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Sumário Executivo
Política de acesso à Terra e Sistema de Administração de Terras em Moçambique
Um dos principais aspectos do quadro legal moçambicano de terras é que os cidadãos
Moçambicanos podem adquirir direitos de posse por herança, por ocupação pacífica ou por canais
costumeiros. Estes usufruem de direitos de posse, conhecidos pelo acrônimo em língua portuguesa
'DUAT' (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra), que podem ser possuídos individualmente ou em
conjunto.
O governo enfatiza o seu papel central na emissão de títulos aos titulares de direitos que
documentem os seus direitos; a maioria das funções formais da administração de terras é realizada a
nível provincial pelos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC). No entanto, é
extremamente difícil e excessivamente dispendioso para a população moçambicana rural incorrer à
burocracias em capitais provinciais distantes. Várias viagens e custos significativos podem estar
envolvidos no requerimento de um título. As barreiras financeiras, burocráticas e logísticas
combinadas tornam o processo de titulação formal um processo muito difícil.
O lançamento da campanha dos cinco anos da Terra Segura em 2015 pode ter sido parcialmente um
reconhecimento a esses desafios. Até esse momento, o cadastro nacional mantinha dados apenas
sobre esses direitos ao DUAT que precisavam ser registados e titulados; isto é, os dos investidores
privados atribuídos concessões pelo governo e outros órgãos ou indivíduos particulares que
requeriam títulos formais. A nova campanha teve como objectivo emitir 5 milhões de títulos de
propriedade, mas o progresso em direcção à meta ambiciosa tem sido lento, com menos de 375.000
títulos entregues aos Titulares de direitos. Neste contexto, métodos alternativos para oferecer
segurança efectiva de posse de terra para habitação merecem ser levados em consideração.
O programa Terra Segura não abordou os desafios na manutenção contínua desses títulos. Qualquer
sistema cadastral funcional deve não apenas conter os dados iniciais dos processos sistemáticos de
registo inicial; deve ser continuamente actualizado. Se os proprietários de terras não puderem
aceder ao sistema de gestão de terras de forma fácil e sem altos custos, as alterações após o registo
inicial não são captadas e o sistema de cadastro torna-se rapidamente desactualizado, o que
significa que os dados dos direitos à da terra colectados a um custo elevado ficarão cada vez mais
desactualizados e com cada vez menor valor práctico, legal ou econômico, representando uma mera
situação momentânea.
Na prática, as actividades diárias mais importantes na administração da terra para os cidadãos rurais
são realizadas pelas próprias comunidades locais e pelos líderes tradicionais, de acordo com as
normas e práticas costumeiras que evoluíram e se adaptaram ao longo dos séculos. A grande
maioria dos cidadãos rurais adquire os seus direitos à terra através da ocupação costumeira e de
boa-fé e depende dos seus líderes quando precisa que conflitos ou disputas sejam resolvidos e que
as suas transações sejam legitimadas.
Esses canais costumeiros para a aquisição dos direitos ao DUAT, estando documentados ou
registados ou não junto ao governo são reconhecidos e protegidos pela Lei de Terras, e podem ser
legalmente provados por meio de evidências verbais fornecidas pelos membros da comunidade
local. Entretanto, apesar dos evidentes pontos fortes e vantagens da gestão comunitária da
administração da terra, o governo central ainda concebe a administração da terra como serviços a
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serem prestados às comunidades locais pelas autoridades governamentais, e não como bens
públicos que as próprias comunidades podem gerir e atribuir.
Este Documento sobre as Políticas e Práticas incorpora as lições adquiridas a partir de iniciativas
recentes que tentaram reverter esta situação e impulsionar as capacidades das instituições locais no
fornecimento de serviços de administração de terras. Isso inclui o mapeamento e a declaração locais
dos direitos ao DUAT adquiridos, resultando na emissão de declarações registadas localmente, ao
invés dos títulos formais.
Pilotando Novas Abordagens para a Documentação dos Direitos de Posse
Vários projectos testaram ou têm testado esta abordagem de 'documentação local' e o modelo de
'registo local de terras' em diversas situações, em aproximadamente 100 comunidades, cobrindo
mais de 125.000 hectares. Cerca de 50.000 declarações emitidas localmente, confirmando os
direitos ao DUAT individual ou de terra para habitação, foram emitidos por essas comunidades,
representadas por associações legalmente registadas. Todos usam uma abordagem quase idêntica
em termos de requisitos de dados, precisão e processos de salvaguarda à abordagem formal de
titulação do programa Terra Segura, mas com ferramentas de colecta de dados digitais amplamente
utilizadas pelos próprios membros da comunidade. A principal inovação dessa nova abordagem é
que, para cada reivindicação legitimada, a associação comunitária e os líderes tradicionais relevantes
emitem uma “Declaração de Aquisição de DUAT” que comprova a existência dos direitos e identifica
clara e legalmente o detentor dos direitos, testemunhas e a localização e extensão da terra.
As 'Declarações do DUAT' emitidas localmente têm o poder e o conteúdo legal, equivalentes à de um
título de propriedade emitido pelo estado, entretanto não requerem a intervenção do estado; estas
podem ser geradas pela própria população, actuando através das suas próprias instituições locais. A
experiência mostra que, se uma comunidade recebe acesso às tecnologias que tornam este processo
acessível, consistente, transparente, preciso e eficiente, é bem capaz de realizar a tarefa de mapear
e legitimar os vários direitos à terra sob sua jurisdição. Após emitidos, os documentos e os mapas
formam um registo de terra local, por meio do qual a associação comunitária pode continuar a
administrar, monitorar e reflectir mudanças na exploração das propriedades dos seus membros.
O processo de duas etapas para delimitar os direitos colectivos da comunidade e, em seguida,
delimitar os direitos da família dentro da comunidade, provê segurança de posse para as famílias
com algumas vantagens essenciais comparativamente ao processo formal de titulação. Primeiro, o
processo mantém a integridade da unidade territorial da comunidade local, visto que as parcelas
familiares não são retiradas do DUAT comunitário. Segundo, se as comunidades negociarem e
acordarem com os investidores sobre as mudanças no uso da terra, as mudanças nos direitos
poderão ser confirmadas sem as etapas onerosas e dispendiosas do sistema formal. Terceiro,
quando os membros da comunidade desejarem, por exemplo, subdividir uma parcela entre os seus
filhos, a associação comunitária e os líderes tradicionais poderão legitimar essas mudanças, reflectílas no registo local e alterar a documentação relevante. Isso permite que o detentor dos direitos
evite todas as barreiras financeiras, burocráticas e logísticas associadas ao requerimento de um
título. E há abundantes informações em entrevistas com muitos líderes tradicionais e membros da
comunidade, confirmando que esse processo transparente resulta imediatamente em reduções
drásticas nos conflitos de terra entre vizinhos.
O reconhecimento dos direitos comunitários à terra é ainda importante para investidores agrícolas e
outros. Recentemente, várias grandes empresas começaram a distanciar-se do desenvolvimento de
plantações comerciais em grande escala em direção à modelos de negócios mais fundamentados em
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agricultura de rendimento, produtores familiares e cultivadores contratados com as comunidades.
Os acordos de administração de terras precisam responder à essas necessidades de mudança. As
grandes empresas que operam em algumas dessas áreas piloto expressaram o seu apreço pela
clareza e transparência que o processo faculta.
Esses documentos substituem ainda a necessidade de um levantamento formal dispendioso e
demorado das parcelas familiares e a sua posterior titulação e registo por meio das autoridades
cadastrais. Permitem que as famílias identifiquem e documentem toda a extensão dos seus direitos
à terra, incluindo áreas ociosas ou destinadas à expansão. Isto é baseado numa combinação
fundamental de cláusulas da Lei de terras e Regulamentos, declarando que os direitos à terra
adquiridos existem na lei (ou seja, a sua existência não requer intervenção administrativa ou
política), que estes não são prejudicados pela ausência de registo formal ou titulação; e que podem
ser provados pelos membros de uma comunidade local.
Já existe um corpo significativo e crescente de experiência prática neste processo de documentação
local:
−

O projecto DFID LEGEND da Zambézia: A ORAM mapeou e declarou mais de 66.000 hectares
de terras comunitárias; nas áreas que são o foco de um investimento em grande escala, bem
como de mais de 10.000 direitos às terras familiares e individuais, cobrindo mais de 42.000
hectares.

−

A USAID na província de Maputo: A Cooperativa Hluvukani e a Empresa Açucareira Illovo,
com apoio da USAID, mapearam e documentaram 3.500 parcelas de terra ocupadas por
pequenos produtores nos arredores da açucarerira de Maragra.

−

A USAID na Zambézia: a ORAM apoiou um processo interno de reajustamento de terras
comunitárias; o mapeamento sistemático de 3.000 parcelas de terras familiares permitiu a
identificação de terras que seriam afectadas pela construção de barragens comunitárias de
pequena escala.

−

A Facilidade de Posse em Nampula e Zambézia: Um novo procjeto está a delimitar 60
comunidades e 45.000 parcelas familiares em 3 distritos da província de Nampula e 2
distritos na província da Zambézia

A regularização sistemática dos direitos à de terra para habitação nem sempre é necessária em
todos os contextos. Em áreas sujeitas a mudanças nos padrões de uso da terra, nas quais as
comunidades contam com recursos comunitários mais extensos, como pastagem e florestas, e é
provável que a demanda pela regularização da posse de terra para habitação seja ausente ou
incerta, a garantia dos direitos colectivos e a construção da capacidade de gestão por meio do
processo de delimitação de terras comunitárias pode ser o requisito principal.
A Fundação Micaia usou fundos do programa DFID LEGEND para documentar os direitos da
comunidade à terra e aos recursos naturais na província de Manica, focando-se nos grupos de
mulheres na colheita e comercialização de frutas de baobá. A região não é densamente povoada e as
comunidades são amplamente dependentes da instável agricultura, do comércio de recursos
naturais e da migração sazonal nos mercados de trabalho regionais. Eles não precisaram delimitar as
parcelas das terras familiares, ao invés disso, focaram-se a nível comunitário.
As experiências da documentação local da terra para fortalecer e regularizar os direitos à terra para
habitação fornecem alternativas à planificação descendente de programas de titulação em massa.
Essas abordagens encarregam primariamente as comunidades rurais da administração das terras e
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recursos locais e dos serviços de administração de terras e lhes fornecem o apoio adequado. Em
suma, a formalização sistemática dos direitos à terra desta forma pode não só garantir os direitos à
terra aos cidadãos rurais, mas também ajudar a estabelecer uma base para investimentos privados
na base do uso da terra, investimentos públicos e para conservação de recursos naturais.
Lições adquiridas a partir dos pilotos de documentação local de terras
As lições destacam a viabilidade e a eficácia da abordagem de documentação local, enquanto
também identificam alguns desafios e questões pendentes.
O Processo de Delimitação de Terras Comunitárias
Um processo de delimitação de terras da comunidade é um precursor fundamental
para garantir e documentar os direitos das famílias e das parcelas para habitação. A
delimitação dos limites da comunidade, levando ao registo governamental e à emissão
de uma delaração de DUAT formal em nome da comunidade local, permite que a
comunidade assuma um papel colectivo na alocação e gestão desses direitos.
A delimitação da terra da comunidade precisa estar enraizada na organização
tradicional da autoridade social, assentamento e uso da terra e na interpretação de
'comunidade local' nesse contexto. Os limites devem reflectir a local administração
costumeira de terra e os poderes e responsabilidades de gestão da terra,
preferencialmente no terceiro nível da hierarquia de liderança costumeira, na qual aos
líderes foram delegados poderes e responsabilidades para alocar terras e resolver
conflitos.
O processo de delimitação é uma oportunidade para o fortalecimento da capacidade
institucional. Pode ajudar os membros da comunidade a entender os seus direitos e
responsabilidades face a uma série de actores externos, incluindo o estado, investidores
do sector privado e comunidades circunvizinhas.
Entidades com personalidade jurídica independente podem representar a comunidade
na negociação do acesso à terra com estrangeiros. Uma associação de terras
comunitárias doptada de personalidade jurídica representa a comunidade como uma
entidade privada que detém um direito coletivo de uso da terra, ao lidar com o mundo
exterior. Esta pode entrar em negociações com o governo ou investidores que desejam
aceder à terra.
Mapeamento e documentação local dos direitos à terra ao nivel do agregado familiar
A população rural compreende o valor do mapeamento e da documentação dos seus
direitos familiares à terra. No projeto da Zambézia LEGEND, 12.648 membros
comunitários de 20 comunidades participaram de uma série de 429 reuniões de
sensibilização e planeamento e eventos de validação. Como resultado, outras 20
comunidades circunvizinhas solicitaram igual assistência.
Há pouca terra "não utilizada" disponível para alocação. A maioria das terras rurais é
legalmente ocupada, tanto para alocação às famílias como para fins comunitários
(florestas sagradas, escolas, estradas, etc.). Há poucas terras comunitárias "não
utilizadas" disponíveis gratuitamente para investimentos com base no uso da terra. Tais
investimentos provavelmente exigiriam transferências de direitos à terra de muitas
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famílias individuais para os investidores. A delimitação fornece uma base fundamental
para a identifição de titulares legítimos dos direitos antes das negociações.
A delimitação leva à redução imediata de conflitos de terra. Os conflitos mais
frequentes de terra envolvem disputas relacionadas com fronteiras entre vizinhos; os
líderes notam unanememente que a delimitação das parcelas familiares levou à uma
redução de tais casos em 80% ou mais.
A documentação local dos direitos às terras familiares existentes apóia o
reconhecimento dos direitos das mulheres à terra. O projeto LEGEND Zambézia foi
implementado em uma área matrilinear e matrilocal; as mulheres foram registadas
como titulares em quase 71% de todas as terras. Mesmo na área patrilinear de Maragra,
no sul de Moçambique, onde as mulheres não são tradicionalmente tratadas como
proprietárias de terras, observou-se que a documentação local dos direitos à terra
fortalecia a segurança da posse das mulheres.
Gestão de dados e papel da tecnologia
Os registos locais da terra e os 'cadastros da comunidade' podem ser geridos pelas
comunidades, mas precisam de apoio. As iniciativas têm gerado dezenas de milhares de
registos de dados espaciais e textuais dos direitos à terra existentes; esses dados
constituem cadastros da comunidade local que podem fornecer segurança de posse da
terra rural em grande escala. No entanto, é necessário um sistema para dar suporte ao
processo, manter os dados centralmente e disponibilizá-los para uso.
Os membros da comunidade podem implementar o mapeamento pessoalmente,
dadas as ferramentas e o treinamento adequados. Em todos os projectos, jovens
membros da comunidade foram contratados para registar os dados dos proprietários
das terras e testemunhas e para identificar limites de parcelas. Isso provê algum
emprego de curto prazo, ao mesmo tempo em que se desenvolvem habilidades. Os
membros da comunidade aprendem facilmente a interpretar imagens e mapas,
construindo um forte senso de propriedade sobre o processo e os resultados.
Implicações nas políticas e práticas
A documentação local de direitos oferece vantagens significativas comparativamente à titulação e
deve ser considerada parte da abordagem do governo. Existem implicações claras para as políticas e
práticas.
Uma abordagem de 'cadastro comunitário local' para a regularização da posse e
administração de direitos é prática e viável. A identificação dos direitos ligítimos ao
DUAT está claramente dentro do âmbito legal e da compreensão técnica das
comunidades locais, se estas receberem as ferramentas e o suporte adequados.
A abordagem de 'cadastro comunitário local' tem vantagens significativas
comparativamente a titulação formal. A documentação local dos direitos à terra é tão
eficaz quanto a titulação formal no aumento da segurança da posse da população e na
redução de disputas locais de terra. É mais inclusiva e muito menos dispendiosa; os
custos no projecto LEGEND Zambézia foram de aproximadamente 15 USD por parcela,
comparativamente aos custos estimados em 50 USD por parcela pelo projecto MozLand
do Banco Mundial, desenhado para apoiar e alargar a emissão de títulos sob a Terra
Segura.
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A documentação local dos direitos de posse possui vantagens para o investimento
público ou privado: quando é necessário alterar os acordos de propriedade da terra, a
abordagem local dos direitos à terra apresenta vantagens. As pessoas podem
reconfigurar propriedades de terra para libertar terra para investimentos agrícolas ou de
infraestrutura ou outros fins. Isso é mais fácil usando a documentação local do que os
prolongados processos burocráticos necessários ao lidar com títulos.
Os investimentos baseados no uso da terra podem ser bem-sucedidos sem exigir a
perda dos direitos à terra da comunidade e dos agricultores. O governo e os
investidores devem respeitar os direitos da comunidade de se recusar a negociar, de
aceitar a oferta de uma empresa, de recusar uma oferta e de apresentar contrapartidas.
Um leque de opções, sem exigir a transferência permanente dos direitos, obteria maior
aceitação no seio das comunidades.
Resumo das Recomendações
Recomendações para a regularização sistemática da posse
A formalização sistemática da posse da terra deve reconhecer os direitos ao DUAT adquiridos por
ocupação legítima, especialmente onde os investimentos provavelmente transformarão o acesso e o
uso da terra. Isso requer a delimitação da terra a nível comunitário, o estabelecimento de entidades
formalmente registadas para representar as comunidades e, em muitos casos, o subsequente
mapeamento sistemático de todos os DUATs adquiridos através da ocupação.
Recomendação 1: O programa SPEED + está a elaborar novos regulamentos para os processos de
consulta à comunidade. Conforme estipulado no projecto actual, concordamos que a delimitação de
terras comunitárias deva ser um pré-requisito legal para a alocação de um título de DUAT para fins
de investimento, entretanto defenderia além disso que isso deva ser estendido para a inclusão da
identificação e do mapeamento de todos os direitos ao DUAT numa comunidade que possam ser
afectados directamente por um investimento proposto e do estabelecimento de um órgão legal para
representar a comunidade.
Recomendação 2: A regularização sistemática dos direitos ao DUAT adquiridos para fins de
habitação deve culminar com a documentação local e a declaração desses direitos por meio de
associações de terras comunitárias, ao invés de processos formais de titulação e registo.
Recomendação 3: A DINAT deve desenvolver e publicar padrões e requisitos nacionais de dados e
promover ferramentas e tecnologias que permitam às comunidades realizar seu próprio
mapeamento e incentivar actividades de regularização da posse por uma série de diferentes partes
interessadas.
Um quadro legal das entidades fundiárias comunitárias
As comunidades devem ser representadas por "associações de terras comunitárias" (ATCs),
doptadas de poderes legais e salvaguardas para garantir que a comunidade se beneficie dos seus
direitos. Outras formas de representação, como os Comitês de Gestão de Recursos Naturais, não
possuem personalidade jurídica e apresentam defeitos na capacidade de representar os membros.
Recomendação 4: São necessários regulamentos para orientar as comunidades sobre os tipos de
organismos que eles podem formar com o objectivo de geriar as suas terras e recursos naturais de
maneira responsável, questões sobre as quais a Lei de Terras e o Anexo Técnico são omissos. A
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estrutura reguladora deve fazer a distinção entre a associação como gestora delegada dos recursos
municipais e os direitos detidos por singulares e famílias.
Recomendação 5: A política do governo e o processo de revisão legal devem incluir uma análise
comparativa das opções legais existentes para a incorporação de entidades comunitárias locais
como órgãos titulares de direitos à terra. Um decreto separado deve ser elaborado para estabelecer
um quadro legal apropriado para a incorporação de tais entidades.
Garantindo a Sustentabilidade: Cadastros Comunitários Locais
O actual sistema cadastral e de registo de terras não é "adequado à finalidade": não é nem acessível,
nem económico o suficiente para que os usuários o possam aderir, seja para o registo inicial ou para
actualizar os registos. O sistema cadastral de Moçambique, localizado nas capitais provinciais
distantes, é inacessível a 95% da população rural. O agricultor rural médio considera só os custos de
viagem extremamente caros, sem considerar as dificuldades de negociar a burocracia fundiária e a
nova exigência para registar títulos no Registo de Imóveis.
Por outro lado, os sistemas costumeiros são acessíveis, além de legítimos e eficazes. Esses sistemas
devem ser incorporados ou alinhados à arquitetura da administração pública da terra. O projecto
LEGEND da Zambézia demonstrou que os sistemas cadastrais à nível comunitário, podem registar e
actualizar os direitos ao DUAT locais de maneiras culturalmente apropriadas e legalmente seguras.
Registos descentralizados podem ser suportados por uma plataforma centralizada de ferramentas
de hardware e software para oferecer suporte aos principais serviços. Os dados podem ser
consolidados para fornecer uma imagem nacional dos direitos à terra, sem nenhum custo para o
estado, sem a necessidade de converter Declarações de DUAT reconhecidas localmente em títulos
formais emitidos pelo governo.
Recomendação 6: Impulsionar a capacidade das próprias comunidades, dentro da abordagem e
visão progressivas da actual Política e Lei de Terras, de forma que possam ser responsabilizadas por
garantir o fornecimento desses primeiros registos e serviços de manutenção aos seus membros.
As ferramentas usadas para a captação de dados e a criação de cadastros locais no projecto LEGEND
Zambézia foram testadas e comprovadas, entretanto os princípios da abordagem são mais
importantes. É fundamental ter um conjunto de padrões, incluindo regras básicas e requisitos de
dados para esses sistemas sem prescrever soluções ou tecnologias de software específicas para a
colecta inicial de dados. Comunidades, ONGs, empresas e prestadores de serviços podem
desenvolver a suas próprias soluções de acordo com esses padrões.
Recomendação 7: O Ministério da Terra e Ambiente deve facilitar o processo de definição e
disseminação de um conjunto de dados e requisitos processuais e padrões nacionais que podem ser
usados para criar e manter registos de terras comunitárias independentes.
Conclusão
O mapeamento sistemático e a documentação dos direitos da família fornecem um alicerce
importante para investimentos, seja pelos próprios pequenos agricultores, grandes empresas ou
programas do sector público. A abordagem actual em Moçambique pode involuntariamente impedir
o investimento e o crescimento rural. A entrega em massa de títulos de DUAT pelo estado é
dispendiosa e complexa.
A documentação local e a manutenção dos direitos à terra adquiridos costumeiramente, com base
em funcões centrais para as comunidades, podem aumentar a segurança da posse para milhões de
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pessoas. Isso poderia ser feito com base na lei actual, sem a necessidade de titulação formal ou
registo imediato nos registos oficiais de terras. A experiência mostra que isso pode ser feito de
maneira eficaz e sustentável, oferecendo segurança de posse em escala.
Uma plataforma nacional que atende a registos da comunidade pode aumentar a segurança de
posse e reduzir conflitos, manter registos de direitos à terra e permitir a declaração dos direitos à
terra como evidência de posse legal e legítima, tudo em escala. Além disso, uma integração gradual
dos dados dos cadastros locais no sistema Cadastral Nacional pode fornecer um percurso para os
títulos formais do DUAT para aqueles que os desejarem.
A longo prazo, há oportunidades para um sistema cadastral comunitário nacional independente
tornar-se auto-sustentável. Oportunidades para tal levarão tempo para se desenvolver. Enquanto
isso, é necessário não apenas o financiamento, através de doações ou potencialmente através de
empréstimos ou financiamento de ações, mas o desenvolvimento de uma abordagem política
coerente que promova o engajamento das partes interessadas e o aprendizado no desenvolvimento
de serviços de administração de terras adequados a esses objectivos com vista a facilitar o
desenvolvimento econômico rural em Moçambique.
Recomendação 8: O governo deve reactivar o processo do Fórum Consultivo da Terra (FCT) para
considerar estas propostas, entre outras.
Recomendação 9: O governo, os doadores e os parceiros internacionais de desenvolvimento devem
ser incentivados a adoptar uma abordagem mista e pluralista da programação da terra, que inclua a
regularização da posse na comunidade para fins de habitação, o estabelecimento de associações
legalizadas de gestão de terras e recursos, juntamente com o desenvolvimento incremental da
capacidade estatal de administração de terras e uma abordagem estruturada para a aprendizagem
das partes interessadas.
Recomendação 10: Organizações da sociedade civil (como a ORAM, a iTC-F e a CTV) devem procurar
adoptar uma abordagem coordenada na implementação de documentação local e melhor
delimitação integrada e sistemática da terra comunitária e da parcelas das familias, e no trabalho
com as comunidades, empresas privadas e partes interessadas do governo em locais e corredores de
investimento em terra e em áreas de desenvolvimento de recursos naturais e potencial de
conservação.
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1 Introdução
Este documento aborda as opções de políticas e de abordagens práticas disponíveis para o alcance
do principal objectivo da Política Nacional de Terras1; isto é, garantir os direitos do povo
moçambicano sobre a terra e outros recursos naturais, bem como promover o investimento
baseado no uso da terra e o uso sustentável e equitativo desses recursos.2 O documento centra-se
especificamente nas opções para a regularização dos direitos à terra existentes, um essencial
enfoque nos esforços actuais do governo no sector de administração de terras. Sugere áreas para o
desenvolvimento de políticas futuras e propõe mudanças nas abordagens e metodologias
actualmente usadas para a documentação, registo e administração de direitos.
A Lei de Terras de 1997 e a abordagem constitucional dos direitos de uso e aproveitamento da terra
foram adequadamente reconhecidas, tanto nacional quanto internacionalmente, na medida em que
fornecem uma estrutura progressiva e flexível para o alcance das metas das políticas estabelecidas
em 1995, muitas das quais permanecem relevantes até hoje. Uma das principais inovações foi a
introdução de uma metodologia legislada que permitia às comunidades locais mapear e garantir os
seus direitos colectivos sobre as terras que ocupam, conhecido como o processo de delimitação
comunitária de terras.3 Como uma ferramenta para o alcance do objectivo global da Política de
Terras, o reconhecimento e a delimitação de direitos a nível comunitário foram reconhecidos por
oferecer uma base sólida para o estabelecimento de investimentos com base no uso da terra
equitativos e responsáveis, e por estabelecer relações sustentáveis entre as comunidades locais e os
investidores externos, bem como por fornecer uma porta de entrada para proporcionar segurança
de posse à usuários individuais de terra para habitação.
O apoio efectivo do governo para a implementação da delimitação de terras comunitárias tem
estado consistentemente a falhar, aliás, o progresso tem sido lento e, consequentemente, o Estado
geralmente falha em explorar o seu potencial, apesar do apoio dos doadores. O índice de falha dos
investimentos baseados no uso da terra em grande escala no país tem sido muito alto, com altos
exemplos4 criando uma impressão ampla e profundamente negativa em relação à capacidade do
país de tornar possíveis e garantir investimentos responsáveis e sustentáveis. O documento defende
que um foco renovado e estratégico na delimitação de terras comunitárias pode ajudar a resolver os
problemas que surgiram com estes investimentos.
O actual foco e abordagem do governo, conforme implementado pela Direção Nacional de Terras
(DINAT) em vários projectos apoiados por doadores é, ao invéz disso, sistematicamente e
formalmente titular e registar os direitos ao DUAT5 adquiridos para fins de habitação em todo o

1

Deliberação, Política Nacional de Terras 1/95, de 17 de novembro.
“Garantir os direitos do povo moçambicano sobre a terra e outros recursos naturais, assim como promover o
investimento e o uso sustentável e equitativo destes recursos”, Artigo 18, Política Ncional de Terras.
3 Para mais detalhes, vide Tanner, De Wit, Norfolk, Mathieu, & Groppo, 2009.
4 Os mais conhecidos são provavelmente o Projecto de açúcar e etanol Procana de 30,000 hectares em Gaza, a Plantação
de Soja Quifel de 10,000 hectares na Zambézia, e o Projecto Pro-Savana ao longo do Corridor de Nacala, mas os grandes
investimentos agrícolas que colapsaram devido a conflitos de terra incluem muitas iniciativas apoiadas pela Africa do Sul,
EUA e investidores americanos, incluindo nomeadamente o Grupo Aslam (EUA), Infraco (Reino Unido), Sun Biofuels (Reino
Unido), SAPPI (Africa do Sul), Aviam (Itália), Green Resources (Noruega), SEKAB (Suécia) e o Projecto de Arroz Bela Vista
(Líbia).
5 DUAT é um acrónimo da língua portuguesa para ‘Direito de Uso e Aproveitamento de Terra’, a única forma de usufruir do
direito à propriedade que pode ser possuido por singulars e grupos. É complementar ao direito de pertença, que reside no
Estado. A menção ‘adquirir direitos ao DUAT’ é usada aqui para distinguir direitos adquiridos por certas categorias de
2
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território nacional. O programa “Terra Segura” do governo, lançado em 2015, estabeleceu uma meta
para a emissão e o registo de 5 milhões desses títulos num período de 5 anos. O documento analisa
o progresso no alcance desse objectivo e apresenta alguns dos problemas e desafios inerentes a essa
abordagem; sugere que existem estratégias alternativas disponíveis para a documentação,
mapeamento e regularização da posse da terra através de trabalho baseado em organizações
comunitárias e utilizando as tecnologias de baixo custo disponíveis, baseadas em experiências piloto
bem-sucedidas no contexto de investimentos com base no uso da terra e iniciativas de
desenvolvimento de cadeias de valor.
Uma política nacional, um processo de reforma institucional e reguladora no sector fundiário6, bem
como um projecto de gestão de terra em grande escala7, estão já em andamento e provavelmente
ganharão impulso nos próximos meses e anos. A reforma das políticas está a ser liderada pelo
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), através de seu Fundo Nacional
para o Desenvolvimento Sustentável (FNDS), e com um significativo financiamento do Banco
Mundial. Existem ainda iniciativas políticas relacionadas ao uso da terra sendo lideradas pela DINAT
e apoiadas pela USAID através do projeto SPEED +. Esperamos que as lições e as propostas aqui
apresentadas promovam, portanto, discussões e debates nesse contexto de reforma e forneçam aos
decisores, assim como aos representantes de doadores e à comunidade nacional de ONGs, algumas
prespectivas sobre os actuais desafios, obstáculos e oportunidades.
Além de referenciar algumas lições promulgadas ao longo de vários anos por organizações tal como
a Iniciativa de Terras Comunitárias (iTC)8, o documento assenta basicamente em descobertas mais
recentes de um projecto-piloto apoiado pelo fundo LEGEND Challenge Fund do Departamento de
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID).9 O 'projecto LEGEND Zambézia',
implementado por um período de 30 meses no Distrito de Ile, na Zambézia, foi especificamente
desenhado para desenvolver e testar novas formas de garantir e documentar os direitos à terra,
especificamente no contexto de um investimento basedo no uso da terra de grande escala; reuniu
um operador do sector privado, a empresa florestal Portucel e uma ONG nacional de direitos à terra,
a ORAM, numa tentativa de proporcionar maior transparência e visibilidade aos direitos às terras
comunitárias existentes. Um enfoque fundamental foi o mapeamento e a regularização desses

ocupantes pelo uso da lei daqueles direitos que são concedidos pelo Estado numa base discricionária para fins de
investimento.
6 Vide Declaração da IX Sessão do Fórum de Consulta sobre Terras em 2017 e Diploma Ministerial 56/2018, de 12 de junho,
criando o Comité de Revisão da Política Nacional de Terras (CRPNT)
7 Projecto de Administração de Terras em Moçambique (Terra Segura), a ser implementado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Sustentável do Ministrério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) com o financiamento
de 100 milhões da Associação Internacional de Desenvolvimento.
8 A Fundação iTC canalizou a providência de um financiamento aos (ONGs e privados de pequena escala) provedores de
servicos para assessorar as comunidades a assegurar as suas terras e incluir o apoio para construção de capacidades e
empoderamento legal.
9 O programa LEGEND (Terra: Aprimorando a Governação para o Desenvolvimento Económico) do DFID é programa
internacional desenhado para melhorar a governação das terras como uma base fundamental e inclusiva para o
desenvolvimento económico e fortalecer os direitos à terra e propriedades em escala. O fundo de desafios LEGEND, agora
concluido, apoiou o desenvolvimento e testes às abordagens de inovação e parceria para a promoção de melhor
governação e abordagens responsáveis à terra. Doações em Moçambique apoiaram o ‘projecto Zambézia’ descrito em
detalhes neste documento, implementado pela ORAM e Terra Firma com a Portucel; uma parceria entre a Fundação
MICAIA e a Produtos Baobá Moçambique Lda para proteger o acesso da mulher aos recursos e integração na cadeia de
valor de baobá; e o trabalho pela Landesa para auxiliar a açucareira Illovo a alinhar as operações na Maragra com os
princípios de investimentos agrícolas responsáveis da VGGT conforme, estabelecido no Quadro Analítico para os
Investmentos baseados no uso da terra na Agricultura Africana (Nova Aliança para Segurança Alimentar e Nutrição, (2015),
disponível em https://www.growafrica.com/sites/default/files/Analytical-framework-for-land-based-investments-inAfrican-agriculture_0.pdf).
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direitos, a fim de criar maior segurança da posse aos ocupantes da terra na área de investimento e
de estabelecer uma plataforma sólida para possíveis negociações sobre o acesso à terra pela
empresa. As actividades realizadas no projecto LEGEND Zambézia cobriram a delimitação de terras
comunitárias, o estabelecimento de entidades legais para representar as comunidades e o
mapeamento e documentação de propriedades familiares e individuais, como parte de um processo
para estabelecer registos de terras a nível local.10
Com base nas lições adquiridas a partir do trabalho do iTC, do projecto LEGEND Zambézia e de
outros pilotos recentes que testaram ainda mais as metodologias relevantes em diferentes
contextos, o documento sugere algumas respostas aos desafios de implementação que Moçambique
está actualmente a enfrentar no sector de fundiário. Estes incluem, nomeadamente:
-

identificar as formas mais eficazes de apoiar as comunidades a gerir as suas terras e recursos
naturais e participar da administração da terra;

-

estabelecer uma base equitativa e sustentável para investimentos agrícolas responsáveis em
terras comunitárias e para empresas comunitárias e parcerias comerciais inclusivas; e,

-

estabelecer mecanismos duradouros, legítimos e transparentes para a identificação,
garantia e manutenção, em escala, dos direitos à terra adquiridos por ocupação legítima.

O documento identifica diversas áreas nas quais as actuais abordagens legais e de implementação
ficam aquém dos requisitos estabelecidos pelas políticas existentes e podem se mostrar
insustentáveis do ponto de vista econômico e social. Este propõe a adopção de uma nova
abordagem, na qual as comunidades locais são colocadas no centro da solução e lhe são fornecidos
dados e ferramentas para documentar e administrar os seus próprios direitos à terra a nível local.

2 O Contexto da Política de Terras
2.1 Princípios dos Direitos à Terra e da Adminitração da Terra
Os princípios fundamentais do contexto da política de terras de Moçambique foram estabelecidos
na Constituição de 1990 e fundamentados na Política Nacional de Terras de 199511 e na Lei de Terras
de 1997.12 Esses instrumentos e o processo para os desenvolver foram descritos em detalhes em
outros lugares (vide por exemplo, Tanner, 2002) e são bem conhecidos: a terra pertence ao Estado e
não pode ser vendida, alienada ou hipotecada; Os moçambicanos podem adquirir direitos por
herança, por ocupação pacífica e por requerimento ao Estado, enquanto entidades estrangeiras
podem adquirir direitos para implementar projectos baseados no uso da terra; o estado é obrigado a
consultar todas as partes interessadas, incluindo as comunidades locais, no processo de alocação de
direitos à terra e existem mecanismos disponíveis na lei que permitem a simples delimitação dos
direitos adquiridos pelas comunidades locais e indivíduais. Os direitos de uso, conhecidos pelo
acrônimo em língua portuguesa 'DUAT' (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra), podem ser
possuídos individualmente ou em conjunto.

10

Esta abordagem integrada para a implementação da lei relativamente a regularização dos direitos (conhecida como a
Cadeia de Valor da Terra Comunitária, ou CaVaTeCo) é explicada detalhadamente no Anexo 1.
11 Deliberação 10/95 de 17 de outubro, 1995 (Política de Terras) [Boletim da República No. 9 - Supp., Series I – 28 de
fevereiro de 1996]
12 Lei 19/97 of 7 de outubro (Lei de Terras) [Boletim da República No. 40 - 3rd Supp., Series I – 7 de outubro de 1997]
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Os DUATs adquiridos por meio da ocupação costumeira e de boa-fé são reconhecidos e protegidos
por lei, apesar da usência da sua titulação ou registo13; essas formas de ocupação costumeira e de
boa-fé ainda são as principais formas pelas quais os pobres rurais obtêm direitos à terra, inclusive
através de uma série de transações legítimas costumeiras e informais, e podem ser provadas através
de evidências verbais facultadas por membros das comunidades locais. Um Anexo Técnico14 aos
Regulamentos da Lei de Terras 15 fornece uma metodologia simples e flexível para identificar e
registar esses direitos, que podem ser aplicados ao 'direito de grupo' de uma comunidade local ou à
'boa-fé' individual ou ocupantes costumeiros.
A Política de Terras e a Lei de Terras de 1997 também atribuem papéis às comunidades locais no
reconhecimento e administração dos direitos à terra. A Constituição consagra o princípio do
pluralismo legal e reconhece uma categoria de bens imobiliários que se enquadram no "Domínio
Público Comunitário"; são terras e recursos naturais que satisfazem interesses colectivos, portanto
excluídos da apropriação individual e excluídos do controle das comunidades locais como entidades
colectivas. O conteúdo dos poderes de gestão sobre esses activos é extenso, com todas as leis
relacionadas à terra e aos recursos naturais construindo e ampliando o reconhecimento básico
fornecido na Política Nacional de Terras de que o papel das comunidades locais e dos seus líderes
inclui “a prevenção e a resolução de conflitos” e a legitimação e legalização da ocupação de uma
área específica” (ponto 20, ênfase dado). Consequentemente, existem disposições na Lei e
Regulamentos de Terras, no quadro legal da Lei Ambiental, na Lei de Florestas e fauna Bravia, na Lei
da Água e na Lei do Planeamento Territorial, que dopta às comunidades locais de poderes de gestão
e administração.

2.2 Processos Actuais de Reforma da Política
O processo de reforma da política de terras liderado pelo MITADER foi suspenso nos últimos 18
meses, devido a sensibilidades em relação à discussão de uma questão política tão importante
durante as campanhas eleitorais de 2018 e 2019. Uma vez concluído, é provável que haja discussões
mais profundas sobre a política a partir do início de 2020, entretanto com várias instituições e
actores desempenhando papéis semelhantes, este pode tornar-se um processo complexo e confuso.
Aparentemente, foi o Fórum de Consulta sobre Terras (FCT)16 o 'instigador' inicial do processo de
reforma; no entanto, nos bastidores, há sinais de que o governo, e especificamente o novo
MITADER, apóiam as reformas da política de terras e têm sido uma força motriz fundamental. Mais
importante ainda, a recomendação da FCT em 2017 indicou que um processo de revisão de políticas
deveria ter como objectivo "permitir a transferibilidade dos direitos ao DUAT através da celebração

13

Apesar do princípio ser explicitamente estabelecido em termos muito claros na Lei de Terras tem havido uma persistente
resistência burocrática às implicações lógicas e legais que advém; que é, os proprietários de tais direitos aos DUATs têm
direitos que são de igual natureza e conteúdo à pequenos produtores, não se deveria esperar ter que titular ou regista-los
de nenhum modo e ter uma expectativa legítima de que esses direitos serão respeitados e protegidos pelas autoridades
estatais e governamentais.
14 Ministrério da Agricultura e Pesca, Diploma Ministerial nº. 29-A/2000 assinado a 7 de dezembro de 1999 (Lei de Terras e
Regulamentos da Lei – Anexo Técnico para a Demarcação de Uso da Terra e Benefício da Terra) [Boletim da República No.
11 - Série I – 17 de março de 2000]
15 Decreto 66/98 de 8 de dezembro (Regulamentos da Lei de Terras) [Boletim da República No. 48 - Supp., Série I – 8 de
dezembro de 1998]
16 O FCT é uma plataforma de assessoria multi-sectorial criada pelo estatuto (Decreto 42/2010, de 20 de outubro) para a
discussão de questões relacionadas à administração e gestão da terra.
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de contratos de sublocação".17 18 Esta questão tem sido foco de debate entre doadores e o governo
há pelo menos 10 anos; A sua inclusão nas recomendações da FCT é um sinal de que o governo está
agora mais disposto a considerar seriamente a liberalização limitada de um mercado de direitos à
terra.
Dado que o artigo 4 dos estatutos fundadores da FCT confere a esta um forte mandato para conduzir
as pesquisas e consultas necessárias sobre possíveis reformas políticas, assumiu-se em 2017 que
este órgão avançaria o processo de reforma política. No entanto, até o momento, o FCT tem mais se
reunido desde 2017. Entretanto, em sinal de que o MITADER talvez queira manter um controle mais
próximo sobre o processo, estabeleceu outro órgão estatutário em julho de 2018; o Comitê de
Revisão da Política Nacional de Terras (CRPNT),19 recebeu a tarefa de “coordenar, preparar e
conduzir o processo de consulta” sobre a Revisão da Política Nacional de Terras, Estratégia de
Implementação e a Estrutura Reguladora e Institucional. Este CRPNT é um órgão muito mais restrito
em termos de associação e se subordina ao MITADER; até onde se sabe, ainda não iniciou o
trabalho.
Dois outros processos de reforma da política, baseadas em projectos também estão em andamento:
o Programa SPEED +, financiado pela USAID, tem estado a elaborar novos regulamentos para
consulta à comunidade e representação da comunidade; e, o FNDS, a usar os recursos alocados no
actual projecto MozLand do Banco Mundial (vide 2.4 abaixo para mais detalhes), adquiriu assistência
jurídica de um escritório de advocacia para “o provimento de assistência técnica e metodológica na
actualização da Política Nacional de Terras e aconselhamento especializado no Processo de revisão
da Lei de Terras”. Além disso, o FCT também considerou opções e propostas para fortalecer a
estrutura legal e reguladora para as comunidades rurais contribuírem e se beneficiarem da gestão
de recursos naturais como resultado de delimitações de terras comunitárias e esforços associados
de capacitação.20
Portanto, existem várias actividades paralelas de reforma em andamento. Os processos que levaram
à adopção da Política de Terras de 1995 e o posterior desenvolvimento da Lei de Terras até 1997,
foram amplamente elogiados pelos observadores por serem geridos de maneira inclusiva e
transparente. Naquela época, o processo era liderado por um governo que possuía coesão interna,
era apoiado por uma sociedade civil extremamente activa e engajada e beneficiava de uma ampla
gama de apoio de vários doadores, provendo assistência técnica e especializada para conduzir
pesquisas e construir uma base de evidências para a reforma. No contexto contemporâneo, onde
existem opiniões conflitantes no governo, no qual a sociedade civil é mais fraca e mais marginal aos
processos de formulação de políticas, e onde os factores predominantes de reforma parecem ser
mais ideológicos do que pragmáticos, será um grande desafio para Moçambique emular o bemsucedido processo de reforma dos anos 90.
Dito isto, é improvável que quaisquer reformas eventuais afectem fundamentalmente os princípios
existentes de direitos de posse adquiridos e o papel das regras, instituições e agentes constumeiros,
dado o amplo apoio e reconhecimento a eles, tanto nacional quanto internacionalmente. Embora a

17

Declaração da IX Sessão do FCT, 09/11/2017
Adicionalmente, o FCT propôs que uma nova política deve visar melhorar e desenvolver o quadro institucional para a
terra e abordar o planeamento espacial, novos procedimentos para a provação da alocação de títulos de DUAT, e o
fortalecimento de mecanismos de consulta à comunidade para a administração de terras (Declaração da IX Sessão do FCT,
09/11/2017).
19 Estabelecido através do Diploma Ministerial No. 56/2018 de junho de 12
20 Particularmente, mas não apenas pelo programa iTC, a Iniciativa de Terras Comunitárias apoiada pelos doadores
bilaterais até 2019. Para informações adicionais vide seccões 2.4 e 3.3 deste documento.
18
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comunidade de doadores em geral, liderada pela USAID e pelo Banco Mundial, apoie um ambiente
mais liberalizado para a transferibilidade dos direitos à terra, eles estão conscientes da importância
do reconhecimento da política e do apoio aos direitos da comunidade, aos direitos adquiridos e ao
engajamento. Portanto, embora possa haver um foco na redução da discrição administrativa e
política no processo de transferência do DUAT, é improvável que os direitos das comunidades a
serem consultados e como principais agentes no sector de administração de terras no geral sejam
impactados negativamente. O desafio tem sido e continuará sendo qual a melhor forma de traduzir
esses princípios políticos em actividades de implementação que sejam práticas, estratégicas,
sustentáveis e eficazes.

2.3 Instituições de Administração de Terras
Em 2015, o governo deu um passo significativo para o fortalecimento da coerência institucional,
reunindo as responsabilidades da administração da terra, gestão da terra e dos recursos naturais e
gestão ambiental em um único ministério, o MITADER; a terra, portanto, como uma questão intersectorial, foi removida do mais restrito Ministério da Agricultura e colocada em uma institucão mais
apropriada.21
Contudo, o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia nacional coerente e integrada
para a administração da terra continuaram sendo um desafio insatisfeito, e o sistema nacional
cadastral e de registos permanecem desorganizados e incompletos. Eles são sustentados por uma
solução de sistema de software próprio para gerir dados de direitos à terra (o Sistema Integrado de
Gestão de Informação Sobre Terra - SiGIT) que sempre ficou aquém de ser "adequado à
finalidade".22 Apesar de dezenas de milhões de dólares em investimentos de doadores no sistema de
administração de terras, em reconhecimento ao seu estatuto de bem público, Moçambique tem sido
lento a explorar as oportunidades apresentadas pela tecnologia disponível para permitir a captação
de informações sobre direitos à terra em escala, a integração e a partilha de conjuntos de dados, a
interoperabilidade entre sistemas e a potencial contribuição de ferramentas abertas de dados. Ao
invés disso, o cadastro nacional de terras permaneceu teimosamente analógico, opaco e
desconectado.
Embora muitos problemas estejam no próprio sistema SiGIT, as causas subjacentes estão, no
entanto, relacionadas a questões mais fundamentais. Para citar alguns: não existem padrões
nacionais obrigatórios para operações e dados cadastrais; faltam muitos dados importantes e
necessários nos registos existentes; existem numerosos casos de direitos à terra conflitantes e
sobrepostos; o estatuto legal dos limites comunitários não é reconhecido dentro do sistema
cadastral; existe um alto nível de interferência política e de elite no sistema de administração da
terra; e, os recursos humanos e técnicos são terrivelmente fracos a todos os níveis de administração.
A completa falta de transparência em relação ao cadastro nacional de terras é, portanto,
provavelmente tanto pelo desejo burocrático de ocultar a extensão dessa disfuncionalidade quanto

21

O MITADER agora supervisiona a política nacional de terras e supervisiona a DINAT, que tem a responsabilidade diária de
administração de terras e está encarregue da manutenção e gestão do sitema cadastral nacional. As outras direcções do
MITADER estão encarregues da diligência prévia ambiental e do planeamaneto territorial.
22 Um relatório de avaliação recente concebeu isto como sendo: “forças políticas (incluindo geopolíticas), económicas,
sociais, tecnológicas, legais e ambientais almejadas, e a ausência de [uma] estratégia clara, plano operacional e processo
de implementação para [o] desenvolvimento de um Sistema nacional cadastral…as operações e os recursos disponíveis
para a DINAT estão sob risco de não fornecer os resultados esperados de forma eficiente , eficaz e continua” (FCG Swedish
Development AB, 2019).
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pela necessidade da elite política de proteger os actuais padrões altamente distorcidos de alocação
de terras do escrutínio público.
A maioria das funções formais de administração da terra é realizada a nível provincial pelos Serviços
Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC). Mapas e registos cadastrais de autorizações e títulos de
DUAT são mantidos a esse nível. Em alguns casos, os serviços para terras distritais são prestados
pelos Serviços Distritais de Actividades Econômicas (SDAE) ou de Infraestrutura e Planeamento
(SDIP). No entanto, isso geralmente se limita às actividades técnicas e de levantamento, e as
instituições distritais raramente conseguem desempenhar um papel directo na administração da
terra ou no fornecimento de dados e informações aos usuários da terra, muitas vezes pelo simples
facto de que esses dados residem a nível provincial, e estes não têm acesso a eles.
Na prática, portanto, as mais importantes actividades diárias de administração da terra, do ponto de
vista dos usuários da terra em toda a vasta extensão da zona rural de Moçambique, são realizadas
pelas próprias comunidades locais e pelos líderes tradicionais, de acordo com as normas e práticas
costumeiras que evoluíram e se adaptaram ao longo dos séculos. Desde a introdução da Lei de
Terras de 1997, essa também tem sido sua obrigação e direito legais.
Ao desempenhar esse papel, essas comunidades e os seus líderes tiveram mais sucesso do que as
autoridades cadastrais formais. As instituições costumeiras foram capazes de evitar as perturbações
sociais e culturais potencialmente devastadoras que poderiam ter acompanhado o retorno de
milhões de refugiados e deslocados no final da guerra civil, e continuam a fazê-lo no contexto actual,
ajudando a gerir o desalojamento resultante de desastres naturais graves e os isolados por
insurgências contínuas. E, apesar das tentativas políticas de controlar a autoridade comunitária
"tradicional" e das restrições introduzidas pelas políticas de descentralização, as práticas
costumeiras continuaram a desempenhar papéis importantes de legitimação social e arbitragem dos
direitos e reivindicações da terra; Simplificando, são as instituições costumeiras (no sentido mais lato
da palavra) que garantem principalmente a segurança da posse na alocação de terras tanto para os
membros da comunidade como para pessoas de fora, e que supervisionam a mediação e a resolução
de disputas de terras.
O impulsionamento dessa capacidade institucional a nível comunitário e a integração das
comunidades locais no sistema formal de administração da terra (de acordo com os imperativos
constitucionais e políticos vigentes) deveriam ter, mas não tem sido, um foco prático para o governo
central, apesar do amplo reconhecimento por funcionários do governo em vários níveis da
necessidade de o fazer. Ao invés disso, a administração da terra e o provimento de segurança da
posse ainda são concebidos como serviços a serem fornecidos às comunidades locais pelas
autoridades governamentais, e não como bens públicos para os quais eles podem contribuir
directamente.

2.4 Progresso e Resultados das Iniciativas de Segurança da Posse
Foi, de facto, apenas nos últimos quatro anos que o governo começou, tardiamente, a abordar a
implementação da Lei de Terras da perspectiva de milhões de usuários de terras rurais
moçambicanas; desde a aprovação da Lei de Terras até muito recentemente, o foco predominante
das autoridades cadastrais tem sido a prestação de serviços para apoiar transações no
desenvolvimento de mercados habitacionais urbanos, para o benefício da classe média e a alocação
de terras para investimentos externos e privados na agricultura, silvicultura, mineração e exploração
de recursos naturais (Tanner, 2010; Norfolk & Tanner, 2007). Para ilustrar isto, o Estado
Moçambicano não financiou uma das diversas centenas de processos de delimitação de terras
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comunitários concluídos até 2015; a condução e a implemenção dos elementos progressistas da Lei
de Terras eram actividades quase que exclusivamente da competência das ONGs, operando com
apoio financeiro de um grupo de doadores bilaterais.
A mudança de foco do governo ocorreu em março de 2015, quando o Presidente da República
lançou a campanha de cinco anos da Terra Segura, de grande importância, voltada para o
estabelecimento de segurança de posse aos cidadãos nacionais e comunidades rurais por meio da
emissão de 5 milhões de títulos de propriedade, incluindo declarações para 4.000 delimitações de
terras comunitárias. Embora alguns pilotos anteriores tenham sido concluídos no âmbito do
programa Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact e do Programa Gesterra, esta
campanha marcou o primeiro compromisso claro do governo em relação ao mapeamento e
regularização dos dieitos ao DUAT adquiridos.
Antes da introdução do Terra Segura, a partir do início dos anos 2000 em diante, o foco principal das
iniciativas de segurança da posse era a delimitação de terras comunitárias, promovida pela
sociedade civil, apoiada por ONGs e doadores bilaterais e acolhida pelo governo como o principal
meio de implementaçãoa da Lei de Terras de 1997 nas áreas rurais. A garantia dos direitos
costumeiros numa base colectiva ofereceu uma base legal e econômica para proteger os direitos das
comunidades aos recursos partilhados e, portanto, aos seus membros e à habitação individual à
terra onde vivem e cultivam, embora esses direitos geralmente não fossem registados, excepto em
alguns casos, em que indivíduos solicitavam o registo de títulos de DUAT aos serviços cadastrais
provinciais.
Por mais de uma década após uma fase piloto, o principal programa rural de posse foi o iTC, a
Initiativa de Terras Comunitárias, financiada por um grupo de doadores liderados pelo DFID e mais
tarde pela Holanda, que organizou e desenvolveu capacidade de uma ampla gama de ONGs locais e
prestadores de serviços privados para o mapeamento e registo dos direitos à terra das organizações
comunitárias. Outras organizações da sociedade civil, especialmente a ORAM, continuaram a
arrecadar fundos para fazer o mesmo. Desde 2015, só a iTC entregou 1049 delimitações de terras
comunitárias e 784 títulos colectivos de DUAT para associações de produtores aldeães de pequena
escala.23
Até agora, no entanto, o Terra Segura fez pouco em relação aos direitos da comunidade, centrandose predominantemente na titulação dos direitos para fins de habitação e à família às áreas de terra
actualmente em produção. Na prática, ignorou amplamente tanto os direitos adquiridos sobre os
recursos da terra partilhados que as comunidades locais detêm por lei, bem como os direitos ao
DUAT adquiridos que as famílias detêm sobre a terra que não está actualmente em cultivo.24
Muito poucos processos de delimitação de terras comunitárias foram patrocinados pelo programa.
Como resultado, a ênfase também permaneceu na provisão governamental directa de serviços de
registo e administração de direitos à terra, ao invez de mais um enraizado no objectivo da Política de
Terras de integrar e mobilizar a agência das comunidades locais (e autoridades tradicionais). A
implementação passou por uma série de programas do sector terreste e agrícola, apoiados por

23

Relatório de conclusão do Projecto MOLA (Acções de Terra em Moçambique), 2019, DFID.
Esta aplicação restrita do programa de titulação não tem base na lei; A Lei de Terras estabelece de forma clara que os
direitos são adquiridos através da ocupação da terra ‘nos termos de normas e práticas costumeiras que não contradigam a
Constituição’ (artigo 12(a)) ou por aquele que têm estado a usar a terra em boa-fé a pelo menos 10 anos (artig 12(b)). No
primeiro caso, as normas e práticas costumeiras aceitam que os direitos exclusivos mesmo aos terrenos em situação não
claras podem ser legitimados e possuidos por uma família ou clã e, no segundo caso, o termo ‘a usar a terra’ é em nenhum
momento qualificado a aplicar apenas à a uma área actualmente cultivada.
24
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doadores bilaterais, projectos do FIDA e do Banco Mundial que forneceram os recursos para a DINAT
contratar equipes de prestadores de serviços do sector privado para fazer-se ao campo e 'garantir' e
titular os direitos à terra 'em nome das' comunidades rurais.

Programmes Delivering DUAT Titles

Figura 1: Títulos de DUAT Entregues aos Titulares de Direitos à Terra desde 2011, por programas
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Fonte: Adaptado do Desenvolvimento Suéco FCG AB, 2019

Conforme mostra a Figura 1, o progresso em direção à meta ambiciosa estabelecida em 2015 tem
sido lento, apesar dos consideráveis recursos disponibilizados; além dos programas MCC e Gesterra
mencionados acima, os Projectos MozFIP e Sustenta do Banco Mundial também incluíram fundos
para actividades sistemáticas de titulação, assim como o projecto ProSul financiado pelo Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).25 Em Julho de 2019, menos de 375.000
títulos, da meta de 5 milhões, foram entregues aos titulares de direitos.26 O novo projecto MozLand
do Banco Mundial, que visa especificamente melhorias na administração da terra, também possui
uma componente de 60 milhões de USD para a titulação sistemática, com uma meta de 2 milhões de
novos títulos de DUAT para habitação. Embora os processos de delimitação da terra da comunidade
estejam inclusos nos planos de implementação, e uma abordagem integrada que inicie com a
identificação e a preparação das comunidades para a regularização da posse da terra tenha sido
acordada pelo fórum de política de terras do governo, o foco do planeamento e a pilotagem inicial
das metodologias de titulação para o MozLand foram quase que exclusivamente na demarcação e
titulação de parcelas de terra para domicílio / individual, sem criar nenhum tipo de registo de terras
acessíveis localmente ou acordos de governanção. Com início previsto para início de de 2020,
análises recentes estimam que será necessário um crescimento em17 vezes no desempenho das
autoridades cadastrais e dos seus parceiros do sector privado de modo a atingir a meta de 2 milhões
de DUATs (FCG Swedish Development AB, 2019). Nesse contexto, métodos alternativos para
oferecer segurança efectiva da posse para fins habitacionais deve ser levada em consideração.

25

O MCC Compacto com Moçambique incluiu o ‘Projecto de Serviços de Posse da Terra’ (40 milliões de USD) e assessorou
a DINAT a pilotar a formalização e a titulação de DUATs adquiridos no Norte de Moçambique de 2009 à 2013; ‘ O Gesterra’
faz menção do Programa de Construção de Capacidade para Gestão e Administração da Terra (16 millões de USD),
financiado pelas Embaixadas da Suécia e da Holanda de 2013 à 2018; os actuais programas ‘Sustenta’ e MozFIP do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Sustentável incluem também componentes de formalização de terras (10 millões de USD)
financiados pelo fundo do Banco Mundial.
26 De janeiro à dezembro de 2018, houve um total de 98,672 pedidos de emissão de títulos de DUAT relacionados com os
direitos adquiridos. Somente 67,995 (69%) foram impressos e menos de metade deste número (33,077, ou 34% do total)
foram entregues aos seus titulares (FCG Swedish Development AB, 2019).
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Os outros doadores do sector de terra ‘tradicional’ também mudaram as suas prioridades
recentemente, cortando fundos para o sector e, em particular, para os programas liderados pela
sociedade civil. Os doadores interromperam amplamente o seu apoio ao iTC e as ONGs do sector
terrestre perderam parcerias de longo prazo com doadores. Além do apoio institucional do Banco
Mundial à DINAT, a assistência dos doadores à administração da terra também parece estar a cessar,
incluindo o Programa Gesterra, financiado pela Holanda / Suécia. No momento, há uma sensação de
que o financiamento e o apoio ao sector de administração de terras estão actualmente em uma
encruzilhada, e novas formas de avançar precisam ser encontradas.

2.5 A Terra e Investimentos Rurais
2.5.1 A Corrida para a Aquisição de Terras em Meados dos Anos 2000
Entre 2005 e 2014, cerca de 21,73 milhões de hectares foram adquiridos na África Subsaariana e,
com base em aquisições de terras em média à grande escala que podem ser verificadas por dados
confiáveis, a maior área adquirida recai em Moçambique; até 2014, foram identificados 63 projectos
de investimento como tendo sido alocados a um total de 2.102.527 hectares (Schoneveld, 2014).
Embora o sector de biocombustíveis tenha sido considerado um dos principais impulsionadores da
aquisição de terras em Moçambique (Nhantumbo, Salomão e Cotula, 2010), isso explica uma
pequena proporção do total de aprovações de investimentos e, posteriormente, os investimentos
em biocombustíveis sofreram índices de falha muito altos.27 A maioria dos investidores concentrouse nos mercados finais de alimentos para grãos ou culturas hortículas (Di Matteo & Schoneveld,
2016) e no sector de florestas plantadas, que se estima que ocupe mais de 1 milhão de hectares em
concessões de terras,28 principalmente em áreas sob ocupação e uso costumeiros a longo prazo.
Novas iniciativas de desenvolvimento espacial público-privado incentivaram ainda mais a aquisição
em grande escala de terras agrícolas, juntamente com a alocação de terras para o desenvolvimento
de infraestruturas.29 Neste contexto, vários investimentos de alto nível foram implicados em
acusações de apropriação e especulação de terras (German, Cavane, Sitoe, & Braga, 2016; Norfolk &
Hanlon, 2012), com muitas dessas falhas subsequentes em meio a conflitos e ressentimentos
generalizados com a população local. Planos de investimento de alto nível e iniciativas que falharam
incluem o Projeto Açucareiro PROCANA, o Sun Biofuels, vários investimentos em grande escala
previstos no PROSAVANA, o Plano Wambao Rice, o projetco Quifel / Hoyo Hoyo Soybean e o
Projceto Envalor Sugar.30 O impacto dessa onda dos investimentos baseados no uso da terra foi
destacado em uma pesquisa realizada entre investidores do sector privado em 2014 (Di Matteo &
Schoneveld, 2016), na qual 52% dos inquiridos reconheceram que as farmas de subsistência e
pequenos agricultores e / ou assentamentos foram deslocados como um resultado directo.

27

foi verificado num estudo de 2014 que 85.0% dos investimentos em biocombustível suspendeu as actividades; em
contrapartida, apenas 13.5% dos investidores direcionados ao sector alimentar suspendeu as suas (Di Matteo F. &
Schoneveld G.C., 2016).
28 Estimado em 1,130,725 hectares, com a extensa cultivação de espécies de árvores, em ordem decrescente, eucaliptos,
pinheiros e tecas (Di Matteo F. & Schoneveld G.C., 2016).
29 O Corredor do Crescimento Agrícola da Beira (CCAB) e o Corredor de Nacala.
30 A preocupação crescente no seio do governo que as concessões de terra agrícola em grande escala possam não ser
compatíveis com os objectivos de alívio à pobreza nacional levou à introdução de uma moratória na alocação de terra em
cerca de 1,000 hectares a partir de finais de 2009 à october 2011 de forma que o governo pudesse reavaliar a sua
abordagem (Di Matteo F. & Schoneveld G.C., 2016). Um exercício de ordenamento agroecológico, comissionado em 2009
como parte da desta reavaliação, mostrou que só 7 milhões de hectares de terra estão potencialmente disponíveis para
investimento, uma imagem que a GoM tinha anteriormente presumido ser maior.
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No contexto do rápido crescimento de projectos de investimento estrangeiro em áreas rurais, a
delimitação de terras comunitárias e a provisão de títulos colectivos foram vistas pelo governo e
doadores como a base para os agricultores das comunidades rurais e grupos de usuários dos RNs
para firmar parcerias comerciais com investimentos públicos e privados, participam nos mercados
agrícolas e cadeias de valor. Além disso, o governo promoveu o acesso da comunidade às partilhas
de receitas geradas pelos operadores comerciais nos sectores de florestas, fauna bravia,
conservação, turismo e mineração por meio da participação da comunidade em comitês de gestão
de recursos naturais (CGRNs) estabelecidos sob a legislação de Floresta e Fauna Bravia em 1999.
A promoção de parcerias entre comunidades e empresas teve resultados mistos, no entanto, na
prática, o governo direccionou a declaração dos direitos à terra comunitária para longe de locais de
investimento em grande escala, e a iTC como o principal programa de distribuição e apoio carecia de
mecanismos eficazes de acompanhamento para sustentar as parcerias emergentes com
investimentos no agronegócio. Houve algum progresso na vinculação dos direitos à terra
comunitária ao acesso às receitas de recursos naturais derivadas de concessões privadas do DUAT,
mas, na prática, as CGRNs são ainda amplamente organizadas pelo sector privado em uma base de
concessão e insuficientemente representativas das comunidades rurais.31
Como resultado desses constrangimentos, as parcerias entre o sector privado e a comunidade que
surgiram na sequência do registo dos direitos à terra da comunidade, embora numerosas, foram em
pequena escala, dispersas por todo o país e sem documentação sistemática, enquanto a estrutura
política e regulamentar para tais parcerias em agricultura e recursos naturais baseados no uso da
terra necessitam de reforma. Até o momento, os vínculos entre o registo dos direitos à terra
comunitária e os resultados do desenvolvimento econômico para as comunidades e localidades
envolvidas têm sido mistos e menos bem-sucedidos que os previstos pelos doadores, principalmente
nos casos de projectos de investimento em grande escala.32

2.5.2 Uma mudança de abordagem
Desde 2011, tem havido uma mudança na abordagem do investimento agrícola, com maior enfoque
para a agricultura de rendimentos, o apoio aos pequenos agricultores e o papel dos produtores
moçambicanos reflectidos num Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário
(PEDSA). Este plano visava um grupo principal de até 800.000 pequenos / médios agricultores mais
dinâmicos, com propriedades de terra maiores que a média, asseguradas principalmente em uma
base costumeira. O PEDSA enfatizou o desenvolvimento da cadeia de valor e centrou-se
particularmente em novas zonas e corredores de desenvolvimento. Essa estratégia também se
reflectiu em projectos como o projecto Sustenta do Banco Mundial e a programação pelo FIDA, que
marcou uma ampliação do apoio de doadores externos à regularização sistemática dos direitos à
terra dos pequenos agricultores e dos "agricultores emergentes" como parte do Terra Segura.33
As avaliações dos programas da iTC identificaram vários exemplos de parcerias bem-sucedidas entre
comunidades e empresas que estão sendo estabelecidas para a partilha dos benefícios da produção
agrícola com comerciantes (por exemplo, arroz, laticínios e horticultura), plantações de árvores e
carvão, que ajudaram as comunidades locais a aceder a créditos e insumos para melhorar a sua

31

Vide um estudo levado a cabo pelo iTC na participação comunitária na gestão de recusros naturais e progresso na
partilha de receitas na sequência da delimitação de terras comunitárias, com recomendações para a reforma política e
passos subsequentes, submetidas a aprovação pelo FCT. Sitoe et al
32 Relatório de conclusão do Projecto MOLA (Activos de Terra em Mozambique), 2019, DFID.
33 O Piloto do LTR foi anteriormente conduzido pelo MCC e o Programa Gesterra.
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produção, bem como garantir mercados para os seus produtos. Em projectos públicos de
investimento agrícola, como o PROIRRI do Banco Mundial, o esclarecimento dos direitos à terra,
através da titulação da terra de irrigação para associações de produtores comunitários era uma précondição importante.
Várias grandes empresas começaram agora a desviar-se do desenvolvimento de plantações
comerciais em grande escala em direcção à modelos de negócios mais fundamentados em planos de
agricultura de rendimento e de cultivadores contratados ou produtores familiares. Isso inclui a
Portucel (um parceiro do projecto LEGEND Zambézia), a Illovo (que levou a cabo novas abordagens
para garantir os direitos à terra dos pequenos produtores de açúcar), a Novo Madal (que
actualmente planea usar uma abordagem semelhante para definir os direitos de uso dos pequenos
produtores para os planos de negócio agrícola), e empresas menos conhecidas tais como a DADTCO
e a Matharia Empreendimentos.34
Esses desenvolvimentos enfatizam uma necessidade de rever os actuais acordos de administração
de terras, para garantir que eles possam responder às necessidades em constante mudança,
incluindo as dos agricultores emergentes de pequena escala e os operadores do sector privado que
estão cada vez menos interessados em adquirir terras, mais engajados em acordos de agricultura de
rendimento e mais dispostos a lidar com as comunidades locais como parceiros. Como algumas
empresas e países doadores estão agora a demonstrar mais disposição para apoiar pequenos
agricultores, é provável que sejam necessárias alternativas ao actual oneroso e dispendioso processo
de titulação para fortalecer a segurança da posse e permitir o acesso dos agricultores aos serviços
em pequena escala de financiamento de empréstimos e negócios.

3 Pilotando novas abordagens para a documentação dos
direitos de posse
3.1 O Projecto LEGEND Zambézia
3.1.1 Contextualização
O DFID LEGEND Challenge Fund35 apoiou duas propostas de doações de Moçambique: o projecto
'LEGEND Zambézia' (o foco principal deste documento) e um projecto da Fundação Micaia na
província de Manica para garantir o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor do Baobá,
discutido na secção 3.3. O projecto LEGEND Zambézia foi desenhado para fortalecer os direitos de
posse para habitação e das comunidades locais que vivem dentro e perto das extensas concessões
de terras concedidas à grande empresa de plantio florestal Portucel.36 O governo de Moçambique
autorizou este investimento de 2,3 bilhões de USD em 2009 e, posteriormente, concedeu à Portucel
várias concessões estatais de longo prazo (DUATs) sobre extensas parcelas de terra, totalizando
356.000 hectares, em vários distritos nas províncias da Zambézia e Manica. Grande parte dessa área
já foi explorada e utilizada intensivamente por pequenos agricultores de subsistência e os termos da

34

Estas são mudanças bem acolhidas: o quadro médio de agricultura de rendimento oferece oportunidades para mais de
quatro vezes o número de pequenos agricultores do que os postos de emprego criados pelas plantações, sem incorrer à
quaisquer dos custos associados ao desalojamento de pequenos agricultores (Di Matteo F. & Schoneveld G.C., 2016).
35 Vide nota de rodapé Error! Bookmark not defined. acima para mais detalhes sobre o Programa DFID LEGEND em
Moçambique.
36 A Portucel Moçambique é uma filial do grupo Navigator Company Group.
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autorização do investimento declaravam que a empresa deveria "seguir rigorosamente a Lei de
Terras".
Como parte dos processos de consulta posteriores com a sociedade civil, a Portucel comprometeuse a um processo negociado de identificação de terras que poderiam estar disponíveis para o
desenvolvimento das plantações e adoptou um 'Protocolo de Acesso à Terra' formal que reconhecia
o direito de todos os titulares de direitos existentes de recusar-se a negociar a cedência de qualquer
terra à empresa.
Nesta base, a ONG moçambicana ORAM37 estabeleceu uma parceria com a Portucel no âmbito do
projecto LEGEND Zambézia para lançar um projecto que identificasse e mapeasse a extensão dos
direitos às terras das comunidades e das familias nas comunidades afectadas. O objectivo era ajudar
aos titulares de direitos legítimos de áreas específicas a formalizar e garantir os seus direitos e
estabelecer exactamente com quem a empresa poderia negociar se houvesse uma disposição mútua
para o fazer.

3.1.2 Resultados
No final do projecto, implementado por 30 meses, mais de 60.000 hectares de terras comunitárias
tinham sido formalmente delimitados e registados em 20 associações de terras comunitárias.38
Nessas áreas comunitárias, mais de 10.000 direitos à terras familiares e individuais (abrangendo
mais de 42.000 hectares) tinham sido mapeados e documentados, seguindo uma abordagem quase
idêntica (em termos de requisitos de dados, precisão e processos de salvaguarda) à abordagem da
titulação do programa Terra Segura, entretanto usando ferramentas de colecta de dados digitais
amplamente utilizadas pelos próprios membros da comunidade.39
No final, para cada reivindicação legitimada, a própria associação comunitária emitiu uma
“Declaração de Aquisição do DUAT”, um documento que comprova a existência dos direitos e
identifica clara e legalmente o detentor dos direitos, as testemunhas e a localização e extensão da
terra.40
Estes resultados gerais do projecto LEGEND Zambézia, em termos de número de parcelas
desagregadas por idade e género, são ilustrados na Figura 2 abaixo.

37

ORAM é o acrónimo usado pela Associação Rural de Ajuda Mútua.
Estas foram estabelecidas como entidades legais registadas, com estatutos publicados no Boletim da República.
39 Para uma descrição mais completa das metodologias, salvaguardas e padrões aplicados no piloto, por favor, consulte os
anexos.
40 Cada declaração compreende um mapa que indica de forma clara a localização e os limites de cada parcela, bem como a
identificação dos titulares e daquelas pessoas das comunidades que podem testemunhar sobre a existência dos direitos.
Isto é baseado no Artigo 15 da Lei de Terras de 19/97, que estabelece que o testemunho dos membros da comunidade são
prova suficiente dos direitos à terra adquiridos através da ocupação em boa fé ou baseada em normas e práticas
tradicionais.
38
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Figura 2: Terras Declaradas pelo projecto LEGEND Zambézia project, por Gênero e Idade

3.1.3 Principais inovações
Uma descrição completa das metodologias e ferramentas inovadoras implementadas no Projecto
LEGEND Zambézia é fornecida em anexo. Como um pacote, estas representam uma aplicação mais
estratégica, sistemática e inclusiva da metodologia legislada para realizar a delimitação da terra da
comunidade, situando-a como um elemento fundamental para o mapeamento e documentação
subsequentes dos direitos de terra para fins de habitação, com foco na criação de capacidades
institucionais a nível comunitário.
A única inovação chave, no entanto, foi a emissão dos documentos da 'Declaração de Aquisição de
DUAT', assinados e emitidos pelas associações comunitárias e pelos líderes tradicionais relevantes.
Esses documentos emitidos localmente substituíram a necessidade do dispendioso e moroso
levantamento formal das parcelas familiares e sua posterior titulação e registo por meio das
autoridades cadastrais. Isso também significou que as famílias eram capazes de identificar e
documentar toda a extensão dos seus direitos, incluindo as terras actualmente ociosas e as áreas
destinadas à expansão.
Esse processo de documentação conduzido localmente é uma inovação possibilitada por uma
combinação crucial de cláusulas da Lei de Terras e Regulamentos: essencialmente, essas cláusulas
que estabelecem que:

41

-

os direitos à terra existem na lei (ou seja, a sua existência não requer intervenção
administrativa ou política);

-

não são prejudicados pela ausência do seu registo ou titulação formal; e,

-

podem ser provados pelos membros de uma comunidade local.41

Artigos 12 - 15 da Lei de Terras (1997), e artigo 21(b) dos Regulamentos para a Lei de Terras (1998).
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Portanto, se uma 'comunidade local', conforme definido na Lei de Terras, estabelecer uma entidade
legal (para fins comerciais ou de governanção definidos em relação aos seus membros) e, em
seguida, mapear os seus direitos sobre uma jurisdição definida (por meio do processo de delimitação
de terras comunitárias estatutárias), essa entidade também pode mapear, registar e emitir
documentação que comprove a existência dos direitos à terra de todos os seus membros individuais.
Essas 'Declarações de DUAT' emitidas localmente têm o poder e o conteúdo legal equivalentes aos
de um título de propriedade emitido pelo estado, entretanto não requerem a intervenção do
estado; estas podem ser geradas pela própria população, actuando através das suas próprias
instituições locais. O Projecto LEGEND Zambézia provou que se uma comunidade receber acesso às
tecnologias que tornam este processo acessível, consistente, transparente, preciso e eficiente, é
bem capaz de realizar a tarefa de mapear e legitimar os vários direitos às terras sob sua jurisdição.
Após emitidos, os documentos e os mapas formam um registo local, por meio do qual a associação
comunitária pode continuar a administrar, monitorar e reflectir mudanças na exploração das
propriedades dos seus membros.
É importante ressaltar que, ao implementar esse processo, a comunidade está primeiro a mapear o
direito colectivo que possui sobre uma área e acordando os limites dos seus direitos com os seus
vizinhos. Igualmente importante, na subsequente documentação dos direitos à terra familiar e para
habitação, os membros da comunidade não estão legalmente a desmembrar os seus direitos
individuais de DUAT destes DUATs colectivos detidos pela comunidade. Mas a comunidade está a
reconhecer e a legitimar a existência desses direitos. Isso leva a um resultado que fornece o mesmo
nível de segurança de posse para as famílias individuais e membros da comunidade sobre suas
próprias propriedades, mas que oferece algumas vantagens essenciais comparativamente ao
processo formal de titulação:
-

Primeiramente, mantém a integridade da unidade territorial da comunidade local, o que
significa que os membros individuais continuam vinculados por regras costumeiras e
salvaguardas formais relacionadas com a disposição ou atribuição de direitos à terra à
terceiros;

-

Segundo, as relações de posse da terra na comunidade e entre uma comunidade e
investidores / partes externas podem ser ajustadas, se necessário, para acomodar as
mudanças iniciadas por investimentos públicos / privados, mas sem a necessidade de passar
por medidas legais e burocráticas onerosas e dispendiosas; e,

-

Em terceiro lugar, quando os membros da comunidade desejam mudar algo, por exemplo,
subdividir uma participação entre os seus filhos, eles podem aproximar-se à associação
comunitária local e aos líderes tradicionais para legitimar essas mudanças, reflectí-las no
registo local e alterar a documentação relevante.

No projecto LEGEND Zambézia, esse resultado significa que as comunidades e a Portucel podem
agora iniciar negociações, se assim o desejarem, com base em uma imagem abrangente de quem
detém os legítimos direitos sob parcelas específicas de terra. E, se essas negociações resultarem na
cedência de terras para o investimento, o redesenho do mapa e quaisquer alterações na
configuração dos direitos à terra serão muito mais simples do que se todas essas terras tivessem
sido tituladas e registadas.42 Ao garantir a identificação, documentação e protecção dos direitos à
terra das famílias e para habitação, desta forma, a abordagem cria um ambiente mais sustentável e

42

A proporção em que o processo é simplificado é explicado adiante na Secção 4.4 e na Tabela 2 em baixo.
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flexível para acomodar o investimento; elimina incertezas e ambiguidades sobre que direitos podem
ser afetados e ajuda a incutir uma atmosfera de confiança, mas fá-lo de maneira a permitir que
decisões e acções locais sejam tomadas de modo a se ajustar às circunstâncias alteradas e aos
resultados negociados.

3.2 Pilotos adicionais da abordagem de 'Documentação local'
As abordagens pilotadas no projecto LEGEND Zambézia foram posteriormente testadas ou serão
implementadas em breve, em outros contextos, demonstrando a capacidade da abordagem da
'documentação local' e do modelo de 'registo local' para responder à diferentes desafios:
-

Na Açucareira de Maragra, na província de Maputo, a empresa açucareira Illovo e uma
cooperativa local, Hluvukani, estabeleceram uma parceria para mapear e documentar mais
de 3.500 parcelas de terra, ocupadas por pequenos produtores nas áreas circunvizinhas à
propriedade principal. Usando ferramentas semelhantes e abordagens participativas, o
objectivo era garantir os direitos dos pequenos agricultores sobre a terra que tinha sido
melhorada através do estabelecimento de uma infraestrutura de gestão de calamidades.43
Embora, a Illovo estivesse empenhada em estabelecer a legitimidade das propriedades de
seus cultivadores subcontratados, como parte da garantia da integridade e ética da sua
cadeia de valor, o processo de formalização da posse também foi estendido aos agricultores
de subsistência nas áreas afectadas, como forma de proteger os seus direitos face ao
aumento dos valores das terras e dos interesses da elite local.

-

Na Zambézia, a ORAM conduziu um teste adicional da abordagem e ferramentas da
documentação local da terra como parte de um processo interno de reajustamento da terra
da comunidade. Financiado pela USAID,44 isso envolveu a delimitação de cinco áreas
comunitárias onde a Portucel estava interessada em construir barragens de pequena escala
e esquemas de micro-irrigação para uso dos agricultores locais como parte de seu esforço de
responsabilidade social corporativa. Esse mapeamento sistemático e a regularização dos
direitos à terra da família foram fundamentais para permitir a identificação daqueles cujas
terras seriam negativamente afectadas pela construção das barragens propostas, e daqueles
afectados positivamente porque as suas propriedades se enquadravam nas novas áreas
irrigáveis. O governo distrital liderou as consultas para identificar e avaliar os activos da terra
e das culturas que poderiam ser perdidos e determinar se e como as pessoas afectadas
poderiam receber compensação financeira e / ou terras alternativas para acomodar os seus
planos. Duas das comunidades delimitadas aceitaram as propostas para esse reajuste dos
direitos à terra para acomodar um investimento "público" e a construção das barragens
deve iniciar em 2020.

-

O maior proprietário corporativo de terras na província da Zambézia, o Novo Madal,45
também tem adoptado as ferramentas e a metodologia usadas no projecto LEGEND
Zambézia para documentar e mapear as ocupações de terras de membros da comunidade
local que estão a ocupar e a cultivar em terras de empresas. Em reconhecimento ao facto de

43

O financiamento para este fim foi fornecido por meio do Projecto Terra Responsável e do Programa Integrado
Governação de Terras e Recursos, ambos financiados pela Agência Americana para o Desenvolvido Internacional (USAID).
44 O financiamento para este projecto foi fornecido através do Programa Integrado de Terras e Recursos (ILRG). O apoio
para a construção de barragens foi fornecido pela Portucel e pelo Projecto do Fundo Catalítico de Pólos de Crescimento do
Banco Mundial.
45 A empresa é proprietária de vários milhares de hectares de terra tituladas por toda a provincia, cuja maioria
compreende antigas plantações de coco destinadas ao desenvolvimento de actividades agroflorestais.
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que o caminho para o crescimento mais sustentável da empresa é integrar esses ocupantes
de longo prazo em modelos de negócios inclusivos, a Novo Madal concordou em mapear
essas ocupações de terra com o objectivo de formalizar acordos de longo prazo que
ofereçam segurança de posse e integrar esses agricultores nas cadeias de valor das culturas
comerciais actualmente em desenvolvimento. Nesse modelo de uso, o escopo do 'cadastro
local' é definido mais pelas propriedades da empresa do que por uma área comunitária
delimitada, mas é construído usando as mesmas metodologias participativas e
transparentes.
-

Nas zonas de protecção das Reservas Nacionais de Niassa e Chimanimani, a Fundação Micaia
e a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, responsáveis respectivamente pela gestão
de cada uma dessas áreas, estão actualmente a planear a implementação dos processos de
documentação e mapeamento dos DUATs dirigidos localmente, a nível comunitário e
familiar, para ajudar a estabelecer relações de posse mais seguras e transparentes entre as
comunidades, operadores de reservas e concessões, como parte de seus esforços para
melhorar a eficácia da gestão da conservação.

Finalmente, um grande operador de plantações florestais que pretende alienar mais de 200.000
hectares de terra como parte de um programa de racionalização e reestruturação, procura
promover a delimitação formal de terras comunitárias e a abordagem de documentação local para
garantir os direitos à terra familiar como parte do processo de distribuição, garantindo assim que as
comunidades locais possam se beneficiar do retorno dos activos da terra e, quando aplicável, das
árvores já plantadas nessas terras. Aqui, a abordagem e as ferramentas garantem um método
inclusivo e transparente para identificar os beneficiários legítimos, tanto na comunidade quanto na
subcomunidade.
Em suma, a formalização sistemática dos direitos à terra não é apenas um precursor desejável para
estabelecer as condições e uma base para investimentos privados baseados no uso da terra, mas
também pode ajudar em casos relacionados com investimentos públicos ou onde o alcance dos
objectivos de conservação e biodiversidade é uma preocupação central.

3.3 Outras iniciativas
Isto não sugere que a regularização sistemática dos direitos à terra para fins habitacionais é sempre
necessária em todos os contextos. Em áreas sujeitas a mudanças nos padrões de uso da terra, nas
quais as comunidades contam com recursos comuns mais extensos, como pastagens e florestas, e é
provável que a demanda pela regularização da posse para fins habitacionais seja ausente ou incerta,
a garantia dos direitos colectivos e a construção da capacidade de gestão por meio do processo de
delimitação de terras comunitárias pode ser o requisito principal. Esta secção descreve alguns
resultados e lições relevantes extraidos de outras iniciativas em andamento que continuaram a
adoptar essa abordagem, incluindo o trabalho da Fundação Micaia de mapeamento e
asseguramento de direitos e fortalecimento da gestão, apoiada por um financiamento separado do
programa LEGEND (descrito abaixo), e uma visão geral das descobertas e resultados do programa iTC
até 2018, quando as prioridades de financiamento dos doadores mudaram.
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Quadro 1: O Projecto LEGEND Micaia

De 2017 a 2019, a Fundação Micaia trabalhou para garantir e documentar com êxito os direitos da
comunidade à terra e aos recursos naturais nos distritos de Guro e Tambara, no norte da província de Manica,
centrando-se nas práticas de utilização e gestão e promovendo o envolvimento activo de grupos de mulheres
aldeãs na colheita e comercialização de frutas de baobá. Isso foi feito em parceria com a Baobab Products
Mozambique (BPM) Ltd, que desenvolve cadeias de valor de baobá e outros produtos naturais para os
mercados doméstico e de exportação. A região sofreu extenso desflorestamento por operadores de madeira
licenciados e não licenciados e até o BPM organizar o comércio local de baobá, as mulheres contavam com a
agricultura de subsistência para alimentar as suas famílias com pouca ou nenhuma renda em dinheiro de
qualquer espécie, enquanto os homens dependiam amplamente do provimento de trabalhos ocasionais. Como
a região em questão não é densamente povoada, as comunidades dependiam amplamente de uma
combinação de agricultura instável, comércio de recursos naturais e migração sazonal nos mercados de
trabalho regionais.
O projecto teve o cuidado de garantir o mapeamento e a documentação precisos de 20 áreas de terra nos
povoados; planos participativos de uso da terra e recursos florestais e regras de acesso foram discutidos e
acordados com os membros da comunidade e com os líderes tradicionais e mantidos a nível do povoado. Este
engajou toda a hierarquia da liderança costumeira a diferentes níveis, mas centrou-se no desenvolvimento de
acordos práticos de gestão, de baixo para cima, começando no nível mais baixo (3º escalão) da organização
social, na qual foram estabelecidos grupos de mulheres colhedoras do fruto. Por enquanto, as comunidades e
os parceiros do projecto sonegaram o registo dos órgãos de gestão locais, concentraram-se, entretanto, no
acordo das regras de acesso e gestão locais com os grupos de mulheres e os líderes tradicionais, incluindo os
dois régulos (chefes de topo / de 1º escalão). A Micaia e a BPM aproveitaram a oportunidade para discutir a
forma de associações comunitárias ou outras entidades legais que possam ser necessárias para posterior
desenvolvimento e regulamentação do comércio de baobá e outros produtos naturais e para a gestão da terra
comunitária para proteger a integridade dos recursos florestais remanescentes, controlando o
desflorestamento e incêndios florestais e para outros fins (por exemplo, se as farmas comerciais de irrigação
em pequena escala estabelecidas na margem sul do Zambeze se expandissem, seria necessária a regularização
e a reconciliação com as regras comunitárias dos usuários da terra).
O projecto facilitou o estabelecimento de uma Associação Representante de Colhedores de Baobá legalmente
registada, operacional nos dois distritos, que tem potencial para se envolver na gestão de terras e recursos
paisagísticos ao mais amplo nível, envolvendo-se com outros operadores comerciais e comitês de gestão de
recursos. Embora seja necessário analisar que tipo de instituições são necessárias para fortalecer a gestão de
terras e recursos paisagísticos nessa escala mais ampla, à medida que crescem as pressões sobre os recursos
terrestres, será também necessário identificar que forma de organizações comunitárias legalmente registadas
é mais apropriada para assumir a responsabilidade pela gestão de terras e recursos a nível do povoado.
Para mais informações sobre este projeto, consulte o documento da Micaia sobre as implicações do
desenvolvimento da cadeia de valor do baobá para os direitos e governanção da terra e dos recursos naturais
(https://landportal.org/fr/node/88622)

A experiência deste projecto ilustra um contexto em que é necessária uma abordagem cautelosa e
gradual da regularização da posse para fins habitacionais e do desenvolvimento organizacional da
comunidade. Não obstante, garantir os direitos da comunidade e clarificar os acordos de gestão de
recursos por meio do processo de limitação da terra da comunidade, além do mapeamento e
documentação locais dos direitos, regras e responsabilidades, é fundamental para o sucesso em
colocar a gestão de recursos naturais, a cadeia de valor do baobá e o empoderamento econômico
das mulheres para uma base sustentável. O programa iTC, discutido abaixo, também registou
direitos colectivos à terra da comunidade em muitos contextos semelhantes, bem como em outros
nos quais estão combinadas a dependência de extensos recursos naturais, aumentando o
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envolvimento nos mercados agrícolas e as pressões sobre a terra e os recursos naturais, incluindo o
desenvolvimento comercial promovido pelo governo.

3.3.1 O programa iTC
A abordagem para a delimitação de terras comunitárias desenvolvida pela iTC ao longo de dez anos
a partir de 2008 apresenta várias características em comum com as conduzidas sob o LEGEND,
embora não atinjam a documentação local dos direitos à terra para habitação. As características e os
resultados do programa iTC de relevância contínua no contexto da política nacional de terras
incluem:
•

A prática geral de trabalhar com comunidades no “3º escalão”, ou seja, o nível mais baixo de
autoridade tradicional, geralmente correspondendo a comunidades individuais de povoados,
o mesmo nível que os projectos LEGEND e os pilotos de documentação local adoptaram.

•

Além disso, um foco cada vez maior na produção de títulos DUAT para associações de
produtores (que alocam os direitos de uso da terra e recursos dos membros de acordo com
as regras internas) em colaboração com programas agrícolas e outros de investimento
público e empresas do sector privado. Em alguns casos, as comunidades optaram por
registar associações para obter títulos formais do DUAT em áreas específicas e firmar
parcerias comerciais.

•

Em 2017-18, o iTC conduziu com êxito a distribuição integrada de delimitações de terras
comunitárias e títulos de DUAT para habitação em coordenação com a DINAT. Embora os
prestadores de serviços da DINAT se centrassem quase inteiramente nos aspectos técnicos
do registo do título, e não na preparação social, no desenvolvimento comunitário e no
planeamento do uso da terra, houve ampla aceitação pelas agências governamentais de que
essas abordagens são necessárias para documentar as aspirações do desenvolvimento
comunitário, entender a natureza e a origem dos direitos da comunidade à terra e as
crescentes pressões sobre ela e promover a organização da comunidade para o gestão da
terra antes de embarcar no registo dos direitos para habitação. O iTC treinou prestadores de
serviços em oito províncias com métodos semelhantes aos adoptados pelo LEGEND e outros
pilotos locais de documentação de terras, embora de menor alcance no desenvolvimento da
capacidade local e no esclarecimento dos direitos para habitação.

•

Em termos gerais, o iTC promoveu a formação de órgãos de governanção local. Como muitas
comunidades procuraram aceder às partilhas de receitas do governo provenientes do uso
comercial de recursos naturais, conforme a lei permite, foi incentivada a criação de comitês
de gestão de recursos naturais (CGRNs) a nível da aldeia; no entanto, estes não estão
registados como associações com poderes de gestão e foram considerados apenas
moderadamente bem-sucedidos. O iTC realizou uma revisão preliminar das opções para
rever a legislação CGRN e para financiar e apoiar os órgãos de governanção e gestão
comunitária, e o MITADER aceitou as propostas do iTC para revisão legislativa e uma
abordagem diferenciada que leva em consideração investimentos potenciais,
vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais, e a planificação e organização territorial
pelo governo e pelas próprias comunidades.

•

O iTC facilitou um Programa Nacional de Gestão Comunitária de Recursos Naturais, em
colaboração com a Direcção Nacional de Desenvolvimento Rural (DNDR). Neste contexto, os
processos de delimitação de terras comunitárias e planeamento participativo são um ponto
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de entrada fundamental para o fortalecimento da capacidade da comunidade, embora a
regularização sistemática a nível das parcelas não seja efectivamente necessária.
•

As áreas de terras comunitárias delimitadas não foram sistemáticamente e precisamente
incorporadas ao sistema cadastral nacional pelos serviços cadastrais provinciais, levando a
sobreposições de dados dos DUATs e concessões privadas e incertezas sobre os limites
costumeiros. O iTC estabeleceu um banco de dados independente de propriedades
comunitárias, mas faltava capacidade e financiamento para desenvolvê-lo e os dados
existentes permanecem incompletos e precisam ser corrigidos.

•

Em 2019, a iTC se estabeleceu como uma fundação nacional independente, designada ITC-F,
destinada a gerir e fornecer o registo dos direitos à terra da comunidade a longo prazo, mas
perdeu o financiamento para trabalhar em escala nacional. Continua a fornecer registo
colectivo de terras para grupos comunitários em locais específicos financiados por órgãos
como o Corredor Logístico de Nacala (CLN) e o Parque Nacional da Gorongosa (PNG) e a
negociar o financiamento do sector privado. É provável que este trabalho gere demanda por
registo de terras para fins de habitação e pode haver espaço para utilizar as estruturas
organizacionais da iTC-F para oferecer iniciativas mais amplas da sociedade civil ou
programas financiados por doadores para a documentação local de terras no futuro.

Juntamente com as experiências da documentação local da terra para fortalecer e regularizar os
direitos às terras para habitação, discutidas em detalhes na próxima secção, as experiências do
programa iTC e de iniciativas de gestão de recursos naturais baseados no uso da terra, como é o
caso do projecto LEGEND de Micaia, fornecem elementos experimentados e testados para
abordagens diversificadas e específicas ao contexto para garantir os direitos de posse. Como
alternativa à planificação descendente de programas de titulação em massa, um ingrediente-chave
dessas abordagens é confiar a linha de frente dos serviços locais de maneio de terras e recursos e
administração de terras em grande parte às comunidades rurais, e fornecer-lhes o apoio adequado.

4 Principais lições adquiridas a partir dos pilotos de
documentação local de terras
Esta secção oferece um resumo das principais lições adquiridas a partir do projeto LEGEND Zambézia
e de outros na condução da nova abordagem para o mapeamento e a documentação local dos
direitos à terra existentes, tanto para comunidade quanto para habitação. As lições tencionam
destacar a viabilidade e a eficácia desta abordagem, enquanto identificam alguns desafios e
questões pendentes.

4.1 O processo de delimitação de terras comunitárias
As lições aqui apresentadas aplicam-se a exercícios de delimitação de terras a nível da comunidade,
independentemente de envolverem o subsequente mapeamento e a documentação das
propriedades familiares e para habitação.
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Onde está em causa a garantia e documentação de direitos às parcelas para habitação e para
famílias individuais, incluindo a titulação de tais direitos, o processo de delimitação de terras
comunitárias é um precursor fundamental.
A delimitação dos limites das áreas de terras comunitárias, levando ao registo estatal e à emissão de
uma declaração de DUAT formal em nome da comunidade local, é necessária para esclarecer a área
de terra sobre a qual os membros de uma 'comunidade local' reivindicam direitos à terra e
defendem um papel colectivo ou das autoridades costumeiras na alocação e gestão desses direitos.
O processo de delimitação também é o ponto de entrada principal na construção de capacidade a
nível da comunidade, para o exercício a nível local desses direitos e responsabilidades, e para
discutir e esclarecer as opções para o estabelecimento de instituições reconhecidas a nível da
comunidade para governação e gestão da terra.
Onde houver demanda por mapeamento e documentação de direitos individuais, familiares e
habitacionais sob parcelas de terra, esses processos poderão ser realizados de forma transparente,
com o total conhecimento e conscientização dos membros e líderes da comunidade. No projecto
LEGEND Zambézia, isso pode ser feito sob os auspícios de uma instituição de nível comunitário
legítima e representativa.
A delimitação das terras comunitárias precisa estar enraizada na organização tradicional da
autoridade social, assentamento e uso da terra e na interpretação de 'comunidade local' nesse
contexto.
Os processos mais eficazes de delimitação de terras comunitárias são aqueles que definem os limites
de uma área que espelha a situação no terreno em termos de poderes e responsabilidades locais, de
administração costumeira e de gestão de terras. Ou seja, no terceiro nível da hierarquia de liderança
costumeira, na qual os líderes receberam poderes e responsabilidades para alocar terras e resolver
conflitos.46 Uma delimitação de terras da comunidade mais acima na hierarquia representa a
delimitação de uma jurisdição costumeira / política, em vez de uma unidade administrativa /
territorial funcional, e tem o efeito de localizar a tomada de decisões locais sobre terras mais
distantes dos usuários.
No geral, as delimitações de terras realizadas neste terceiro nível coincidem com os limites de um ou
dois povoados e cobrem, em média, uma área de 1.500 a 3.000 hectares, embora isso possa variar
de um lugar para o outro e de região para região, de acordo com as práticas sociais predominantes e
a organização de posse familiar.
O processo de delimitação é uma oportunidade para a construção de capacidade institucional,
sobre uma série de questões.
O processo de delimitação de terras da comunidade representa uma oportunidade para ajudar os
membros da comunidade a entender melhor os seus direitos e responsabilidades, face a uma
variedade de agentes externos, incluindo o estado, investidores do sector privado e comunidades
circunvizinhas, e a considerar as suas as opções de desenvolvimento disponíveis. Isto foi constatado
em todo o Moçambique através da abordagem da iTC ao seu programa de delimitação de terras ao

46

É a este nível que os líderes tradicionais regularmente realizam reuniões de resolução de conflitos. Vários líderes na área
do projecto Zambézia, observam que, antes da implementação do processo de mapeamento e documentação, os conflitos
por terras reprersentavam 50% dos casos apresentados; após o projecto, estes reportaram estes casos praticamente
desapareceram.
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longo de dez anos, de 2008 a 2018, bem como pelos projectos LEGEND em Moçambique e pelo
trabalho da ORAM na região norte.
Com o acesso às ferramentas certas (mapas em grande escala baseados em imagens, por exemplo),
as comunidades podem se envolver mais activamente na identificação das áreas que se enquadram
no domínio público do estado (ou mesmo da comunidade) e que não estão sujeitas à aquisição de
um DUAT. Há uma série de oportunidades que surgem através da formalização da segurança da
posse colectiva a nível da comunidade, que não se restringem à mera protecção desses direitos
contra usurpações; a transferência de poder e controle para as comunidades abre chances de
melhorar as práticas de gestão47, para se beneficiarem de incentivos estatutários para a gestão e
conservação de recursos naturais e para contribuirem com maior eficácia para processos mais
amplos de planeamento do uso da terra.
Entidades com personalidade jurídica independente podem ser estabelecidas e são necessárias
para representar a comunidade local como um organismo privado para posse de direitos à terra,
inclusive para negociação do acesso à terra com forasteiros ou liberação para projectos de
investimento.
Associações de terras comunitárias representativas e inclusivas, doptadas de personalidade jurídica
e estabelecidas sob o direito privado, podem de forma relativamente fácil ser estabelecidas como
um seguimento directo ao processo de delimitação da comunidade. A forma apropriada que esse
órgão deve adoptar dependerá do tipo de relacionamento que ele precisa ter com as pessoas de
fora, mas o aspecto importante é que este representa a comunidade como uma entidade privada,
mantendo um direito colectivo e privado de uso da terra, em suas relações com o mundo exterior.48
O estabelecimento dessa capacidade institucional a nível da comunidade é particularmente
importante nos casos em que a titulação formal dos direitos das habitações / família está a ser
considerada.
Sob o projecto LEGEND Zambézia, essas entidades foram criadas usando a Lei das Associações
Agrícolas de 2006, aprovada a nível distrital, com membros eleitos apoiados e treinados para gerir e
supervisionar o mapeamento e a definição dos direitos à terra como processo a nível familiar, e para
aplicar os procedimentos de salvaguarda necessários em defesa de todos os membros da
comunidade com reivindicações legítimas de direitos. A Lei das Associações Agrícolas estabelece um
processo para o registo legal destes, menos oneroso e mais descentralizado do que anteriormente.

4.2 Processos de Mapeamento e Documentação Local dos direitos à
Terra das para Habitação
Este próximo grupo de lições aplica-se ao mapeamento e documentação dos direitos à terra,
liderados localmente, para fins de habitação e às familias.

47

Há uma evidência episódica pelas autoridades do distrito de Ile de que a incidência de queimadas descontroladas
reduziu significativamente nas áreas comunitárias onde o projecto LEGEND Zambézia foi implementado, apesar disto não
ser o foco principal de nenhuma das actividades (Pers Comm, Arlindo Macuva, 29/10/19).
48 Isto não quer dizer que a Declaração de Delimnitação de Terras deva apenas ser emitido em nome deste órgão, mas, ao
invés disso, deve ser emitido em nome da comunidade local, com a sua personalidade jurídica, com a associação fundiária
actuando como um agente.
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A população rural compreende o valor de mapear e documentar os seus direitos às terras
famíliares e gratuitamente disponibilizam tempo e atenção a isso.
Existe uma capacidade e vontade no seio das comunidades de se envolver e participar plenamente
dessas atividades. No projecto LEGEND Zambézia, membros de 20 diferentes comunidades locais
disponibilizaram gratuitamente o seu tempo e atenção, apesar dos custos de oportunidade
envolvidos, para participar de reuniões e eventos relacionados ao esclarecimento e segurança dos
direitos à terra. Um total acumulado de 12.648 membros da comunidade participou de uma série de
429 reuniões separadas de sensibilização e planeamento de eventos de validação. Como resultado,
mais de 20 comunidades circunvizinhas da região solicitaram semelhante assistência da ORAM. A
demanda é especialmente notável em áreas com maior densidade populacional, direccionadas à
investimentos, propensas a conflitos e / ou onde o reassentamento / desalojamento está a ocorrer.
O posterior fluxo de solicitações e iniciativas para a implementação da abordagem da documentação
local, em outras partes de Moçambique, revela uma demanda crescente e significativa pelo
esclarecimento e declaração dos direitos à terra a nível de parcelas individuais nas áreas da
comunidade, com base no reconhecimento da eficácia e promessa da abordagem.
Figura 3: Sra.Fátima Muanlela Mussa na Comunidade de Malalo, mostrando a localização de uma das suas parcelas.

Na Zambézia e em muitas outras partes de Moçambique, há relativamente pouca terra que se
enquadre no 'Domínio Público Comunitário ' e muito pouca terra 'não utilizada' que esteja
livremente disponível para alocação.
A maioria das terras rurais já está legalmente ocupada, com a maior parte das terras alocadas às
famílias e grande parte do restante usada para fins comunitários (florestas sagradas, escolas,
estradas, etc.). Há muito pouca terra comunitária "não utilizada" que poderia ser disponibilizada,
através de decisões a nível da comunidade, para investimentos com base no uso da terra; de
contrário, esses investimentos provavelmente exigiriam transferências de direitos à terra de famílias
para investidores (vide Figura 4). Isso tem implicações importantes na forma como os processos de
consulta formal ao abrigo da legislação de terras são conduzidos e com quem o são. As familias e
individuos directamente afectados pelos projectos de investimento, pelas transferências e mudanças
no uso da terra e os seus líderes comunitários relevantes, precisam estar adequadamente engajados
e receber informações completas sobre as propostas da empresa e do governo.
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Figura 4: Terras familiares e para habitação no Distrito de Ile, mostrando a pouca terra 'não utilizada’.

Um impacto positivo e imediato foi a redução de conflitos tanto nas comunidades como entre
comunidades e investidores externos.
O mapeamento das parcelas para habitação ajudou a evitar, reduzir ou resolver conflitos nas
comunidades e com os usuários externos da terra em um contexto de investimento da terra. Nas
comunidades dos vários projectos-piloto de documentação local, os líderes tradicionais e os
membros da comunidade relataram que, quando surgiam disputas durante os processos de
mapeamento, estas eram geralmente resolvidas no local, directamente pelos envolvidos, ou
resolvidas pelas estruturas institucionais a nível comunitário. Os líderes tradicionais observam
unanememente que o transparente processo público de delimitação das parcelas familiares levou a
uma redução significativa dos casos levados às reuniões semanais de resolução de disputas
comunitárias.
Ao reconhecer que os direitos à terra são detidos por familias individuais e não apenas pela
'comunidade', e que esses direitos são susceptíveis a serem afectados de diferentes modos, as
iniciativas de investimento são capazes de negociar resultados mais equitativos e com uma
legitimidade mais ampla dentro da comunidade. Os resultados que envolvem compensação ou
reassentamento são informados por dados mais precisos sobre quais Titulares de direitos serão
afectados, e como, e introduzem maior transparência e justiça nas discussões.
Em alguns casos, o mapeamento sistemático e transparente de actual ocupação, com falta de
reconhecimento de direitos, pode também ajudar a resolver conflitos de longa data. Em outro
exemplo sobre como as ferramentas e metodologias podem ser implementadas, uma iniciativa
implementada pela ORAM está a usar a abordagem, no distrito de Ribaue, em Nampula, para
mapear as áreas actualmente ocupadas por pequenos agricultores que se apropriaram de um DUAT
privado para agricultura de comercial, com vista a reassentá-los em terras equivalentes fora da área
já cedida para investimento. O processo está a ser apoiado pela empresa envolvida e a metodologia
foi adoptada para garantir que os ocupantes sejam reassentados em terras que reflictam o seu uso
actual nas áreas dentro do DUAT.
A experiência da documentação local dos direitos familiares ou individuais existentes de uso da
terra teve um efeito positivo no esclarecimento e reconhecimento dos direitos das mulheres à
terra.
O projecto LEGEND Zambézia foi implementado numa área caracterizada por práticas matrilineares
e matrilocais, características de grandes grupos populacionais no norte de Moçambique, através das
quais pode-se esperar que as mulheres tenham um controle ligeiramente maior sobre a terra do que

Page |32

Opções para Garantir a Posse e a Documentação dos Direitos à terra em Moçambique: Um Documento sobre
as Políticas e Práticas de Acesso à Terra

em contextos patrilineares e patrilocais. As proporções em que as mulheres registaram direitos à
terra foi um resultado inesperadamente positivo e superou o registo da terra pelos homens. Viúvas e
mulheres divorciadas também registaram significativamente mais terras do que suas contrapartes
masculinas, conforme ilustrado na Figura 5 abaixo.
Figura 5: Mapa de árvore das áreas de terra formalizadas no projecto LEGEND Zambézia por Género e Estado Civil.

Houve um nível surpreendentemente baixo de co-titulação por parte de maridos e esposas.
Embora algumas mulheres tenham co-registado terras com suas filhas para garantir o direito à
herança, e algumas irmãs tenham co-titulado terras, relativamente poucos casais o fizeram. Isso
pode ser explicado pela prática de casamentos matrilocais, onde o homem muda-se para as terras
da família da mulher, mas cerca de 40% dos titulares estão em relacionamentos informais ou em
casamentos de direito comum. Informantes em várias discussões da comunidade observaram que as
mulheres podem relutar em registar os direitos à terra juntamente com os homens, se houver algum
risco de não continuarem juntos no futuro, deixando a terra da família da mulher exposta à
reconvenção dos homens.
No diferente contexto de Maragra, no sul de Moçambique, onde as mulheres não são
tradicionalmente consideradas proprietárias de terras, a documentação local dos direitos à terra
serviu para fortalecer a segurança percebida da posse das mulheres, conforme identificado pela
avaliação do apoio da USAID ao processo:
"Sou viúva e houve pessoas que tentaram tomar a minha terra. Então, quando o
projecto me deu a declaração, ajudou-me a enfrentar futuras disputas de terra".
(Participante da Discussão de Grupo na Zona Sul, 27 de agosto de 2018, citado
em Persha & Patterson-Stein, 2018)
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4.3 Gestão de Dados e Papel da Tecnologia
Os registos locais da terra e os 'cadastros comunitarios' que estes compõem, podem pertencer e
ser geridos por instituições responsáveis a nível da comunidade, no entanto precisam estar
vinculados e ser apoiados por uma base de dados e uma plataforma centralizadas para a prestação
de serviços e ferramentas.
Conjuntmente, as iniciativas descritas acima, que já foram testadas ou planeiam implementar essas
novas abordagens, gerarão dezenas de milhares de registos de dados espaciais e textuais
relacionados aos direitos à terra existentes, que constituem os cadastros da comunidade local. Os
pilotos estabeleceram que ter milhares de autoridades comunitárias descentralizadas, a prestar
serviços a muitos milhões de titulares de direitos à terra, é um desenvolvimento tanto viável, quanto
necessário para enfrentar o desafio de fornecer segurança de posse da terra rural em escala.
Contudo, a experiência do projecto aponta para uma clara necessidade de um sistema ou
plataforma que possa abrigar e manter os dados em nome de organizações comunitárias e torná-los
prontamente disponíveis para uso.
Um importante passo subsequente para a abordagem da documentação local será, portanto,
estabelecer uma base de dados e uma plataforma centralizadas para fornecer as ferramentas e os
serviços necessários para sustentar os serviços de administração da terra que estes fornecerão. Esse
sistema precisaria alimentar dados no sistema cadastral nacional formal por meio de uma interface
técnica apropriada, para garantir o reconhecimento e a protecção formais dos direitos e
potencialmente facilitar a eventual titulação de parcelas de terra e a emissão pelo estado de um
adicional título de DUAT formal em casos em que isso é solicitado pelos usuários ou conforme
exigido por alguns provedores de crédito.
Existem ainda oportunidades para vincular esse sistema à outros provedores de serviços públicos
(por exemplo, para facilitar a emissão dos NUITs, pagamentos às comunidades sob planos
estatutários de partilha de receita de recursos naturais para concessões e investimentos e prestação
de serviços ao ramo de habitação etc.) e os do sector privado que tem desenvolvido soluções digitais
para permitir que os agricultores acedam aos sistemas de pagamentos móveis, seguros de colheita e
outros serviços.
Os membros da comunidade podem pessoalmente implementar de forma ampla o processo de
mapeamento, com as ferramentas e o treinamento certos, e a documentação local da terra oferece
uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades para mulheres e jovens rurais.
Em cada um dos projectos que implementaram a abordagem de mapeamento e documentação
locais, jovens membros da comunidade foram contratados para registar os dados pessoais dos
proprietários de terras, usando formulários digitais em tablets e para identificar os limites das
parcelas, usando as mesmas ferramentas conectadas à uma simples unidade GPS. Além de
proporcionar algum emprego de curto prazo, isso garante que os membros da comunidade
desenvolvam habilidades e um forte senso de propriedade sobre o processo e os resultados. As
equipes de campo adquiriram uma enorme capacidade de interpretar imagens e mapas entre os
membros da comunidade, especialmente as mulheres. O uso mais amplo de ferramentas de
tecnologia digital de baixo custo nestes termos nas comunidades também oferece um potencial
meio de envolver a população rural na administração da terra e noutros serviços públicos dentro das
áreas rurais.
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4.4 Implicações para as políticas e práticas
Com base nesta discussão das lições dos projectos LEGEND e de outros pilotos, há quatro
considerações gerais fundamentais para as políticas e práticas que emergem claramente. Estas são
aqui examinadas, como base para as propostas das políticas apresentadas na secção a seguir e para
as recomendações contidas na secção final para programas futuros e apoio ao sector fundiário.
I. Uma abordagem integrada para a delimitação da terra comunitária e regularização da posse
individual é prática e viável, conforme o governo reconheceu e foi testada com sucesso.
Com base nas experiências do projecto LEGEND Zambézia e de vários outros pilotos, a autoidentificação dos direitos legítimos do DUAT está claramente dentro do alcance legal e da
compreensão técnica das comunidades locais, se estas receberem as ferramentas e o suporte
adequados. Os membros da comunidade não são apenas capazes de conduzir esses processos, a
implementação nestes termos ajuda a construir e / ou restabelecer o capital social entre os
membros da comunidade (estes resolvem disputas entre si de longa data) e entre eles e a sua
liderança (eles passam a envolver-se necessariamente em discussões inclusivas e de tomada de
decisões sobre a administração da terra e dos direitos aos recursos naturais).
II. A captação, documentação e manutenção de dados referentes aos direitos de DUAT para
habitação por meio da abordagem de 'cadastro da comunidade local' apresenta vantagens
significativas em relação a um processo formal de titulação:
A documentação local dos direitos ao DUAT de familias individuais e de habitação, através do
processo conduzido pelo projecto LEGEND Zambézia, é tão eficaz quanto a titulação formal em
termos de aumento da percepção das pessoas sobre sua segurança de posse; embora em grande
parte episódica nesta fase,49 uma avaliação independente de impacto do projecto Maragra concluiu
que as 'Declarações de Aquisição de DUAT' 'afectaram positivamente as percepções dos usuários da
terra sobre a segurança da posse, vulnerabilidade à conflitos ou disputas e risco de expropriação de
terras ”e “ às percepções aprimoradas de oportunidade econômica, equidade de gênero e mitigação
de disputas” (Persha & Patterson-Stein, 2018).
Um processo liderado pela comunidade é também uma alternativa mais inclusiva ao processo formal
de titulação. Enquanto o processo de documentação local possa ser conduzido a um rítmo
estabelecido pela comunidade, a titulação formal é conduzida pelos prestadores de serviços às
autoridades cadastrais, impulsionada por imperativos externos. Contrariamente ao processo formal
de levantamento, o mapeamento participativo de limites gerais usando mapas de base de imagens
de satélite, que são posteriormente deixados com a comunidade, é evidentemente mais inclusivo e
permite que os membros da comunidade compreendam e validem os resultados.
No contexto nacional, uma vantagem essencial é que os processos de documentação local são
menos dispendiosos. A melhor estimativa para o custo por parcela no projecto LEGEND Zambézia é
de aproximadamente 15,00 USD, comparado ao preço unitário orçado no projecto MozLand de
50,00 USD por parcela titulada. A longo prazo, a poupança para os Titulares de direitos seria ainda
maior, visto que estes não serão confrontados com os enormes custos de oportunidade inerentes à
solicitação de alterações na sua documentação.

49

As ferramentas para medidas mais sistemáticas das mudanças na percepção, a serem implementadas como parte
integral do processo de documentação local, estão neste momento a ser desenvolvidas.
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A Tabela 1 abaixo estabelece uma comparação entre o sistema formal de titulação e um sistema
baseado na documentação local e no estabelecimento de um sistema de 'cadastro comunitário
local'. Com as alterações de 2018 ao Código de Registo Predial, os titulares de DUATs (ou seus
sucessores) que tenham feito quaisquer alterações materiais nas suas propriedades serão, a partir
de então, obrigados a lidar com os serviços provinciais de registo, além dos serviços provinciais
cadastrais, e em custo agregado significativo.50 Por fim, é provável que os altos custos inerentes ao
envolvimento com os sistemas formais de titulação e registo desencorajam as pessoas a registar
mudanças e transações, ameaçar a sustentabilidade desses sistemas, à medida que os registos de
terras voltam ao domínio da informalidade.
Tabela 1: Comparações entre a Titulação Estatal e a aAbordagem do ‘Cadastro Local de Terras’
Critérios de
Comparação

Validade legal da
documentação

Manutenção e
capacidade de
actualização

Sustentabilidade

Custos

Titulação formal através do Serviço Nacional de
Cadastro / Registo Predial

Documentação independente dos direitos à terra
por meio de um sistema local de registo de terras

Fraca
Fornece documentação que identifica direitos de
Uso & Ocupação, mas só é possível defender-se
contra terceiros se o título cadastral for
posteriormente inscrito no Registo Predial.

Totalmente protegido por lei
Fornece documentação que identifica os direitos
de Uso e Ocupação e que pode ser apresentada em
tribunal como prova de aquisição dos direitos,
legalmente "bloqueando" todas as outras
reivindicações.

Altamente improvável
Só é possível através de pedidos formais e
pagamento de taxas às autoridades cadastrais
provinciais. Só é possível pessoalmente.
Obrigatoriedade de inscrição do DUAT no Registo
Predial desde 2008, aumentando ainda mais os
custos. Exige a apresentação do NUIT.

Altamente provável
Através de solicitação e pagamento nominal à
Associação Comunitária Local, normalmente
encontrada a curtas distâncias. Vincula à uma
plataforma nacional estabelecida por meio de
tablets, telefones e / ou serviços de SMS e agentes
móveis locais.

Altamente improvável
Custos da arquitetura do sistema muito elevados
devido ao uso de sistemas licenciados. Autoridades
cadastrais localizadas muito longe dos usuários e
custos diretos/oportunidade muito altos para que
as pessoas possam manter sua documentação
atualizada.

Alto potencial
Os custos da arquitetura do sistema são
minimizados com o uso de software livre e de
código aberto e da arquitetura centralizada
Associações Comunitárias Locais acessíveis às
pessoas, portanto, maior chance de solicitar
atualizações. Oportunidades para fluxos de receitas
adicionais de formação, aluguer de equipamento,
monetização de utilizadores e conjuntos de dados
espaciais.

> 45 USD/parcela
Precisa ser subsidiado pelos orçamentos do
governo/doador para o primeiro registo. As
alterações posteriores exigem o pagamento de
taxas ao governo pelo requerente.

<15 USD/parcela
Pode ser apoiado por doadores e/ou
financiamento privado através de ONGs, inclusive
por empresas interessadas, para facilitar o primeiro
registo, com as alterações posteriores apoiadas por
pagamentos simbólicos para cobrir custos de
associações comunitárias locais, autoridades
tradicionais ou seus agentes.

50

É provável que futuras barreiras para o engajamento com o Sistema de registo formal incluam o facto de o Registo de
imóveis exigir a apresentação de um número de identificação tributária (NUIT), algo que menos de 2% da população rural
possui actualmente e o mesmo só pode ser obtido nas capitais provinciais.

Page |36

Opções para Garantir a Posse e a Documentação dos Direitos à terra em Moçambique: Um Documento sobre
as Políticas e Práticas de Acesso à Terra
Critérios de
Comparação

Disponibilidade

Implementação

Titulação formal através do Serviço Nacional de
Cadastro / Registo Predial

Documentação independente dos direitos à terra
por meio de um sistema local de registo de terras

Restrito e aleatório
Habitantes rurais em áreas escolhidas por
autoridades governamentais e/ou doadores para a
implementação do Terra Segura.

Aberto e Estratégico
Qualquer ocupante rural em qualquer parte do país
que faça parte de uma comunidade que estabelece
uma Associação Comunitária local para gerir as
suas terras. Alternativas incluem processos
liderados por empresas para direitos/ocupação de
terras de produtores familiares e cultivadores
contratados

Restrito
Apenas através das autoridades governamentais e
de um pequeno número de prestadores de serviços
selecionados por contrato com o Estado

Aberto
Disponível para qualquer Associação Comunitária
ou parceiro, de ONG e/ou sector privado.

III. Em um contexto de investimento público ou privado, adoptar uma abordagem de
documentação local para determinar os direitos de posse tem importantes vantagens
adicionais:
Quando o ajuste aos actuais acordos de posse de terra é considerado necessário ou desejável, por
exemplo, quando grupos e singulares concordam em ceder terras a uma empresa privada ou o
estado exige a terra para o desenvolvimento de infraestruturas públicas, isso pode ser feito com
relativa facilidade se uma abordagem de documentação local sobre direitos à terra for adoptada. No
contexto do projecto LEGEND Zambézia, as negociações entre a Portucel, as associações
comunitárias e os membros da comunidade podem resultar em futuras reconfigurações dos direitos
à terra, a fim de acomodar o desenvolvimento da plantação. No projecto subsequente
implementado pela ORAM para documentar direitos e preparar as comunidades na área alvo para o
desenvolvimento de barragens e projectos de irrigação em pequena escala, as pessoas afectadas
pelo desenvolvimento da infraestrutura foram obrigadas a renunciar aos direitos à terra e
reconfigurar as propridades para acomodá-los. A escolha entre registar e declarar direitos à terra
por meio de documentação local e por títulos formais tem um enorme impacto na facilidade com
que os direitos podem ser reconfigurados.
Tabela 2: Cenários Alternativos para Reconfiguração de Direitos à Terra para Acomodar o Desenvolvimento: Investimento
da Portucel
Titulação formal através do Serviço Nacional de Registo /
Registo Predial

Documentação dos direitos à terra independente por
meio de um sistema de cadastro comunitário Local

Um processo dirigido externamente e amplamente extractivo
resulta na emissão de títulos cadastrais, inscritos no Registo
Predial, para cada um dos 10.000 ocupantes.

20 associações de terras comunitárias emitem 10.000
declarações impressas aos seus membros, confirmando a
aquisição legítima dos seus DUATs, cujos limites foram
claramente identificados e mapeados pela própria comunidade.

Os títulos apresentam um diagrama de parcelas anexado, mas os
limites são representados por uma série de pontos unidos por
linhas rectas, que têm pouca semelhança com a configuração da
terra dos proprietários e sem pontos de referência ou imagem de
fundo para ajudar na localização.

A Portucel pode convidar os titulares para negociar, e os titulares
do DUAT sabem que podem recusar livremente tais negociações.
Identificar os titulares de áreas específicas é um processo difícil,
porque o cadastro não está disponível ao público e os limites não
são precisos; mas é possível.

As declarações mostram a posição, extensão e limites da parcela
de terra sobreposta em uma imagem recente de satélite,
mostrando características como caminhos, árvores e edifícios,
facilitando a identificação e localização. As declarações também
contêm os dados pessoais dos titulares dos direitos, testemunhas
da comunidade, líderes tradicionais e líderes da associação de
terras comunitárias.
A Portucel pode convidar os titulares de direitos a negociar; a
empresa sabe com quem negociar em relação a cada área de
terra e os actuais titulares de direitos sentem-se à vontade em
saber que os seus direitos são seguros e que podem recusar
livremente tais negociações.
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Titulação formal através do Serviço Nacional de Registo /
Registo Predial

Documentação dos direitos à terra independente por
meio de um sistema de cadastro comunitário Local

Existe apenas uma opção dispendiosa, demorada e altamente
burocrática disponível para as partes se estas chegarem a um
acordo: o título do DUAT terá que ser transferido para a Portucel,
através de uma escritura pública devidamente registada que
contrate a transferência (de um activo ou outro na terra e não o
próprio DUAT, que é ilegal) e essa transferência deve ser
posteriormente autorizada pelo Governador da Província e,
finalmente, inscrita no registo predial.

Se qualquer negociação subsequente levar a um acordo para
ceder direitos à empresa, a atribuição de um título de DUAT à
empresa poderá ser alcançada através de uma simples renúncia
pelo titular do direito existente (não registado), testemunhado
pela associação e submetido às autoridades cadastrais como
parte de um processo de consulta documentado.

Se a renúncia envolver apenas uma parte de um título existente,
será necessária uma pesquisa adicional pelas autoridades
cadastrais para efectuar uma subdivisão formal, exigindo
alterações associadas ao registo.

Se a renúncia envolver apenas uma parte de uma propriedade de
direito existente, a associação poderá reemitir de forma fácil e
barata uma declaração alterada mostrando os novos limites.

O processo de reconfiguração teria de ser repetido, incluindo
cada uma das etapas legais, técnicas e burocráticas separadas
acima, para cada área individual de terra negociada.

O processo de reconfiguração poderia ser feito simultaneamente
para várias parcelas separtadas como parte de um processo
consolidado de reajuste da terra para acomodar o investimento.

Assim, embora este documento defenda que a identificação sistemática e transparente dos direitos
à terra é fundamental na criação de ambientes propícios ao desenvolvimento, um aspecto
fundamental é que isso não deve necessariamente ser feito através do processo formal de titulação.
Vide Tabela 2 acima para uma comparação simples de algumas das principais áreas nas quais a
abordagem da documentação local é vantajosa.
Esclarecer e regularizar os direitos legítimos à terra de pessoas rurais adquiridos costumeira e
informalmente através de um processo formal de titulação é:
−

primeiro, mais dispendioso, mais lento e, na prática, menos preciso do que através de
documentação local declarada;

−

segundo, a titulação formal é desnecessária, porque a alternativa mais prática de
documentação local fornece o mesmo nível de protecção legal; e,

−

terceiro, a titulação formal cria um obstáculo legal e burocrático dispendioso ao reajuste
futuro dos direitos à terra para acomodar investimentos públicos ou privados em terras
comunitárias.

A abordagem da documentação local oferece, portanto, vantagens significativas ao estado e deve
ser considerada como parte da abordagem estratégica do governo para formalizar os direitos.
IV. Com o devido ambiente propício, os objectivos dos investimentos baseados no uso da terra
podem ser alcançados por meio de alternativas à perda das comunidades e dos agricultores
dos direitos à terra.
O governo e os investidores devem respeitar os direitos da comunidade de se recusar a negociar, de
aceitar a oferta de uma empresa, de recusar uma oferta e de apresentar contrapartidas. Um leque
de opções, sem exigir a transferência permanente dos direitos à terra, obteria maior aceitação no
seio das comunidades; regimes de cultivadores contratados, agricultura de rendimento e parcerias
de longo prazo nas quais a comunidade ou a família detém os direitos à terra e oferece isso como
sua parte do investimento, enquanto a empresa se dedica à produção, produziria resultados mais
sustentáveis.
Todos esses tipos de acordos exigem a formalização dos padrões existentes de direitos à terra por
meio de processos legítimos e transparentes, mas, novamente, não há uma razão imperativa pela
qual isso deva ser feito através da titulação estatal desses direitos; de facto, os mesmos resultados
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poderiam ser alcançados, de maneira mais rápida e barata, por uma empresa ou ONG e uma
comunidade trabalhando de forma independente e em parceria para realizar o processo.
Dito isto, a população rural em Moçambique precisa ser capaz de participar tanto nos processos de
regularização da posse como nas negociações com os investidores de forma gratuita, prévia e
informada, com o entendimento de que seus direitos à terra não são prejudicados, mesmo que
permaneçam completamente não documentados; o quadro legal é claro que os direitos ao DUAT
adquiridos por boa-fé ou ocupação costumeira existem independentemente de seu registo e
titulação. A natureza voluntária do processo deve ser parte integrante da abordagem e as decisões
da não participação devem ser respeitadas.
É claro, no entanto, que as mensagens oficiais à população sobre os direitos à terra ainda estão
enraizadas em um paradigma que enfatiza o controlo e a propriedade do estado. Na avaliação do
Projecto Terra Responsável (RLP) em Maragra, os inquiridos, separados em três grupos de
discussões, afirmaram que o governo ainda poderia tomar suas terras, mesmo que houvesse um
documento local emitido comprovando o seu DUAT. Um participante explicou:
“O governo ensinou-nos que a terra pertence ao governo e a machamba ao
agricultor. Se você não está a cultivar onde deveria, o governo pode levá-la e
entregá-la a alguém que o possa fazer” (Participante da discussão de grupo na
Zona Central, 21 de agosto de 2018, citado em Lauren Persha e Jacob PattersonStein, 2018).
Outro apontou que o governo espera que a terra seja cultivada:
“Mesmo quando você tem o [documento], o governo não permite que você a
deixe não cultivada. Ou, a terra pode ser retirada” (Participante da discussão em
grupo na Zona Sul, 27 de agosto de 2018, ibid).
Essas declarações estão em discordância com a posição legal desses proprietários de terras, cujos
direitos são reconhecidos perpetuamente e não estão sujeitos a ser confiscados através do exercício
de critério administrativo ou político.

5 Propostas de políticas
Os projectos que implementaram a abordagem da CaVaTeCo à documentação local dos direitos à
terra em vários contextos, juntamente com uma experiência nacional mais ampla de trabalho no
sector fundiário, serviram para destacar uma série de áreas específicas nas quais é necessária uma
mudança: nas políticas, nas leis, nas normas e nos procedimentos reguladores e, certamente, nas
prioridades estratégicas e nos acordos e práticas de implementação do Estado e dos seus parceiros.
Algumas das questões reguladoras estão em discussão há vários anos, sem solução definitiva. Diante
dos significativos investimentos no sector de administração de terras, está igualmente a tornar-se
cada vez mais urgente que as prioridades estratégicas do estado sejam consideradas e discutidas
pelas partes interessadas de maneira mais ampla, com uma prespectiva de garantir resultados mais
sustentáveis e econômicos.
Esta secção apresenta propostas de reforma que acreditamos que poderiam levar a um melhor
apoio às comunidades para a gestão das suas terras e recursos naturais e para a participação na
administração da terra, aliviando as demandas e custos para o governo pelo estabelecimento de
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bases equitativas e sustentáveis para investimentos públicos e privados a serem realizados em terras
comunitárias.

5.1 Regularização sistemática da posse
Poucos argumentariam agora que a formalização sistemática da posse da terra, reconhecendo os
direitos de DUAT adquiridos por ocupação legítima, não é necessária, ou não é uma prioridade,
especialmente em áreas rurais ou peri-urbanas onde os investimentos agrícolas ou o
desenvolvimento da terra pela classe média urbana são susceptíveis de transformar os padrões de
acesso e uso da terra. Alguns defenderiam que isto poderia ser alcançado através do
reconhecimento dos direitos à terra mantidos em comunidade (dentro do regime legal de copropriedade) a nível da comunidade local, usando os processos de delimitação existentes
estabelecidos na lei. Outros, incluindo os implementadores e financiadores do programa Terra
Segura no MITADER, apóiam a titulação e o registo sistemáticos do estado dos direitos à terra para
habitação ao invés das terras usadas para fins residenciais ou de produção, e priorizam isso ao invés
do mapeamento e a regularização dos direitos à terra da comunidade.
Este documento sugere que, ao invéz disso, seja necessária uma abordagem que combine elementos
de ambos: em contextos de investimento ou em que haja vantagens claras a serem obtidas com a
melhor definição do estatuto de posse da terra famíliar e habitacional numa área, deve haver uma
abordagem sistemática e direccionada à identificação e mapeamento de todos os DUATs adquiridos
através da ocupação, precedidos por uma delimitação de terras a nível comunitário e o
estabelecimento de uma entidade formalmente registada para representar essa comunidade. Em
algumas outras áreas, dependendo dos níveis de pressão da terra e da natureza do uso da terra
comunitária e de recursos naturais, o processo de delimitação da terra a nível comunitário por conta
própria pode ser suficiente.
No entanto, no que se refere à forma como é realizada a regularização sistemática da posse da terra
para fins de habitação, as lições adquiridas a partir do projecto LEGEND Zambézia sugerem que isto
pode ser alcançado mais rapidamente, em maior escala e de maneira mais estratégica e
direccionada do que está a sendo realizado actualmente. As abordagens disponíveis para alcançar
essa regularização não se restringem à titulação formal; estas poderiam basear-se em agências
comunitárias locais implementadas independentemente do envolvimento formal do estado e não
precisam necessariamente culminar na titulação formal e no registo desses direitos no cadastro
oficial.
Um ponto de partida para uma formalização mais estratégica e direccionada dos direitos ao DUAT
adquiridos poderia ser a elaboração de novos regulamentos para os processos de consulta à
comunidade, actualmente em andamento pelo programa SPEED +. Conforme definido no projecto
actual, propomos que a delimitação de terras comunitárias seja um pré-requisito legal para a
alocação de um título de DUAT para fins de investimento e, além disso, isto deve ser estendido à
identificação e mapeamento de todos os DUATs no seio de uma comunidade que pode ser
directamente afectada por um investimento proposto e o estabelecimento de um órgão legal para
representá-lo. Isto ajudaria a ultrapassar a fase de tratamento das comunidades locais como se
fossem grupos homogêneos de pessoas e proprietários de terras, todos com iguais reivindicações de
terras mantidas exclusivamente em uma base comunitária em um território da comunidade.
Conforme mostraram todas as comunidades sob os vários projectos-piloto, onde as áreas rurais são
cada vez mais densamente povoadas e amplamente dependentes da agricultura, as suas relações
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com a terra envolvem um emaranhado de direitos amplamente contíguos às parcelas distintas de
terra, que são aceites como legítimas de forma exclusiva, por uma família ou por outra.
Conforme demonstraram os pilotos, uma a agência comunitária local pode ser prontamente
utilizada para documentar e mapear sistematicamente os direitos ao DUAT da família e para
habitação nas áreas da comunidade local. Demonstrou-se que o uso de metodologias e ferramentas
apropriadas, que maximizam o envolvimento dos membros e instituições de uma comunidade local,
apresenta impactos sociais positivos e é mais econômico do que as abordagens formais e conduzidas
externamente. Isso foi amplamente demonstrado pelo projecto LEGEND Zambézia, por outras
aplicações da ORAM da abordagem CaVaTeCo e pela implementação da iTC de metodologias de
preparação social. Este tipo de metodologia foi aceite pela FCT como um primeiro passo necessário
aquando a realização de regularização da posse de parcelas para habitação.
Por fim, conforme discutido na seção 4.4 acima, recomenda-se que a regularização sistemática dos
direitos ao DUAT adquiridos para fins de habitação culmine na documentação e declaração locais
desses direitos por meio de associações de terras comunitárias, ao invés de processos formais de
titulação e registo.
Propomos, portanto, que, ao invés de despender recursos no aproveitamento do enorme potencial
logístico e administrativo das empresas internacionais de consultoria, o governo poderia procurar
promover a disponibilidade e o uso de ferramentas e tecnologias que permitissem às comunidades
locais realizar seus próprios processos de mapeamento. Ao desenvolver e publicar padrões e
requisitos nacionais de dados, a DINAT poderia incentivar a aplicação mais ampla de actividades de
regularização da posse por uma série de diferentes partes interessadas da sociedade civil e não
depender apenas das suas próprias capacidades e fundos.
Resumo das Recomendações
Recomendações 1: Novos regulamentos para os processos de consulta da comunidade devem
incluir a obrigação legal de identificar e mapear todos os direitos ao DUATs no seio de uma
comunidade que pode ser afectada directamente por um investimento proposto e de
patrocinar o estabelecimento de um órgão legal para representar a comunidade.
Recommendações 2: A regularização sistemática dos dreitos ao DUAT adquiridos para fins de
habitação deve culminar com a documentação local e a declaração desses direitos por meio de
associações de terras comunitárias, ao invéz de processos formais de titulação e registo.
Recomendações 3: a DINAT deve desenvolver e publicar padrões e requisitos nacionais de
dados e promover ferramentas e tecnologias que permitam às comunidades realizar o seu
próprio mapeamento e incentivar actividades de regularização da posse por uma série de
diferentes partes interessadas.

5.2 Um Quadro Legal para as Entidades de Terras Comunitárias
As comunidades locais, como entidades detentoras de direitos privados, não podem ser
adequadamente representadas por nenhuma das formas estatutárias de representação existentes,
como os Comitês de Gestão de Recursos Naturais (CGRN), que não são doptados de personalidade
jurídica e padecem de defeitos regulamentares em termos da sua capacidade de representar os seus
membros. Por outro lado, as 'associações de terras comunitárias' (ATCs) poderiam e podem ser
doptadas, por meio de seus estatutos, de poderes e salvaguardas associadas suficientes para
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garantir que a comunidade local possa realmente controlar e se beneficiar dos seus direitos; este é
outro aspecto importante do pilar da capacidade institucional da abordagem da documentação local
da terra, conforme levado a cabo pelo projecto LEGEND Zambézia.
Embora os ATCs tenham se mostrado apropriados neste e em contextos demográficos e
predominantemente agrícolas similares do uso da terra no centro e norte de Moçambique, outras
formas de organização podem ser apropriadas em outros lugares se não houver necessidade
urgente de documentar e regularizar propriedades para habitação ou para famílias extensas. Nesses
contextos, por exemplo, no norte de Manica, onde o projecto LEGEND de Micaia operava, os CLAs
poderiam emergir mais gradualmente de acordo com a necessidade, com base nas organizações
existentes a nível da comunidade, já formalizadas ou não.
É necessário desenvolver uma estrutura reguladora simples, mas apropriada, por meio da qual as
'comunidades locais', conforme definidas na Lei de Terras, possam discutir, adoptar e codificar mais
formalmente os seus acordos internos de gestão de terras. Isto não se restringe às comunidades que
pretendem registar os direitos à terra para habitação, mas deve ser uma parte integrante e
necessária do processo de delimitação de quem o faz.
Esses regulamentos devem fornecer orientações sobre os tipos de organismos que as comunidades
podem formar para fins de gestão das suas terras e recursos naturais, questões sobre as quais a Lei
de Terras e o Anexo Técnico são actualmente omissos, mas para as quais são necessárias
provisões.51 Deverão estabelecer os mecanismos pelos quais as comunidades possam decidir sobre
questões como a inclusão e representação das autoridades tradicionais, a regularidade das eleições
para os órgãos de administração, suas responsabilidades e poderes, a elegibilidade para a associação
e as regras para aquisição de direitos pelos novos membros no grupo, etc.
Muitos países da região possuem leis que permitem parcerias e relações de confiança específicas
para esse fim, e há evidências de que estas melhoraram as práticas de gestão da terra e
aumentaram a participação (e reduziram práticas discriminatórias) das mulheres a nível local. A
diferença entre a associação como gestor delegado dos recursos comunitários da comunidade e dos
direitos detidos por famílias e singulares é uma distinção importante a ser feita na estrutura
reguladora.
É importante ter em mente que, onde novos instrumentos legais foram projectados (por exemplo,
planos de partilha equitativa e associações de propriedades comutárias na África do Sul), ainda são
necessários esforços consideráveis de planeamento e divulgação para determinar a associação,
avaliar recursos, avaliar o potencial de uso da terra, construir habilidades, ampliar conhecimento,
desenhar estruturas de governanção e no geral adaptar e aplicar instrumentos legais às condições
encontradas no seio das populações com poucos recursos. Isto aponta para a necessidade de apoio à
grupos da sociedade civil que têm trabalhado com comunidades locais em questões de gestão de
terras e recursos naturais. À medida que as comunidades são delimitadas, os seus DUATs estão
sendo investidos em uma entidade que supostamente os representa. É importante que as
metodologias usadas como parte do processo de delimitação da terra ajudem as comunidades a
estabelecer uma instituição local legalmente viável que possa deter esses direitos em seu nome, o
que geralmente não é feito pelas metodologias actuais. Além disso, os órgãos estabelecidos
precisam ser governados por regras que os membros da comunidade entendam, para capacitá-los a
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Vide Artigo 30 da Lei de Terras de 1997.
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exercer a governação sobre as suas terras e recursos de um modo que seja responsável perante o
grupo comunitário em questão.
Recomenda-se, portanto, que o processo de revisão política e legal que o governo está a prepar-se
para empreender inclua uma análise comparativa dos mecanismos e instrumentos legais existentes
que poderiam ser usados para a incorporação de entidades comunitárias locais como órgãos de
posse de direitos à terra estabelecidos sob o direito privado, e que um decreto separado seja
elaborado para estabelecer uma estrutura legal apropriada para a incorporação de tais entidades.
Resumo das Recomendações
Recomendação 4: São necessários regulamentos para orientar as comunidades sobre os tipos
de organismos que eles podem formar com o objectivo de geriar as suas terras e recursos
naturais de maneira responsável, questões sobre as quais a Lei de Terras e o Anexo Técnico são
omissos. A estrutura reguladora deve fazer a distinção entre a associação como gestora
delegada dos recursos municipais e os direitos detidos por singulares e famílias.
Recomendação 5: A política do governo e o processo de revisão legal devem separar um
decreto independente para estabelecer uma estrutura legal apropriada para a incorporação de
entidades comunitárias de posse de terras.

5.3 Assegurando a Sustentabilidade: Cadastros Comunitários Locais
A Teoria de Mudança geralmente aceite por trás da regularização de terras pressupõe que direitos à
terra assegurados e documentados incentivem os agricultores locais a investir mais em suas terras
(tendo acesso à créditos e outros serviços); e cuide melhor delas (sabendo que é segura a longo
prazo). As necessidades de reconhecer e proteger direitos legítimos de uso da terra e de fornecer
aos usuários da terra a documentação básica que podem usar como prova dos direitos, significam
que os registos da terra precisam ser mantidos actualizados.
Um sistema cadastral projectado tendo em mente os usuários deve, portanto, não apenas manter os
dados gerados a partir de processos sistemáticos do primeiro registo, mas também ser acessível e
económico o suficiente para que esses usuários possam interagir com ele continuamente. Somente
sob essas condições o estado poderá manter um registo actualizado das informações sobre o
contexto dos direitos à terra do país. Conforme sustentado pelas evidências de programas de
regularização de terras em outras partes da África (English et al 2019), a manutenção futura dos
registos da terra precisa ter muito mais destaque na política de terras do que actualmente.
O status quo do sistema cadastral de Moçambique é o seguinte: localizado nas capitais provinciais
distantes, os serviços cadastrais são, simplesmente, completamente inacessíveis a 95% da população
rural. O agricultor rural médio considera só os custos de viagem extremamente caros, sem
considerar os pagamentos de taxas adicionais exigidos na negociação da burocracia da terra. Para
esse obstáculo dificil de lidar, às autoridades cadastrais agora deve ser adicionado o adicional
requisito legal, de modo que todas as alterações no título também sejam reflectidas no Registo de
Imóveis, que acrescenta uma posterior camada de burocracia potencialmente disfuncional para ser
negociada pelos usuários e custos a serem atendidos.
A conclusão sensata é de que o actual sistema cadastral e de registo de terras não é nem acessível
nem económico o suficiente para que os usuários o possam aderir. Ainda mais importante, a
descentralização desses serviços para os níveis distrital e municipal não melhorará por si só a
acessibilidade e sustentabilidade dos usuários significativamente, na ausência de um serviço
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comunitário eficaz de divulgação. É provável que a curto e médio prazo, o estabelecimento de
registos distritais de terras, mostre-se financeiramente insustentável para o estado. No contexto da
lei de protecção do consumidor que agora tem permeado profissionais e formuladores de políticas
de todas as esferas da vida, o sistema actual não pode ser caracterizado como "adequado para a
finalidade".
Uma resposta lógica, portanto, é impulsionar a capacidade das próprias comunidades, no seio da
abordagem e visão progressivas das actuais Política e Lei de Terras, para que possam ser
responsabilizadas por garantir a prestação desses serviços de manutenção aos seus membros. Se as
estruturas estatais estão a falhar em responder às necessidades locais e proteger os direitos locais, e
existem sistemas costumeiros legítimos e eficazes, faz sentido pensar em como esses sistemas
podem ser incorporados ou alinhados à arquitetura de administração pública da terra. Uma maneira
de fazer isso com benefícios claros, conforme demonstrado pelo projecto LEGEND Zambézia, é o
estabelecimento de sistemas cadastrais a nível comunitário, para registo e actualização dos direitos
ao DUATs locais, com procedimentos de autorização culturalmente apropriados para manter a
integridade e fidelidade do sistema. Combinados à uma arquitetura centralizada de ferramentas de
hardware e software para dar suporte à prestação desses serviços, conforme exposto na seção 4.4,
esses cadastros descentralizados podem ser reunidos para prover uma imagem a nível nacional dos
direitos à terra, compilados e mantidos sem custos para o Estado.
As ferramentas usadas para captar dados e criar registos locais no projecto LEGEND Zambézia foram
testadas e comprovadas, entretanto os princípios da abordagem são mais importantes. É
fundamental ter um conjunto de padrões, incluindo regras básicas e requisitos de dados para esses
sistemas sem prescrever soluções ou tecnologias de software específicas para a colecta inicial de
dados. Comunidades, ONGs, empresas e prestadores de serviços podem desenvolver as suas
próprias soluções de acordo com esses padrões.
Resumo das Recomendações
Recomendação 6: Alavancar a capacidade das próprias comunidades, dentro da abordagem e
visão progressivas da actual Política e Lei de Terras, de forma que possam ser responsabilizadas
por garantir o fornecimento dos primeiros registos de diretos a terra e serviços de manutenção
aos seus membros.
Recomendação 7: O Ministério da Terra e Ambiente deve facilitar o processo de definição e
disseminação de um conjunto de dados e requisitos processuais e padrões nacionais que podem
ser usados para criar e manter registos comunitários independentes da terra.

6 CONCLUSÃO
Este documento defende que os sistemáticos, mapeamento e documentação dos direitos para
habitação são um componente importante para um ambiente propício ao investimento a todos os
níveis, seja pelos próprios agricultores, investimentos privados em grande escala, desenvolvimento
agrícola e programas do sector público ou por meio da gestão de recursos naturais e iniciativas de
cadeia de valor. Muito se baseia, no entanto, na facilidade e eficácia do modo como o mapeamento
é realizado e dos sistemas de documentação que são usados, e no resultante tipo de direitos de
posse formalizados.
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O documento sugere que a abordagem actual em Moçambique poderia involuntariamente
direccionar à um ambiente mais inflexível para o investimento e crescimento rural, porque a entrega
em massa de títulos de DUAT pelo Estado é dispendiosa e complexa, existem sérias limitações na
capacidade do governo para estabelecer e manter os registos de terras inclusivos, e não existe
legislação para permitir que pequenos agricultores e comunidades rurais transfiram títulos de DUAT
para projectos de investimento público ou privado, sem abrir mão dos direitos à terra de modo
permanente. Como resultado, o documento propõe que o aumento da segurança de posse para os
actuais ocupantes de terras possa ser alcançado através da adopção de mecanismos e abordagens
para documentação de direitos à terra adquiridos de modo costumeiro que não exijam titulação
formal ou registo imediato nos registos oficiais de terras. Além disso, um sistema de administração
de terras eficiente e eficaz para áreas rurais poderia ser melhor construído, beneficiando-se e
apoiando as capacidades institucionais a nível local (comunitário).
Com base em declarações recentes, as autoridades moçambicanas estão conscientes dos problemas
que assolaram outros países que realizaram processos de titulação em massa e há indícios de
preocupação real com a sustentabilidade do sistema cadastral nacional e a manutenção dos registos
das terras ao longo do tempo. Um documento moçambicano apresentado ao Congresso da FIG em
201852 foi concluído com a seguinte advertência:
“O maior desafio de qualquer processo de registo é a capacidade de manter o cadastro de terras
actualizado. Os investimentos [necessários] para registar terras e criar um cadastro nacional são
enormes. Não faz sentido deixá-lo obsoleto, exigindo exercícios repetidos para registar a terra.
Portanto, propomos que essa questão seja levada em consideração desde o início do processo de
registo e não aquando do seu término” (Balas, Joaquim, Almeirim, Carrilho e Murta, 2018, p. 9)
Até agora, no entanto, essa preocupação não foi abordada no planeamento do programa MozLand
do Banco Mundial e na implementação contínua do Terra Segura. Os riscos e implicações de não a
abordar são consideráveis. Tudo o que acontece após o registo inicial da terra e a emissão do título
também deve ser reflectido no sistema cadastral para que este permaneça útil; as pessoas fazem
transações da terra, passando-a para parentes ou terceiros, casam-se e morrem. Se os proprietários
de terras não puderem aceder ao sistema de administração da terra de maneira fácil e barata, as
resultantes mudanças não serão captadas e o risco é de as pessoas o ignorarem ou evitarem e
cairem mais uma vez na informalidade. O resultado é que o sistema cadastral cai em desuso e
rapidamente se torna desactualizado. Os registos de direitos à terra e os dados colectados com
grandes custos ficarão cada vez mais desactualizados e com menor valor prático, legal ou
económico, representando uma mera questão momentânia.
O sistema formal de administração de terras em Moçambique não é de fácil e barato acesso. Este
documento descreveu e propôs a adoção mais ampla de uma abordagem alternativa para a
regularização da posse de terra e administração dos direitos à terra, que se beneficia das
capacidades das comunidades locais, permitindo que estas usem o processo formal de delimitação
de terras comunitárias como um trampolim para gerir os seus próprios processos de regularização,
emitir a sua própria documentação e atender os seus próprios membros. No contexto da
Constituição e da Política de terras, essa abordagem representa uma progressão legal e lógica, e
defendemos aqui que ela tem o potencial de fornecer uma rota mais eficaz e sustentável para
garantir a segurança da posse em escala.

52

O actual Director Nacional de Terras foi um co-autor deste documento.
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O governo reconheceu o potencial das comunidades rurais em contribuir para um sistema
descentralizado de administração da terra, embora a DINAT entenda que os benefícios só possam
ser alcançados se estiverem vinculados ao sistema cadastral nacional. Conforme o documento do
Congresso da FIG também afirmou:
“A partir de trabalhos e testes anteriormente realizados (Balas et al, 2016a,
2017a, b; Norfolk, 2017; Groenendijk et al, 2017), parece haver um entendimento
comum de que as comunidades possam ser responsabilizadas por essa tarefa. No
entanto, no nosso ponto de vista, isso só seria benéfico se essas alterações
fizerem parte do Cadastro Nacional e não apenas do cadastro da comunidade.”
(Balas et al., 2018, p. 9.).
Existem potenciais vantagens para uma integração gradual e eventual dos dados no sistema
Cadastral Nacional, fornecendo um caminho para a emissão de títulos formais de DUAT para os
titutares de DUAT que percebam uma vantagem real nisso. Não há nenhum obstáculo técnico real
para estabelecer um fluxo de dados entre os sistemas. Este documento conclui, no entanto, que o
estabelecimento de uma plataforma cadastral comunitária nacional gerida de forma independente
teria impactos sociais imediatos e positivos a nível local, que não dependem necessariamente da
questão do título registado no sistema cadastral nacional formal. Essa plataforma fornece uma base
para aumentar a segurança da posse e diminuir conflitos, aborda a necessidade de manutenção dos
registos de direitos à terra e permite a geração de formas de certificação de direitos à terra
acessíveis a todos como uma evidência de posse legal e legítima.
Incluídos no Anexo 1 estão os detalhes técnicos da abordagem CaVaTeCo, as ferramentas específicas
que a ORAM e os seus parceiros empregaram para auxiliar as comunidades a captar dados e criar os
seus cadastros locais no projecto LEGEND Zambézia. Entretanto os princípios da abordagem são
mais importantes do que as ferramentas ou softwares específicos que foram usados, e há
necessidade de um conjunto de regras básicas, requisitos de dados e padrões para sistemas como
este operarem. Uma vez implementadas, soluções adequadas podem ser desenvolvidas pelas
comunidades participantes, ONGs, empresas e prestadores de serviços sem prescrever soluções ou
tecnologias específicas de software para a colecta inicial de dados. Sugerimos que a DINAT e o
recém-remodelado Ministério da Terra e Ambiente facilitem justamente este processo, quiçá sob os
auspícios do FCT, e patrocinem a adoção de um conjunto de dados nacionais e requisitos e padrões
de procedimentos que possam ser usados para construir e manter registos de terras comunitárias
independentes.
Tal processo irá potencialmente gerar grandes quantidades de dados sobre direitos à terra da
comunidade e para habitação que precisariam ser cuidadosamente geridos e mantidos como um
sistema cadastral da comunidade. Isso forneceria um sistema muito mais funcional e acessível para
manter e actualizar dados do que o sistema formal oferece. Assumindo o consentimento dos grupos
comunitários e organismos registados proprietários destes dados, estes poderiam ser inseridos no
sistema nacional, tornando os direitos identificados e declarados localmente e as alterações
subsequentes neles visíveis.
Acreditamos que o potencial desta abordagem como base para futuros programas para o sector de
Terras de Moçambique deve ser incluído nas discussões entre doadores e governo e considerado
com cautela na implementação do programa MozLand do Banco Mundial e no desenho de
programas complementares. Há também escopo para incluir o desenvolvimento de registos de
terras comunitárias e acordos de governanção em uma fase renovada de apoio integrado e

Page |46

Opções para Garantir a Posse e a Documentação dos Direitos à terra em Moçambique: Um Documento sobre
as Políticas e Práticas de Acesso à Terra

Resumo das recomendações
Recomendação 8: O governo deve reactivar o processo do Fórum Consultivo da Terra (FCT) para
considerar estas propostas, entre outras.
Recomendação 9: O governo, os doadores e os parceiros internacionais de desenvolvimento
devem ser incentivados a adoptar uma abordagem mista e pluralista da programação da terra,
que inclua a regularização da posse da comunidade e para fins de habitação, o estabelecimento
de associações legalizadas de gestão de terras e recursos, juntamente com o desenvolvimento
incremental da capacidade estatal de administração de terras e uma abordagem estruturada
para a aprendizagem das partes interessadas.
Recomendação 10: Organizações da sociedade civil (como ORAM, iTC-F e CTV) devem procurar
adoptar uma abordagem coordenada na implementação de documentação local e melhor
delimitação integrada da comunidade e ao nível de regularização de parcelas familaires, e no
trabalho com as comunidades, empresas privadas e partes interessadas do governo em locais e
corredores de investimento em terras e em áreas de desenvolvimento de recursos naturais e
potencial de conservação.
coordenado à organizações da sociedade civil que trabalham com terras, recursos naturais e
desenvolvimento rural, com base no que até agora alcançaram.
A longo prazo, há oportunidades para um sistema cadastral comunitário nacional independente
tornar-se auto-sustentável, através do impulsionamento de taxas nominais de usuário e através da
monetarização responsável e inovadora do acesso aos ricos conjuntos de dados sobre os usuários de
terras rurais. Essas oportunidades levarão tempo para se desenvolver. Enquanto isso, é necessário
não apenas o financiamento, através de doações ou potencialmente através de empréstimos ou
financiamento de ações, mas o desenvolvimento de uma abordagem política coerente que promova
o engajamento das partes interessadas e o aprendizado no desenvolvimento de serviços de
administração de terras adequados a esses objetivos com vista a facilitar o desenvolvimento
econômico rural em Moçambique.
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Apêndice 1: Abordagem Conceitual da Cadeia de Valor da Terra
Comunitária
A CaVaTeCo é baseada na conceitualização dos direitos legalmente adquiridos das comunidades
locais à terra e aos recursos naturais53 como sendo a 'matéria-prima' de uma cadeia de valor, ou
melhor, várias diferentes potenciais cadeias de valor. Os produtos desses processos da cadeia de
valor desejados são os benefícios concretos que podem ser agregados às comunidades locais ou aos
seus membros individuais, devido à transformação dos seus direitos legais “invisíveis” em direitos de
propriedade declarados e/ou registados e visíveis. Essa transformação pode incluir a comunidade
registando e impulsionando os direitos à terra que possui como entidade ou pode também incluir o
reconhecimento e a documentação dos direitos individuais e familiares sobre parcelas discretas de
terra.
Figura 6: O Modelo Conceitual de Cadeira de Valor da Terra Comunitária

The Raw Material
Land rights
acquired under
Mozambican law

The
Transformation
Tools, activities &
processes from
state and civil
society actors

The Product
Sustainable
development
benefits &
opportunities
from land and NR
access & use

A CaVaTeCo é voltada para o auxílio das comunidades locais e dos seus membros a fazer uso e a
exercer os seus direitos. O ponto de partida é, portanto, baseado nos direitos, beneficiando-se dos
direitos legais à terra já adquiridos pela maioria dos ocupantes rurais sob a Lei de Terras de
Moçambique. Os pontos conclusivos, nenhum dos quais são mutuamente exclusivos, são sobre as
comunidades e os seus membros sendo mais capazes de exercer esses direitos na prática e podem
incluir:

53

−

Aumentar a eficácia da participação da comunidade local nos processos de alocação de
terras conduzidos pelo estado;

−

Alavancar os direitos estatutários da comunidade local para a recepção de uma
percentagem nas taxas de licença de uso de recursos locais;

−

Beneficiar-se de oportunidades para estabelecer parcerias com operadores comerciais;

Conforme reconhecida na Lei de Terras de 1997
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−

Desenvolver abordagens de conservação que permitam que a comunidade se beneficie de
programas relacionados ao aprimoramento do sequestro de carbono ou à protecção dos
serviços ecossistêmicos;

−

E / ou permitir que singulares e famílias demarquem as suas próprias terras dentro da
propriedade coletiva, inclusive abordando questões de posse para as mulheres e outros
membros vulneráveis da comunidade.

Existem três componentes do processo de transformação, resumidos em:
−

Ajudar a criar capacidade institucional a nível da 'comunidade local', incluindo a delimitação
formal dos direitos às terras comunitárias e estabeler e desenvolver a capacidade de uma
entidade com personalidade jurídica para a comunidade que a habilite a manter os direitos à
terra e a lidar com o mundo exterior.

−

Facilitar o mapeamento participativo e o planeamento dos actuais e futuros usos da terra e
dos recursos na comunidade e identificar as ameaças e oportunidades locais relacionadas
aos seus direitos adquiridos de possuir e gerir os activos da terra; e

−

Aprofundar os processos de engajamento e consulta / negociação do estado com as
comunidades locais e, quando relevante, trabalhar com agentes do sector privado para
efectuar mudanças nos modelos e métodos de negócios.

O desenvolvimento da abordagem da CaVaTeCo também envolveu a introdução de novas
ferramentas e tecnologias para auxiliar nessas tarefas e garantir um conjunto mais padronizado de
práticas e metodologias. Estas incluem ferramentas digitais de colecta de dados, uso de imagens de
satélite geo-referenciadas disponíveis gratuitamente e uma base de dados centralizada e
espacialmente activada que pode ser usada como uma plataforma para receber, manter e gerenciar
dados gerados no campo.
A CaVaTeCo é também, portanto, uma plataforma operacional que impulsiona tanto ferramentas
técnicas legais como inovadoras e opções para a realização de actividades e abordagem de questões
e desafios. A adição de valor da CaVaTeCo ao quadro legal existente sobre delimitação de terras
comunitárias e habitacionais pode ser resumida da seguinte forma:
−

Estabelece associações registadas como entidades legais para representar a comunidade,
proporcionando-lhes capacidade institucional para lidar com o mundo exterior;

−

Fornece ferramentas que ajudam a identificar e mapear de forma clara áreas importantes
nas terras da comunidade sobre as quais estas irão exercer controlo de gestão (áreas de
conservação, áreas sagradas, firebreaks, etc.), bem como ferramentas para a criação de
planos formais de uso das terras e recursos naturais para orientar a tomada de decisões ao
longo do tempo;

−

Identifica com clareza e compra os direitos de posse adquiridos sobre as propriedades
familiares, por meio de um processo legítimo que permite à comunidade em geral confirmar
esses direitos e à entidade legal que os representa emitir provas da sua aquisição;

−

Faz tudo isto de forma mais eficiente e a um custo menor por comunidade delimitada e por
parcela demarcada, comparativamente às abordagens padrões existentes, por meio de
ferramentas e processos que podem ser implementados pela própria comunidade.
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Figura 7: Os Três Componentes da Abordagem da CaVaTeCo
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Appendix 2: Uma Teoria para a Mudança do ‘Cadastro Popular’
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