental. Isto poderia ser aproveitado pelas comunidades que se organizam para o seu 
R2SayNO.

Principais usos e limitações
O direito à dignidade e igualdade de tratamento pode ser utilizado para apoiar o R2SayNO. 

Onde a constituição estabeleça direitos sócio-económicos, a comunidade pode exigir dizer não a 
empreendimentos que ameacem os seus meios de subsistência.  

https://africanlii.org/ebook/free-prior-and-informed-consent-extractive-industries-southern-africa
https://africanlii.org/ebook/free-prior-and-informed-consent-extractive-industries-southern-africa
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INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS: 
Primeiro os estados assinam um tratado internacional. Após a aprovação ter sido concedida de 
acordo com os procedimentos internos de tomada de decisão do próprio Estado, este notificará as 
outras partes de que aceitou vincular-se ao tratado. Esta etapa é chamada de ratificação. Na maioria 
dos países, não se pode ir aos tribunais exigir um direito plasmado no direito internacional. Mas os 
tribunais de alguns países tomam decisões que não se oponham aos tratados internacionais dos quais 
o país é parte. Se estiver a fazer campanha e não for aos tribunais, trate as obrigações contidas nos 
tratados ractificados como direitos directos.

Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento (DRTD), 
adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da sua resolução 
41/128 de 4 de Dezembro de 1986

O que diz
O Preâmbulo afirma que “o desenvolvimento é um processo económico, social, cultural e político 
abrangente, que visa a melhoria constante do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos 
com base na sua participação activa, livre e significativa no desenvolvimento e na justa distribuição dos 
benefícios daí resultantes.”

O Artigo 8 declara que: “Medidas eficazes devem ser tomadas para assegurar que as mulheres tenham 
um papel activo no processo de desenvolvimento. Devem ser realizadas reformas económicas e sociais 
apropriadas com o objectivo de erradicar todas as injustiças sociais. Os estados devem encorajar a 
participação popular em todas as esferas como um factor importante no desenvolvimento e na plena 
realização de todos os direitos humanos.”

Todas as pessoas têm direito ao desenvolvimento. A sustentabilidade do desenvolvimento está 
relacionada à capacidade das pessoas de controlar os seus objectivos de desenvolvimento. A participação 
da comunidade em projectos que os afectam deve ser consistente com os princípios subjacentes ao CLPI. 

Principais usos e limitações
A Declaração deixa claro que as comunidades e as mulheres têm o direito de participar no planeamento 
do desenvolvimento e de controlar os objectivos do desenvolvimento. Isso significa que as comunidades 
e as mulheres têm o R2SayNO. O desenvolvimento deve melhorar a vida da comunidade, então se a 
mineração piorar a situação de uma comunidade, a comunidade pode exigir o R2SayNO. Comunidades e 
mulheres podem organizar-se e fazer campanha para exigir que este direito seja respeitado como base 
para dizer NÃO a um mega-projecto.

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)  

O que diz
Os princípios do CLPI foram formalmente estabelecidos pela Convenção da OIT de 1989 sobre Povos 
Indígenas e Tribais em Países Independentes (OIT 169). Os Artigos 6, 7 e 9 da OIT 169 estabelecem que 
o consentimento deve ser obtido antes que as comunidades indígenas ou tribais sejam realocadas, ou 
antes que o desenvolvimento seja realizado nas suas terras.
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Principais usos e limitações 
Uma comunidade indígena ou tribal não pode ser movida e as suas terras não podem ser desenvolvidas 
sem o seu consentimento. Isto foi usado por alguns países em casos de advocacia e em tribunais para 
ajudar a definir o CLPI. No contexto africano, a noção de comunidades ou grupos indígenas é desafiada 
pelas histórias de guerras, migração e deslocamento, bem como pela criação do Estado-nação durante 
o período colonial. A OIT 169 foi amplamente elaborada no contexto latino-americano para responder 
às lutas e demandas dos povos indígenas ali. Existem desafios ao traduzir direitos definidos em outro 
continente no contexto de África. Os estados africanos também relutam em reconhecer os direitos 
indígenas por medo de aprofundar as tensões “étnicas” e a possibilidade de conflitos armados.

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Mulheres (CEDAW), adoptada em 1979 pela Assembleia Geral da ONU 

O que diz
Os artigos de interesse específico para o R2SayNO são:  

Artigo 7: relativo à adopção de todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as 
mulheres na vida pública, incluindo a garantia do seu direito de participar na formulação de políticas.

Artigo 14: relativo à não discriminação contra as mulheres rurais, incluindo a garantia do seu direito 
de participação no planeamento do desenvolvimento, igualdade de tratamento na terra e na reforma 
agrária, e do seu direito a condições de vida adequadas, inclusive em relação à habitação. 

Principais usos e limitações
O direito das mulheres de participar do planeamento do desenvolvimento e o seu direito a condições de 
vida adequadas é a base para as mulheres dizerem NÃO ao desenvolvimento que não as beneficia.

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) 

O que diz
A UNFCCC é uma estrutura de cooperação internacional para lidar com as mudanças climáticas que 
conta com 197 países-partes. Em 1995, os países iniciaram negociações para fortalecer a resposta global 
às mudanças climáticas e adoptaram o Protocolo de Quioto em 1997. Existem 192 partes no Protocolo 
de Quioto. O Protocolo de Quioto reconheceu que alguns países tinham responsabilidades históricas 
diferentes pelas mudanças climáticas e vinculou legalmente esses países desenvolvidos a metas de 
redução das emissões de carbono. O Acordo de Paris de 2015, adoptado em 2015, substituiu amplamente 
o Protocolo de Quioto. Este acordo visa limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. 
Também concordou em fortalecer a capacidade dos países pobres de lidar com os impactos das 
mudanças climáticas por meio da criação do Fundo Verde para o Clima, que tem sido um grande fracasso. 
E recuou das metas de emissão de carbono legalmente obrigatórias, passando a contribuições voluntárias 
determinadas nacionalmente (NDCs) para atingir a meta de aumento da temperatura média global.

Principais usos e limitações

As comunidades e os seus aliados poderiam apresentar argumentos, especialmente contra projectos de 
combustíveis fósseis e mega-hidroeléctricas, referindo-se ao compromisso de 1,5 graus e ao NDC do país.  
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Convenção sobre Diversidade Biológica, Dezembro de 1993 (Convenção sobre 
Biodiversidade) 

O que diz
Essa convenção tem três objectivos principais: a conservação da diversidade biológica (a variedade de 
vida na Terra a todos os níveis); o uso sustentável da diversidade de espécies da Terra; e a repartição 
justa e igualitária dos benefícios decorrentes dos recursos genéticos (significa qualquer material de 
origem vegetal, animal, bacteriana ou outra que contenha genes ou unidades de hereditariedade). 
É reconhecido pela primeira vez no direito internacional que a protecção da biodiversidade é “uma 
preocupação comum da humanidade” e central para o processo de desenvolvimento. A convenção 
também oferece orientação aos tomadores de decisão quando há uma ameaça significativa à 
diversidade biológica; o princípio da ‘precaução’ (ou preventivo) deve ser aplicado mesmo na ausência 
de certeza científica. A convenção visa desenvolver estratégias nacionais para a conservação e uso 
sustentável da diversidade biológica. 

Principais usos e limitações
O artigo 6º da Convenção sobre Biodiversidade cria uma obrigação para uma estratégia nacional de 
biodiversidade e um plano de acção, que reflecte a forma como o Estado parte pretende cumprir os 
objectivos da convenção. Noventa e oito por cento das partes concluíram uma estratégia e podem 
conter compromissos e acções que podem ser utilizados para avançar o R2SayNO. Na verdade, a própria 
Convenção da Biodiversidade também informará as demandas e estratégias do R2SayNO.

Outros mecanismos ou instrumentos internacionais importantes incluem:
-  A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP), adoptada pelas 

Nações Unidas a 13 de Setembro de 2007.

-  A Declaração Universal dos Direitos Humanos (UDHR), resolução da Assembleia Geral 217 A, 
Dezembro de 1948.

-  O Pacto Internacional sobre direitos económicos, sociais e culturais, adoptado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas a 16 de Dezembro de 1966.

-  Código de Conduta da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 
1989.

-  Directrizes voluntárias sobre a governação responsável da posse, endossadas pelo Comité de 
Segurança Alimentar Mundial a 11 de Maio de 2012.
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INSTRUMENTOS REGIONAIS E SUB-REGIONAIS  

Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos

O que diz
O artigo 14 protege o direito de propriedade. As directrizes e princípios da Comissão para a Carta 
explicam que este direito inclui “direitos garantidos pelos costumes e leis tradicionais de acesso e uso 
da terra e outros recursos naturais mantidos sob propriedade comunal. Isso impõe aos estados partes 
a obrigação de garantir a segurança da posse para as comunidades e seus membros.”

O artigo 22 (1) dispõe que: “Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento económico, social 
e cultural, ao respeito pela liberdade e identidade, e ao gozo igualitário do património comum da 
humanidade”. 

O Artigo 21 prevê o seguinte:

“Os povos têm a livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais. Este direito exerce-se 
no interesse exclusivo das populações. Em nenhum caso o povo pode ser privado deste direito.

Em caso de espoliação [danificação ou expropriação de bens], os expropriados têm direito à 
recuperação lícita dos seus bens, bem como a uma indemnização adequada.

Os Estados-partes ... comprometer-se-ão a eliminar todas as formas de exploração económica 
estrangeira ... para permitir que os seus povos se beneficiem plenamente das vantagens derivadas 
dos seus recursos nacionais. ” 

Principais usos e limitações
A Carta Africana é um importante documento de direitos humanos no qual as comunidades 
podem basear o apelo para o R2SayNO. A Carta é ractificada por todos os estados membros da 
União Africana e, portanto, é vinculativa para todos. Promove a participação, o desenvolvimento, 
a autodeterminação e a protecção do meio ambiente; o direito à propriedade, incluindo direitos 
consuetudinários de posse; o direito à cultura que não pode ser desnecessariamente perturbado 
por projectos de desenvolvimento; o direito de dispor livremente de recursos naturais; o direito à 
restituição e reparação. Na decisão de Endorois (ver precedentes legais abaixo), a Comissão Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) disse que o direito ao desenvolvimento na Carta inclui a 
exigência de que o CLPI seja solicitado a uma comunidade nos termos do seu direito costumeiro. 

Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) 
(a) Resolução 224 
(b) Resolução sobre Mudanças Climáticas (2009) 

O que diz
A Resolução 224 pede aos Estados que garantam a participação local na tomada de decisões 
relacionadas à governação dos recursos naturais. A resolução especifica que os Estados devem 
tomar todas as medidas necessárias “para garantir a participação, incluindo o Consentimento Livre, 
Prévio e Informado (CLPI) das comunidades”. A resolução não limita a aplicação do CLPI aos povos 
indígenas, mas vincula-a a projectos de recursos naturais. A CADHP observa preocupação com o 
“impacto desproporcional dos abusos dos direitos humanos sobre as comunidades rurais em África 
que continuam a lutar para fazer valer os seus direitos consuetudinários de acesso e controle sobre 
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vários recursos, incluindo terra, minerais, silvicultura e pesca”. Nesse contexto, a CADHP introduz o 
CLPI como uma salvaguarda para combater os riscos associados aos projectos de recursos naturais 
que apresentam grandes riscos aos direitos humanos.

Na resolução sobre Mudanças Climáticas, a Comissão expressou a preocupação de que “as 
negociações sobre mudança do clima que levaram à Conferência de Copenhaga em Dezembro de 
2009, não fazem nenhuma referência clara aos princípios dos direitos humanos, como os direitos ao 
conhecimento tradicional e propriedade intelectual de comunidades locais e indígenas, bem como 
o princípio do consentimento livre, prévio e informado das comunidades, conforme consagrado 
na Convenção de Maputo e outros instrumentos de direitos humanos africanos ”e exortou“ a 
Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana a garantir que padrões de direitos 
e salvaguardas, como o princípio do consentimento prévio, livre e informado, sejam incluídos em 
qualquer texto legal adoptado sobre mudanças climáticas como medidas preventivas contra relocação 
forçada, expropriação injusta de propriedades, perda de meios de subsistência e violações de direitos 
humanos semelhantes. ”

Principais usos e limitações 
A Resolução 224 considera uma ampla gama de actividades de extracção de recursos naturais que 
afectam as comunidades e prevê especificamente o R2SayNO na forma de CLPI.

A resolução sobre Mudanças Climáticas refere-se de forma muito útil à importância do conhecimento 
tradicional e dos direitos das comunidades de CLPI. 

Nenhuma destas resoluções dá às comunidades direitos legais, mas estes são compromissos 
importantes que as comunidades podem usar nas suas campanhas para interromper os projectos.

Protocolo para a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos 
das Mulheres em África

O que diz 
Artigo 2 - “Os Estados-partes comprometem-se a modificar os padrões sociais e culturais de conduta 
de mulheres e homens por meio de estratégias públicas de educação, informação, educação e 
comunicação, com vista a alcançar a eliminação de práticas culturais e tradicionais nocivas e todas as 
demais práticas que se baseiam na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer um dos sexos, 
ou em papéis estereotipados para mulheres e homens”.

Principais usos e limitações 
Isto apoia os direitos das mulheres. Permite que os estados intervenham quando o direito consuetudinário 
promove a discriminação de género. O Artigo 15 pode ser usado para promover o interesse das mulheres 
num processo de CLPI. Também pode ser usado para argumentar contra a tradicional tomada de decisão 
unilateral baseada na liderança.

DIRECTIVA DE MINERAÇÃO DA CEDEAO 

O que diz
A Directiva C/DIR3/05/09 sobre a Harmonização de Princípios Orientadores e Políticas no Sector 
de Mineração fornece reconhecimento explícito para o CLPI continuamente ao longo do ciclo da 
mineração (Artigo 16).
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Este prevê a repartição de benefícios (Artigo 8) com uma localização mais ampla ou perspectiva de 
empoderamento (Artigo 11) e não faz distinção artificial entre comunidades indígenas e locais (Artigos 
4, 16). 

Fala sobre o reforço da capacidade das comunidades engajadas em negociações (Artigo 18). 

Exige respeito pelos direitos humanos (Artigo 15) e prevê assistência por meio do Tribunal de Justiça da 
CEDEAO, que pode ser empregue por um Estado, indivíduo ou uma parte interessada (Artigo 18).  

Principais usos e limitações 
Isto está em conformidade com a Resolução 224 da CADHP e é mencionado nesta mesma resolução. 
Pode ser usada para oferecer suporte ao R2SayNO.

Outros mecanismos ou instrumentos regionais e sub-regionais importantes 
incluem:
-  Recomendação 6 (d) do Parlamento Pan-Africano que exige que qualquer investimento estrangeiro 

directo seja aprovado através do CLPI das comunidades afectadas.

-  O Quadro e Directrizes sobre Política Fundiária em África (2010) produzido pela CADHP, o 
Banco Africano de Desenvolvimento e a Comissão Económica das Nações Unidas para a África 
(UNECA) exige o reconhecimento dos direitos consuetudinários da terra, uma estratégia 
nacional para o desenvolvimento agrícola sustentável e reconhecimento dos direitos das 
mulheres à terra. Também diz que as vozes das mulheres devem receber mais atenção. Quando 
se trata de decisões de desenvolvimento, diz que estas devem ser baseadas na “participação 
prévia informada e aceitação social por parte das comunidades afectadas”. Também exige que 
os investimentos sejam avaliados para identificar os seus custos e benefícios económicos, 
financeiros, sociais e ambientais ao longo da vida do projecto. 

PRECEDENTES LEGAIS  

Julgamentos em tribunais nacionais e internacionais podem servir como 
precedentes legais (exemplos) a serem discutidos em casos de direitos de 
consentimento
O que diz 
Exemplos de casos no continente africano:

1.  Julgamento de Xolobeni, Tribunal Superior de Pretória, África do Sul: Uma organização comunitária 
local, o Comité de Crise Amadiba, abriu um processo judicial contra o Departamento de Recursos 
Minerais e a empresa australiana Transworld Energy and Mineral Resources (TEM) sobre direitos 
de mineração. O julgamento inovador concluiu que o Ministro dos Recursos Minerais deve obter 
o consentimento da comunidade, como titular dos direitos costumeiros sobre a terra, antes de 
conceder qualquer direito de mineração à TEM. 
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Endereço físico :

Escritório 902, piso 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Joanesburgo, 2001

Telefone: +27 11 339 1024

Email: info@womin.org.za

Esta é uma das seis fichas informativas 
sobre o Direito a Dizer NÃO:   
Ficha informativa 1:  
O que é o Direito a Dizer NÃO?

Ficha informativa 2: 
O Sistema Económico Destrutivo ao Qual as 
Comunidades Dizem NÃO

Ficha informativa 3:  
Instrumentos de direitos humanos que as 
comunidades podem usar para apoiar o seu 
Direito a Dizer NÃO

Ficha informativa 4:  
Porque é que o Direito a Dizer NÃO é uma 
questão de direitos das mulheres?

Ficha informativa 5: 
As comunidades dizem SIM ao seu direito 
de tomada de decisões e ao direito a um 
desenvolvimento que apoie a vida

Ficha informativa 6: 
Como lidar com os riscos associados à 
reivindicação do Direito a Dizer NÃO

2.  Decisão de Endorois, Comissão Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos: No caso 
de Endorois contra o governo do Quénia 
em 2003, a Comissão disse que o direito da 
comunidade ao desenvolvimento foi violado 
porque estes foram informados sobre o 
desenvolvimento de uma reserva de caça nas 
suas terras, mas não tiveram a oportunidade 
de moldar o projecto ou decidir sobre a sua 
função. Os representantes da comunidade 
estavam numa posição muito desigual porque 
eram em grande parte analfabetos e tinham 
um entendimento diferente da propriedade e 
uso da terra em comparação com o governo 
do Quénia. A CADHP argumentou que o 
governo deveria ter feito as consultas de forma 
que a comunidade pudesse ser plenamente 
informada e participar da formulação do 
projecto para proteger a vida da comunidade. 
A CADHP também disse que o direito ao 
desenvolvimento inclui a exigência de que o 
CLPI seja solicitado da comunidade nos termos 
do seu direito consuetudinário. De acordo 
com a Carta, o direito de uma comunidade 
afectada ao desenvolvimento deve ser 
baseado num processo que seja equitativo, 
não discriminatório, participativo, responsável 
e transparente. A equidade e a liberdade de 
escolha devem estar presentes como parte do 
direito ao desenvolvimento.

Principais usos e limitações
Todos os países africanos ractificaram a 
Carta Africana. As decisões da Comissão são 
interpretações poderosas da Carta e os estados 
devem respeitá-las.


