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I. INTRODUÇÃO 

O presente Diagnóstico da Implementação da Política Nacional de Terra de 

Moçambique (1995 – 2021), foi elaborado pela Comissão de Revisão da Política 

Nacional de Terras (CRPNT)1, no âmbito das suas competências de “promover a 

realização de estudos de diagnóstico participativo sobre o grau de implementação e 

adequação do quadro político e legal de terras à actual realidade socioeconómica do 

país”, bem como de “apreciar as recomendações resultantes dos Relatórios de 

estudos e diagnósticos realizados, e recomendar linhas de abordagens nas propostas 

de revisão do quadro político legal ou institucional”2.  

 

O documento reflecte os resultados do debate sobre a terra em Moçambique, não 

apenas na perspectiva do estágio de implementação da actual Política Nacional de 

Terras de 1995, particularmente, em termos de administração da terra sob a 

responsabilidade da Administração Pública, mas também na perspectiva dos 

sentimentos, anseios e espectativas dos moçambicanos quanto ao acesso, uso e posse 

da terra, neste caso, em termos de governação da terra. 

 

O Diagnóstico define o horizonte temporal em função, por um lado, do momento da 

adopção da Política Nacional de Terras pela Resolução nº10/95, de 18 de Outubro, 

que criou as bases para a implementação de um novo quadro normativo e 

institucional de gestão e administração de terras e, por outro, o fim  do processo da 

auscultação pública, lançado formalmente a 16 de Julho de 2020 por Sua Excelência 

o Presidente da República de Moçambique, cujos resultados constituem uma das 

principais fontes da o presente exercício. 

 

 

1.1 Abordagem Metodológica 

O diagnostico procura sistematizar os o diagnóstico procura sistematizar os 

principais desafios, constrangimentos, implicacoes juridicas, socio-economicas e 

politicas das questoes identificadas, bem como, as opcoes de solucaao. 

 

Na Parte I, o documento inicia com uma breve abordagem genérica sobre a 

contextualização da PNT em função da sua estrutura e conteúdo, percorrendo a 

fundamentação e as principais prioridades da politica, bem como os princípios e usos 

da terra de modo permitir a analise da materialização das principais medidas de 

politica no acesso e uso da terra. 

                                                           
1 Criada por Diploma Ministerial nº56/2018, de 12 de Junho, como “um órgão para a coordenação, 
elaboração e condução das consultas sobre o processo de revisão da Política Nacional de Terras e 
Estratégia de Implementação e do respectivo quadro regulador e institucional”. 
2 Artigo 4 do Diploma Ministerial nº56/2018, de 12 de Junho. 
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A Parte II analisa o grau de implementação das principais acções contidas na 

estratégia de implementação da PNT, traduzidas, essencialmente, em duas 

medidas, nomeadamente: (i) revisão da Lei de Terras e (ii) Desenvolvimento 

Institucional. A elaboração da parte I, tomou em consideracao em que medida as 

acçoes previstas na estratégia foram implementadas em instrumentos normativos 

(Lei/regulamento da lei de terras, Decreto,  diploma ministerial e despacho). 

A Parte III discute e reflecte as questões de política e contribuições para a reforma 

resultantes de duas principais fontes. Num primeiro momento, a partir da revisão 

de literatura, com destaque para os documentos de trabalho das sessões do FCT, 

relatórios do MTA e relatórios de estudos especializados, o documento faz um 

levantamento das várias matérias que foram sendo objecto de apresentação e 

discussão em diversos fóruns. Num segundo momento, o documento sistematiza as 

principais contribuições e abordagens decorrentes do processo de auscultação 

pública. 

Finalmente, a Parte IV sintetiza os principais desafios, oportunidades e prioridades 

nacionais da PNT tendo em conta a conjugação dos aspectos estruturais e conjunturais 

que resultam da experiência de implementação do quadro legal e institucional de 

administração da terra com a necessidade de aprofundar, consolidar e responder ao 

contexto e dinâmicas actuais da sociedade e do mercado. 
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PARTE I 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PNT 1995 

1.1. Uma Política de Terras de Transição 

O fim da guerra civil e a assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992, marcam o 

início de uma fase de transição tanto a nível político quanto económico. Neste 

contexto, o país passa de uma economia centralizada para uma economia de 

mercado o que justifica uma nova política de terras como elemento fundamental e 

transversal no novo paradigma de desenvolvimento social e económico. 

 

Sendo que a terra é um dos mais importantes recursos naturais de que o país dispõe, 

precisava de ser valorizada e protegida face aos desafios impostos pela abertura do 

mercado, pelas consequências do recém-terminado conflito armado e pela seca que 

tinham contribuído para a destruição do tecido social e económico do país, em 

particular, no acesso e uso da terra, destruindo por completo a base produtiva da 

economia. 

 

O país também enfrentava o desafio da reconstrução e do desenvolvimento pelo que, 

era essencial estimular a retoma do crescimento económico equitativo e sustentável 

fazendo o uso dos abundantes recursos naturais e um grande potencial para 

restabelecer uma economia diversificada. 

 

Nesse contexto, com cerca de 75% da população a viver nas zonas rurais e a 

depender do uso da terra para o seu sustento, eliminar a pobreza e melhorar as 

condições de vida de grande parte da população, constituíam os objectivos 

prioritários da política nacional de desenvolvimento económico e social. Por isso, a 

PNT de 1995 serviu de catalisador do investimento, oferecendo garantias de acesso 

e posse da terra tanto para as comunidades locais quanto para investidores do sector 

privado. 

 

Não obstante a ruptura com o sistema político e com o sistema de mercado 

anteriores, a PNT reafirmou o princípio da propriedade do Estado sobre a terra e a 

proibição de venda, alienação e hipoteca, bem como reconheceu formalmente os 

direitos costumeiros da população rural e criou bases para a promoção do 

investimento público e privado baseado na terra. 

 

Com efeito, as prioridades da PNT foram fixadas em função do correspondente e 

preciso contexto dos objectivos principais da política económica e social do Governo, 

no que se refere à necessidade de crescimento da produção interna, visando, 

essencialmente: 
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 Eliminar a pobreza; 

 Promover o desenvolvimento económico e humano auto-sustentado. 

 

Apesar de ter sido concebida num contexto de transição, dada a centralidade da 

terra como um elemento imprescindível de uma mais ampla e abrangente política 

nacional de desenvolvimento económico e social, a PNT aprovada em 1995, 

sobreviveu às diversas conjunturas percorrendo mais de um quarto de século, sem 

que, no entanto, na grande parte, os seus objectivos prioritários perdessem validade 

e vitalidade3.  

1.2.  Uma Política de equilíbrio entre a propriedade do Estado sobre a terra e a 

promoção da justiça social e económica no campo 

A PNT fixou expressamente um conjunto de princípios fundamentais do acesso e 

uso da terra em Moçambique, estabelecendo um equilíbrio entre vários objectivos e 

procurando assegurar a complementaridade entre estes e os princípios orientadores 

e norteadores da gestão e administração de terras.  

A manutenção da terra como propriedade do Estado, princípio consagrado desde a 

Constituição da República de 1975, constitui um elemento estruturante que define 

o papel distributivo e regulador do Estado na garantia de acesso e uso da terra à 

população e aos investidores visando a materialização de um dos objectivos 

fundamentais do Estado moçambicano, que é o da realização social do indivíduo, ou 

por outras palavras, “a criação do bem-estar material, espiritual e da qualidade de 

vida dos cidadãos”, tal como expresso na alínea c) do artigo 11 da Constituição. 

Ao consagrar o princípio da garantia de acesso e uso da terra à população e aos 

investidores, a PNT tem em vista estabelecer um equilíbrio entre o acesso e uso da 

terra pelas populações rurais residentes e os investidores, visando a promoção da 

justiça social e económica no campo.  

 

Na visão da PNT, expressa na declaração de “Assegurar 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”, é manifesta a ideia 

de que, não obstante a promoção do investimento privado ser uma das prioridades, 

a sua realização deve ser feita usando de forma sustentável e rentável a terra e 

outros recursos naturais, sem prejudicar os interesses locais4. 

 

O reconhecimento dos direitos consuetudinários e dos sistemas costumeiros de 

adjudicação/gestão de terras é corolário, por um lado, do pluralismo jurídico, nos 

termos do qual “o Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de 

                                                           
3 Parágrafo 14 da PNT. 
4 Parágrafo 14, ponto 3 da PNT. 
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conflitos que coexistem na sociedade moçambicana, na medida em que não 

contrariem os valores e princípios fundamentais da Constituição”5.  

 

Por outro, é também corolário do princípio da protecção dos direitos adquiridos por 

herança ou ocupação da terra, previsto no artigo 111 da CRM 1990, nos termos do 

qual “na titulação do direito de uso e aproveitamento da terra, o Estado reconhece 

e protege os direitos adquiridos por herança ou ocupação, salvo havendo reserva 

legal ou se a terra tiver sido legalmente atribuída à outra pessoa ou entidade”. 

 

Ao procurar estabelecer um equilíbrio, deste princípio resultam outros princípios 

que estruturam a PNT, sustentados na ideia de que a promoção de investimentos 

privados através da utilização da terra deve contribuir para a realização dos 

interesses locais e respeitar os direitos costumeiros de terras reconhecidos por lei, 

bem como permitir a participação activa dos nacionais como parceiros em 

empreendimentos privados, assegurando benefícios para a população residente e 

para o erário público nacional. 

 

Da conjugação destes princípios com as prioridades nacionais, a PNT definiu como 

principais usos da terra, entre outros, (i) uso agrário, incluindo o sector familiar e o 

sector empresarial, (ii) para fins de construção e urbanização, (iii) para exploração 

de recursos minerais, (iv) para fins turísticos, (v) para obras de infra-estruturas 

(estradas, linhas férreas, linhas de transmissão de electricidade) e demais obras 

públicas, (vi) para uso industrial e comercial, conforme as prioridades previstas 

pelas respectivas políticas sectoriais, e (vii) para fins de protecção ambiental. 

 

Destes usos, destaca-se o papel da mulher na utilização e participação na gestão de 

terra, para a produção de alimentos de substância alimentar, bem como de produtos 

para o mercado, o princípio da garantia do acesso e uso da terra pela mulher é 

corolário do princípio constitucional da igualdade entre o homem e a mulher e tem 

grande influência no regime da terra, tanto na indicação de quem pode ser sujeito 

do DUAT6, bem como a favor de quem pode operar a transmissão do DUAT por 

herança7. 

A PNT manteve o princípio introduzido na Lei nº6/79, de 3 de Julho, nos termos do 

qual a transferência dos DUAT’s entre cidadãos ou empresas nacionais, depende 

dos investimentos que houverem sido feitos no terreno, com o objectivo de promover 

a realização de investimentos na terra e combater o açambarcamento de terras para 

                                                           
5 Consagrado no artigo 4 da CRM de 1990, 
6 O artigo 10, nº1, al.a) da Lei de Terras estabelece que, “podem ser sujeitos do direito de uso e 
aproveitamento da terra as pessoas nacionais, colectivas e singulares, homens e mulheres, bem como 
as comunidades locais” (sublinhado nosso). 
7 Nos termos do artigo 16, nº1 da Lei de Terras, “o direito de uso e aproveitamento da terra pode ser 
transmitido por herança sem distinção de sexo” (sublinhado nosso). 
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efeitos de especulação. Entretanto, os mecanismos de materialização deste princípio 

dependem da existência de benfeitorias, matéria muito discutida e que carece de 

aperfeiçoamento. 

O desenvolvimento equitativo e equilibrado preconizado pela PNT era também 

imposto pelo princípio do uso sustentável dos recursos naturais de forma a garantir 

a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, assegurando que as zonas 

de protecção total e parcial mantenham a qualidade ambiental e os fins especiais 

para que foram construídas.  

Entretanto, ao estabelecer que “a política de terras tem uma base consensual, e 

estabelece os mecanismos pelos quais os recursos naturais podem ser explorados 

duma maneira equitativa e sustentável”8, este dispositivo, ainda que não seja de 

forma expressa, fixa directrizes com dignidade de princípios que vinculam os 

processos de concepção das políticas e legislação de terras subsequentes. 

Neste sentido, estas directrizes constituem princípios implícitos que devem merecer 

atenção, nomeadamente: 

a) A consensualidade da política de terras; 

b) A exploração equitativa e sustentável dos recursos naturais.  

Com efeito, os princípios que constam da PNT não esgotam as bases orientadoras 

de formulação e inspiração para a elaboração da lei e estruturação dos direitos e 

deveres dos cidadãos no acesso à terra e aos recursos naturais. 

Em face dos factores de força e de fraqueza, das ameaças e das oportunidades que o 

país apresenta, hoje, em relação ao acesso, uso e aproveitamento da terra, 

ponderados aspectos estruturais e conjunturais que resultam da experiência de 

implementação do quadro legal e institucional de administração da terra, novas 

abordagem podem ser consideradas com vista a aprofundar, consolidar ou 

introduzir novos objectivos prioritários para responder ao contexto e dinâmicas 

actuais da sociedade e do mercado. 

 

PARTE II 

2. DIAGNÓSTICO DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA PNT/1995 
 

                                                           
8 Parágrafo 16 da PNT. 
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Tendo em vista o alcance dos objectivos emanados nas prioridades nacionais, a PNT 

adoptou na sua estratégia de implementação, um programa de acções estruturado 

em dois principais resultados: 

 Revisão da Lei de Terras (A); 

 Desenvolvimento Institucional (B). 

 

2.1. Revisão da Lei de Terras 

A revisão da legislação de terras foi prevista para acontecer em duas etapas, sendo 

a primeira, da Lei propriamente dita (i) e, a segunda, da Regulamentação da Lei 

(ii). 

 

(i) Primeira etapa: Revisão da Lei de Terras (aprovada pela Lei nº6/79, de 3 de 

Julho)  

A revisão da Lei nº6/79, de 3 de Julho, tinha como propósito eliminar contradições 

perante a nova situação sociopolítica do país e perante a Constituição da República 

e para simplificar procedimentos administrativos. Para o efeito, a PNT definiu os 

elementos que deveriam ser introduzidos durante o processo de revisão, que são 

objecto da avaliação do grau da sua implementação, a saber: 

 

a) O reconhecimento dos direitos consuetudinários e do sistema consuetudinário 

de adjudicação/gestão de terras nas áreas indicadas. 

 

Este elemento enquadra-se nas medidas de política visando a realização do objectivo 

prioritário de “criar condições para que a agricultura do sector familiar se 

desenvolva e cresça, tanto em volume de produção como em índices de 

produtividade, sem que lhe falte o seu recurso principal, a terra”9 e é corolário do 

princípio da garantia de acesso da terra à população e aos investidores, num 

contexto de reconhecimento dos direitos costumeiros de acesso e gestão de terras 

pelas populações rurais residentes promovendo justiça social e económica no 

campo10. Este indicador constitui a principal decisão de política tomada em benefício 

dos usuários do sector familiar no âmbito do uso agrário da terra11.  

 

A primeira orientação desta medida de política consistiu em adoptar na lei um 

regime flexível que não especifica em cada situação cultural diferente, mas admite 

o princípio de que em cada região possa funcionar o respectivo sistema de direitos 

consuetudinários, de acordo com a realidade local12.  

 

                                                           
9 Parágrafo 14, ii) da PNT.  
10 Parágrafo 17, ponto 2 d PNT. 
11 Parágrafo 20 da PNT. 
12 Parágrafo 22 da PNT. 
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Efectivamente, no âmbito do reconhecimento dos direitos consuetudinários e dos 

sistemas costumeiros de adjudicação/gestão de terras, a Lei de Terras, aprovada 

pela Lei nº19/97, de 1 de Outubro, veio consagrar um pacote mais ou menos 

elaborado e completo de ganhos que constituem direitos adquiridos das 

comunidades locais, entre os quais, se destacam: 

 

1) o reconhecimento da comunidade local como sujeito do DUAT, conforme 

disposto no artigo 10, nº1 da Lei de Terras, definida como “agrupamento de 

famílias e indivíduos, vivendo numa circunscrição territorial de nível de 

localidade ou inferior, que visa a salvaguarda de interesses comuns através 

da protecção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, sejam cultivadas ou em 

pousio, florestas, sítios de importância cultural, pastagens, fontes de água e 

áreas de expansão”; 

2) o reconhecimento da aquisição do DUAT por ocupação por pessoas singulares 

e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras no que 

não contrariem a constituição, conforme resulta do disposto no artigo 12, al.a) 

da Lei de Terras; 

3) a submissão aos princípios de co-titularidade ao direito de uso e 

aproveitamento da terra das comunidades locais, conforme o disposto no nº3 

do artigo 10 da Lei de Terras; 

4) a protecção do direito do uso e aproveitamento da terra adquirido por 

ocupação pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas 

costumeiras, mesmo nos casos de ausência de título (artigo 13, nº2) e de 

registo (artigo14, nº2); 

5) a estatuição da obrigatoriedade de realização de consulta às comunidades, 

durante o processo de titulação do direito do uso e aproveitamento da terra, 

com a finalidade de confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes 

(artigo 13, nº3)13. 

6) a atribuição de carácter nominativo dos títulos formais em co-titularidade 

emitidos para as comunidades locais (nº4 do artigo 13), com tratamento 

similar ao das associações, embora sem necessidade de duplo reconhecimento 

como entidade jurídica, conforme a denominação por elas adoptada14;  

7) o reconhecimento da faculdade de solicitar títulos individualizados, após 

desmembramento do respectivo terreno das áreas da comunidade, pelas 

pessoas singulares, homens e mulheres, membros de uma comunidade local 

(artigo 13, nº5); 

8) o reconhecimento de prova testemunhal apresentada por membros, homens 

e mulheres, das comunidades locais (artigo 15, al.b); 

                                                           
13  Complementado pelo Diploma Ministerial nº158/2011, de 15 de Julho, que aprova os 

procedimentos para a realização da consulta comunitária. 
14 Parágrafo 27 da PNT. 
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9) o reconhecimento da transmissibilidade do direito de uso e aproveitamento 

da terra por herança sem distinção de sexo (artigo 16, nº1); 

10) a não sujeição a prazo ao direito de uso e aproveitamento da terra adquirido 

por ocupação pelas comunidades locais (artigo 17, nº2, al.b); 

11) a consagração do direito à justa indemnização e/ou compensação por 

revogação do direito de uso e aproveitamento da terra por motivos de 

interesse público; 

12) a consagração do direito à participação das comunidades locais na gestão dos 

recursos naturais, na resolução dos conflitos e no processo de titulação, 

utilizando, entre outras, as normas e práticas costumeiras (artigo 24); 

13) a consagração do direito à utilização gratuita da terra pelas comunidades 

locais e pessoas singulares que as integram (artigo 29, al. c); 

14) a consagração do direito à um regime de representação e actuação próprios 

das comunidades locais (artigo 30). 

 

Identificação de lacunas/problemas: 

Não há evidências suficientes de implementação satisfatória de algumas medidas 

de políticas, entre as quais: 

 

a) o registo da ocupação das áreas da comunidade local no cadastro deve 

permitir a negociação e o estabelecimento parceria entre a comunidade e 

qualquer entidade que pretenda realizar investimento, partilhando os lucros 

e benefícios resultantes do investimento, num diálogo acompanhado pelos 

órgãos competentes do Estado a nível central, provincial, distrital e/ou 

municipal15; 

b) Assegurar a integração de pastagens e florestas comunais dentro de um 

esquema formal que possa garantir os direitos locais, enquanto que ainda 

permite o acesso a estes recursos por grupos externos em negociações com as 

comunidades que ocupam as áreas rurais16. 

Estas lacunas coincidem com as preocupações levantadas pela IX Sessão do FCT, 

relativas ao respeito aos direitos das comunidades locais, que recomendaram 

debates sobre o entendimento do conceito de comunidades locais e garantias 

efectivas. 

 

b) A provisão de um sistema de transferência dos direitos de uso e 

aproveitamento 

 

                                                           
15 Parágrafo 25 da PNT. 
16 Parágrafo 28 da PNT. 
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Tendo em conta que, nos termos da CRM, a terra é propriedade do Estado, não pode 

ser vendida, penhorada ou de qualquer alienada, relativamente à transferência de 

direitos de uso e aproveitamento da terra, a PNT definiu princípios básicos 

orientadores para a transferência dos direitos de uso e aproveitamento da terra, 

entre cidadãos ou empresas nacionais, sempre que investimentos houverem sido 

feitos no terreno17; 

 

Este princípio já constava da Lei nº6/79, de 3 de Julho e, em síntese, faz depender 

da transferência de direitos de uso e aproveitamento da terra, da verificação de dois 

pressupostos, nomeadamente: 

1. Se a mesma for realizada entre cidadãos ou empresas nacionais, entenda-se, 

singulares ou pessoas colectivas; e, 

2. Da realização de investimentos no terreno. 

 

A definição de um sistema de transferência de direitos deveria observar a 

classificação e os limites de áreas de uso de terras tipo A, B, C, D, que seriam 

previamente estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pescas 18, tendo em 

conta os seguintes critérios fundamentais: 

 Formas dominantes de uso e ocupação da terra (sector familiar, empresarial 

ou misto); 

 Zonas agro-geologicamente aptas à prática da agricultura; 

 Diversidade dos utilizadores; 

 Intensidade da utilização; 

 Acessibilidade da terra; 

 Densidade populacional; 

 O nível de inserção no fluxo de mercado. 

 

Neste sentido, a PNT definiu as seguintes regras de transmissão de direitos de uso 

e aproveitamento da terram, em função das respectivas áreas: 

1) Nas áreas classificadas como Tipo A, onde predominam o uso urbano e o 

sector empresarial rural: seriam regulados os mecanismos para permitir a 

transferência onerosa de títulos de uso e aproveitamento da terra entre seus 

titulares, tanto entre nacionais como de estrangeiros para nacionais, sempre 

que investimentos tiverem sido feitos no terreno. Nestas áreas, seriam (i) 

regulamentados também os tamanhos mínimos dos terrenos, de acordo com 

as suas finalidades, bem como (ii) introduzidos outros mecanismos que 

impeçam a especulação ou acumulação de terra, mas que também incentivem 

o camponês familiar e o pequeno produtor, que ocupam terras do tipo A como 

meio de subsistência19. 

                                                           
17 Parágrafo 17 da PNT. 
18 Parágrafo 57 da PNT. 
19 Parágrafo 60 da PNT. 
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2) Nas áreas Tipo B, onde predomina o sector familiar: prevaleceria o direito 

consuetudinário na transmissão dos direitos de uso e aproveitamento da 

terra. O acesso do investidor a estas áreas seria negociado e acordado com a 

comunidade. Esta negociação com a comunidade seria apoiada pelos órgãos 

competentes do Estado, a vários níveis20. 

3) Nas áreas Tipo C, por se tratar de áreas protegidas: seria vedada toda e 

qualquer transferência de títulos, exceptuando as áreas que viessem a ser 

identificadas como sendo para a implementação de projectos previstos nos 

planos directores do Governo21. 

4) Nas áreas Tipo D, de difícil acesso: além de ser possível a transferência e 

títulos de uso e aproveitamento da terra, seriam instituídos mecanismos de 

incentivos fiscais e de mercado para atrair investimentos22. 

 

Em qualquer das circunstâncias, o registo da transferência do título somente seria 

permitido após o prévio pagamento do imposto ao órgão fiscal competente23. 

 

A definição e regulamentação dos mecanismos de transferência de direitos de uso e 

aproveitamento de terras consta da Lei de Terras, nos seguintes termos: 

 

“ARTIGO 16 

(Transmissão) 

1. O direito de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por herança 

sem distinção de sexo. 

2. Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, 

entre os vivos, as infra-estruturas, construções e benfeitorias nela existentes, 

mediante escritura pública precedida da autorização da entidade estatal 

competente. 

3. Nos casos referidos no número anterior, a transmissão é averbada no 

respectivo título. 

4. No caso de prédios urbanos, com a transmissão do imóvel transmite-se o 

direito de uso e aproveitamento do respectivo terreno. 

5. O titular do direito se uso e aproveitamento da terra pode constituir hipoteca 

sobre os bens imóveis e as benfeitorias que, devidamente autorizado, edificou 

no terreno ou sobre os quais legalmente tenha adquirido o direito de 

propriedade”. 

 

Identificação de lacunas/problemas: 

                                                           
20 Parágrafo 61 dA PNT. 
21 Parágrafo 62 da PNT. 
22 Parágrafo 63 da PNT. 
23 Parágrafo 64 da PNT. 
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1. A transposição das medidas previstas na PNT relativamente à transferência 

dos direitos de uso e aproveitamento da terra para a Lei de Terras, parece 

não ter clarificado suficiente e fielmente a relação entre estes mecanismos de 

transferência e a classificação das áreas, conforme previsto na PNT; 

2. Consequentemente, por exemplo, a Lei de Terras faz depender a 

transferência dos direitos de uso e aproveitamento da terra à previa 

autorização da entidade estatal competente, um pressuposto que, embora 

viesse já previsto na Lei nº6/79, de 3 de Julho, não foi acolhido na PNT; 

3. De facto, com o reconhecimento dos sistemas consuetudinário, não fica claro 

qual é a entidade estatal competente para autorizar a transferência dos 

direitos de uso e aproveitamento das áreas do tipo B, onde prevalece o direito 

consuetudinário na transmissão dos direitos de uso e aproveitamento da 

terra, conforme previsto no parágrafo 61 da PNT; 

4. Para além disso, por exemplo, no Regulamento do Solo Urbano, que se aplica 

às áreas que se aproximam ao tipo A, estabelece que a é transmissão de 

prédios urbanos não carece de prévia autorização da entidade estatal 

competente, estando apenas sujeita à legislação vigente, ao averbamento 

cadastral e ao pagamento dos encargos fiscais determinados por lei24, um 

regime que se aproxima ao previsto no parágrafo 60 da PNT, o que já não 

ocorre nas outras áreas. 

5. Nestas áreas urbanas, se é verdade que, por um lado, os instrumentos de 

ordenamento territorial definiram os tamanhos mínimos dos terrenos, de 

acordo com as suas finalidades, por outro, não é evidente em que medida 

terão sido introduzidos outros mecanismos que impeçam a especulação ou 

acumulação de terra, ou que tenham incentivado o camponês familiar e o 

pequeno produtor, que ocupam terras do tipo A como meio de subsistência, 

conforme previsto no parágrafo 60 da PNT. 

6. Ambiguidade do conceito de “infra-estruturas, construções e benfeitorias 

existentes” no terreno, como pressuposto para a transferência dos direitos de 

uso e aproveitamento da terra, conforme previsto no nº2 do artigo 16 da Lei 

de Terras. 

 

c) A existência de somente um tipo de título de concessão, seja qual for a base legal 

dos direitos adquiridos 

Este elemento, embora não tenha sido acompanhado de indicações claras sobre 

as suas motivações, parece resultar da constatação da existência, na altura, de 

diversos formatos de títulos de concessão, em função do meio concreto de 

aquisição do direito, daí a orientação no sentido de harmonização e unificação do 

modelo. 

 

                                                           
24 Cfr. Artigo 35 do Decreto nº60/2006, de 26 de Dezembro. 
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Com efeito, durante o período de vigência da PNT foi introduzido e implementado 

um modelo unificado de título de concessão de terras aplicável a nível nacional 

onde constam os elementos essenciais de identificação e descrição do terreno, 

suficiente para efeitos de promoção do registo cadastral. 

 

Identificação de lacunas/problemas: 

O modelo exige o preenchimento do prazo de validade do DUAT, 

independentemente da forma de aquisição do direito, sem respeitar as excepções 

previstas no nº2 do artigo 17 da Lei de Terras. Esta situação tem causado 

incertezas e insegurança na posse da terra visto que, por exemplo, os títulos 

emitidos para efeitos de habitação e a favor das comunidades locais, os títulos 

fazem referência a prazos de validade que, nos termos da lei não são exigíveis. 

Há, pois, necessidade de não prejudicar os direitos adquiridos dos cidadãos em 

virtude do modelo do título de concessão vigente. 

 

d) Um sistema tributário, tanto para os usos com fins agrários, como para fins 

habitacionais, industriais, mineiros e de turismo 

 

A Política Nacional de Terras e a respectiva Estratégia de Implementação, orientam 

para a necessidade de actualização e aperfeiçoamento de um sistema tributário 

baseado na ocupação e uso da terra que possa apoiar os orçamentos públicos aos 

diversos níveis, através de um sistema tributário nacional que diferencie as taxas 

para fins agrários, habitacionais, industriais, mineiro e turístico bem como a 

simplificação dos inerentes procedimentos administrativos permitindo assim que o 

uso e aproveitamento da terra contribua para o erário público através do pagamento 

de taxas a serem actualizadas de acordo com a dinâmica socioeconómica do país25. 

A PNT também previu, por um lado, que, no âmbito da negociação de parcerias 

comunidades locais – investidores, as quantias a serem pagas e as proporções das 

contribuições seriam definidas por alteração da legislação tributária e, neste caso, 

era importante salientar as fortes ligações entre o processo da revisão da Lei de 

Terras, e a reforma dos órgãos locais do Estado26. 

 

Por outro, a PNT definiu que o pagamento do imposto ao órgão fiscal competente 

era um requisito para que fosse permitido o registo da transferência do título de uso 

e aproveitamento da terra27.  

 

A Lei de Terras28 instituiu que os titulares de DUAT estão sujeitos ao pagamento 

das respectivas taxas, cujo valor é determinado em função da localização, dimensões 

                                                           
25 PNT-1995 
26 Parágrafo 26 da PNT. 
27 Parágrafo 64 da PNT. 
28 Lei 19/97, de 1 de Outubro 
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das parcelas de terra, finalidade de uso e aproveitamento das mesmas. As 

comunidades locais e as pessoas singulares que as integram, as explorações 

familiares, o Estado e suas instituições, as associações de utilidade pública 

reconhecidas pelo Conselho de Ministros, as cooperativas e associações 

agropecuárias nacionais de pequena escala estão isentas do pagamento de taxas de 

DUAT. 

 

Se é verdade que, no contexto da actualização e aperfeiçoamento do sistema 

tributário, houve avanços, embora ainda insipientes e insignificantes, 

relativamente à taxa de DUAT e à tributação dos factos sujeitos a registo29, a 

legislação sobre a tributação do imposto predial sobre o DUAT, não tem registado 

quaisquer iniciativas legislativas visando abarcar os prédios urbanos não ocupados 

e sem infra-estruturas edificadas. 

 

Portanto, a abordagem do sistema tributário deve compreender a cobrança das 

taxas administrativas pelos titulares do DUAT, como também pela incidência do 

imposto predial sobre os prédios urbanos e, pela cobrança de impostos pelas práticas 

de actos no âmbito da transferência ou cessão de exploração do DUAT30. 

 

Identificação de lacunas/problemas: 

1. O sistema tributário do uso e aproveitamento da terra implementado nos últimos 

anos concentrou-se na cobrança da taxa de uso da terra, em detrimento de numa 

dimensão integrada, que deveria prever, nomeadamente: (i) a taxa de DUAT; (ii) 

o imposto predial; e (iii) a tributação dos actos sujeitos a registo; 

2. O regime de cobrança de taxas de DUAT ainda não se mostra suficientemente 

eficaz e eficaz. Com efeito, o modelo e/ou mecanismo de cobrança de taxas não 

são uniformes o que favorece a fuga ao cumprimento das obrigacoes 

 

Implicações jurídicas/socioeconómicas/políticas 

1. Baixa capacidade de captação de receitas pela ocupação, posse e uso da terra; 

2. Não tributação de prédios urbanos que, embora não estejam a ser 

efectivamente ocupados, encontram-se em zonas de elevado potencial 

comercial ou turístico; 

3. O deficiente sistema de tributação propicia a existência de terras ociosas, o 

açambarcamento, acumulação e especulação de terras. 

 

e) Simplificação de procedimentos administrativos 

                                                           
29 Nos termos do disposto na al.a) do artigo 2  do Decreto-Lei nº2/2018, de 23 de Agosto, que aprova 

do Código de Registo Predial, “estão sujeitos a registo os factos jurídicos que importam a constituição, 
o reconhecimento, a modificação ou transmissão do direito de uso e aproveitamento da terra ou a 
cessão de exploração parcial ou total de prédios rústicos ou urbanos”. O registo destes factos é feito 

nos termos do disposto no artigo 66 do mesmo diploma legal. 
30 Parágrafos 26 e 64 da PNT. 
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A PNT estabeleceu como um dos elementos a introduzir na revisão da Lei de Terras, 

a simplificação de procedimentos administrativos. Entretanto, não clarificou e nem 

deu indicações sobre os mecanismos de simplificação desses procedimentos e, 

mesmo ao longo do seu texto, não se faz referência aos constrangimentos de ordem 

procedimental. 

 

Neste sentido, tendo em conta o regime do direito de uso e aproveitamento da terra, 

parece a simplificação de procedimentos deverá ser feita tendo em conta o regime 

anterior, que era o previsto na Lei nº6/79, de 3 de Julho e incide sobre todos os factos 

que compõem as vicissitudes deste direito, incluindo a constituição, o 

reconhecimento, a modificação ou transmissão do direito de uso e aproveitamento 

da terra ou a cessão de exploração parcial ou total de prédios rústicos ou urbanos.  

 

Com efeito, no âmbito da Reforma do Sector Público, a simplificação dos 

procedimentos administrativos implica a remoção dos constrangimentos 

burocráticos existentes visando reduzir o tempo de tramitação e dos passos sobre os 

requisitos actualmente exigidos e apresentar uma proposta técnica para o 

melhoramento do processo de acesso, uso e posse da terra. 

 

Identificação de lacunas /problemas 

1. Pluralidade das instituições envolvidas na tramitação dos processos de 

titulação, delimitação e registo dos pedidos de DUAT; 

2. Requerentes com dificuldades em elaborar os planos de exploração; 

3. Consultas comunitárias condicionadas à disponibilidade e agenda do 

administrador do Distrito;  

4. Fraca representatividade das comunidades locais nas Consultas 

comunitárias;  

5. Morosidade na apreciação e aprovação dos pedidos de DUAT pelas entidades 

competentes; 

6. Atraso observado na tramitação dos documentos que exigem estudos 

ambientais do grupo A; 

7. Processos com falta de dados, de indicadores sociais, ambientais e 

económicos; 

8. Exigência pelas várias das entidades envolvidas, às vezes vagos e muito 

gerais; 

 

Implicações jurídicas/socioeconómicas/políticas 
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1. O problema de complexidade de procedimentos gera insegurança da posse 

da terra quanto à titularidade dos direitos de uso e aproveitamento, 

causada pela ambiguidade de alguns dispositivos legais; 

2. Desconhecimento de procedimentos para a aquisição de DUAT (artigo 24 do 

Regulamento da Lei de Terras) a nível das instituições de base (distrito, 

Posto Administrativo, localidade); 

3. Deficiente colaboração interinstitucional entre os Serviços de Cadastro e as 

entidades que superintende as actividades económicas, o que condiciona o 

não cumprimento dos prazos fixados para emissão de pareceres técnicos, nº 

2 do artigo 26 do Regulamento da Lei de Terras; 

4. Conflitos negativos e positivos de competências na gestão e administração 

de terras a nível distrital; 

5. Desconhecimento pelos utentes do papel/função do Agrimensor 

ajuramentado, aliado aos custos elevados aplicados por estes, recorrendo 

sempre aos técnicos dos SPGC; 

6. Fraca divulgação dos procedimentos para aquisição de terra, previstos no 

artigo 24 do Regulamento da Lei de Terras; 

7. Deficiente operacionalização do Cadastro Nacional de Terras. 

 

(ii) Revisão da Regulamentação da Lei de Terras, para aprofundar e detalhar as 

condições de aplicação da Lei de Terras 

Rever a Regulamentação da Lei de Terras, constitui uma das prioridades da Política 

Nacional de Terras e da sua Estratégia da Implementação, que orienta sobre a 

necessidade de aprofundar e detalhar as condições de aplicação da Lei de Terras. 

Com base na Política foi aprovada a Lei nº. 19/97, de 1 de Outubro, Lei de Terras e 

respectivo Regulamento, que estabelecem os termos em que se opera a constituição, 

exercício, modificação, transmissão e extinção do direito de uso e aproveitamento da 

terra. 

 Ao longo dos 20 anos de vigência deste quadro político legal, o Governo tem vindo 

a adoptar instrumentos interpretativos e complementares que permitiram a sua 

actualização pontual contínua, sem necessidade de revisão da Lei de Terras. 

Como progressos de implementação da PNT, podemos afirmar que esta estratégia 

foi alcançada, através da aprovação dos seguintes instrumentos normativos: 

(i) Decreto do Conselho de Ministros nº 66/98, de 8 de Dezembro, aprova o 

Regulamento da Lei de Terras e revoga o Decreto nº 16/87, de 15 de Julho; 

(ii) Decreto Nº 77/99 de 15 de Outubro, actualiza os valores das taxas a pagar 

pelos requerentes e titulares do Direito de Uso e Aproveitamento da 
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Terra, constantes do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo 

Decreto n.º 66/98, de 8 de Dezembro; 

(iii) Diploma Ministerial (do Ministério da Agricultura e Pescas) nº 29-A/2000, 

de 17 de Março, aprova o Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras; 

(iv) Decreto do Conselho de Ministros nº 01/2003, de 18 de Fevereiro, que 

altera os artigos 20 e 30 do Regulamento da Lei de Terras Sobre a 

compatibilização dos procedimentos entre o Cadastro Nacional de Terras 

e o Registo Predial; 

(v) Decreto do Conselho de Ministros nº 60/2006, de 26 de Dezembro, aprova 

o Regulamento do Solo Urbano; 

(vi) Decreto do Conselho de Ministros SN/ 2007, aprova a alteração do artigo 

30 do Regulamento da Lei de Terras; 

(vii) Resolução n.º 70/2008, de 30 de Dezembro, que aprova os procedimentos 

para a apresentação e apreciação de propostas de investimento 

envolvendo extensão de terra superior a 10.000 hectares; 

(viii)  Decreto nº 43/2010, de 29 de Outubro, que altera o nº 2 do artigo 27 do 

Regulamento da Lei de Terras; 

(ix) Diploma Ministerial nº 158/2011, de xx de xxx, que adopta procedimentos 

específicos para a consulta às comunidades locais no âmbito da titulação 

do direito de uso e aproveitamento da terra; 

(x) Diploma Ministerial n.° 47/2020, de xx de xxx, que actualiza os valores 

das taxas a pagar pelos requerentes e titulares do Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra, constantes do Regulamento da Lei de Terras, 

aprovado pelo Decreto n.º 66/98, de 8 de Dezembro, e do Decreto n.º 77/99, 

de 15 de Outubro e revoga o Diploma Ministerial n.º 144/2010, de 24 de 

Agosto.  

 

Da regulamentação aprovada ao longo destes anos, pode-se constatar que, por um 

lado, foi possível alcançar uma das recomendações da PNT no sentido de que “a 

legislação deverá ser um instrumento flexível, que permita a actualização ao longo 

do tempo sem recorrer a necessidade de fazer revisões periódicas”31, da Lei de 

Terras e, por outro, a lei conseguiu induzir à «formalização do informal», 

principalmente no que respeita ao cadastro das unidades do Sector Familiar32, com 

a introdução de normas e procedimentos na estrutura de organização, actuação e 

representação das Comunidades Locais. 

 

Identificação de lacunas/problemas 

                                                           
31 Parágrafo 64 da PNT. 
32 Parágrafo 65 da PNT. 
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Não é evidente que se tenha conseguido alcançar a necessidade de harmonizar a 

revisão e regulamentação da Lei de Terras com outras leis e políticas sectoriais já 

em curso ou programadas33, entre outras: 

 O Programa de Reforma dos Órgãos Locais (PROL) e a Lei dos Municípios; 

 A Lei das Finanças Locais; 

 A Lei do Trabalho; 

 Legislações sectoriais sobre Florestas e Fauna Bravia, Águas, Minas e 

Construção; 

 Política Nacional do Ambiente; 

 Política Nacional de Turismo e a respectiva estratégia de desenvolvimento; 

 

Implicações jurídicas/socioeconómicas/políticas do problema 

As implicações deste problema manifestam-se de forma mais evidente no 

incumprimento de algumas medidas e recomendações da PNT, em particular, nos 

seguintes aspectos: 

1. Indefinição/não regulamentação dos mecanismos que operacionalizam a 

negociação e diálogo entre os investidores e as Comunidades Locais, 

conforme previsto no parágrafo 25 da PNT;  

2. Indefinição/não regulamentação dos mecanismos de transferência dos 

direitos de uso e aproveitamento da terra em função da classificação de áreas 

de uso de terras tipo A, B, C, D, conforme previsto no parágrafo 57 a 64 da 

PNT; 

3. Indefinição/não regulamentação das Áreas Prioritárias de Acção para efeitos 

de organização, titulação e cadastro, conforme previsto nos parágrafos 70 e 

71 da PNT; 

4. Indefinição/não compatibilização dos níveis de competências relativas à 

gestão e administração de terras, incluindo sobre a atribuição do DUAT e nas 

zonas de protecção parcial; 

5. Lacunas nos mecanismos de representação e actuação das Comunidades 

Locais, conforme previsto no artigo 30 da Lei de Terras; 

6. Definição de mecanismos de consultas comunitárias deficientes e com 

lacunas; 

 

2.2. Desenvolvimento Institucional 

 

(i) Cadastro Nacional de Terras 

                                                           
33 Parágrafo 66 da PNT. 
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A PNT refere que o Cadastro Nacional de Terras deve ser único para todo o país de 

tipo multifuncional, que utilizará um conjunto de metodologias cadastrais e será 

interligado por uma única rede informática, com padrões uniformes para levar a 

cabo as suas funções.  

O CNT terá a competência adicional de titular os direitos de uso e aproveitamento 

da terra, após a respectiva adjudicação e demarcação do terreno. A entidade de 

gestão do cadastro deve constituir-se numa instituição autónoma, independente da 

extinta Direcção Nacional de Geografia e Cadastro- DINAGECA e que se 

encarregará das áreas de geografia e cadastro34. Para a PNT, dada a limitação de 

recursos deveriam ser escolhidas áreas prioritárias de acção para cadastro, tendo 

em conta potenciais conflitos de terra, demanda, proximidade urbana, potencial 

agrícola, florestal, mineiro ou turístico e vulnerabilidade ambiental. Segundo a PNT 

as concessões de terra seriam suspensas nas áreas onde se realizasse o cadastro. 

Orienta-se ainda a unificação do CNT com o sistema nacional de registo predial. 

A materialização das orientações da PNT acima referidas inicia com a consagração, 

na Lei de Terras, do Cadastro Nacional de Terras (CNT)35  que compreende a 

totalidade dos dados necessários para a qualificação económica, planificação e 

distribuição dos recursos do pais, tendo em conta a situação económica jurídica das 

terras, os tipos de ocupação, uso e aproveitamento, bem como a avaliação da 

fertilidade dos solos, manchas florestais, reservas hídricas, de fauna e de flora, 

zonas de exploração mineira e de aproveitamento turístico, a organização eficaz da 

utilização da terra, sua protecção e conservação e a determinação das regiões 

próprias para produções especializadas.    

Assim, o CNT constitui o conjunto sistematizado de informações, dados e mapas, 

sobre a terra e outros recursos naturais, sua aptidão, distribuição, localização e 

concessão, baseado junto aos serviços de cadastro, com sessões locais em cada 

província.  O CNT obriga as outras entidades que tutelam outros recursos naturais 

como flora e fauna, águas, minas, turismo e outros de domínio público enviar os 

dados necessários a organização e actualização do CNT de acordo com as normas 

definidas pelos Serviços de Cadastro36.  

Problemas identificados: 

Embora a Lei de Terras tenha consagrado a figura do Cadastro Nacional de Terras, 

prevalecem ainda alguns desafios para materializar este desígnio da PNT em toda 

a sua extensão, assim descritas:  

                                                           
34 Parágrafo 67 e ss da PNT. 
35 Art.5 LT. 

36 Art.3 do RLT. 
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a) Não foram ainda definidas as normas e padrões de organização e actualização 

do cadastro, por forma a permitir a operacionalização do cadastro nacional 

único; 

b) Não existência de mecanismos de colecta, análise e qualificação técnica dos 

dados necessários para a organização do CNT, 

c) Vazio existente no quadro legal sobre terras e outros recursos naturais para 

conferir força legal vinculativa aos dados que constituem o CNT e instituir o 

dever de envio e actualização de informação pelos diferentes sectores e 

entidades detentores de direitos sobre estes; 

d) transição do sistema de cadastro analógico para o digital/informatizado, em 

prol da operacionalização efectiva do Sistema de Informação de Terras, 

espinha dorsal do CNT; 

e) deficiente ligação, por um lado, entre o mapeamento topográfico/cadastral, o 

ordenamento do território, e o zoneamento agro-ecológico e por outro entre 

estas dimensões e a regularização das ocupações e a delimitação das terras 

ocupadas pelas comunidades locais (RDUAT/DELCOM); 

f) fraca ligação entre o sistema de registo cadastral de terras e o sistema de 

registo predial; 

 

Implicações jurídicas/socioeconómicas/políticas do problema 

As implicações decorrentes destes problemas são evidenciadas pelas fragilidades do 

sistema de administração de terras em oferecer ao país, aos utilizadores e cidadãos 

em geral, um conjunto de serviços e benefícios inerentes, nomeadamente, 

1) ferramentas de trabalho essenciais tais como as normas e padrões de 

organização dos cadastros sectoriais incluindo os mecanismos de recolha e 

sistematização dos dados informações relevantes; 

2) o usufruto pelos utilizadores de informações e dados frescos e precisos, 

contribuindo para um melhor conhecimento e transparência; 

3) nos níveis de decisão, pode afectar a qualidade das decisões com 

consequências nos processos de governação e na qualidade de vida dos 

cidadãos; 

 

(ii) Tribunais 

a) Para a solução dos eventuais conflitos que possam surgir entre os titulares 

do direito de uso e aproveitamento da latia, após a concessão dos respectivos 

títulos, necessário apetrechar e capacitar os tribunais distritais e 

comunitários, reforçando a função jurisdicional do Estado a nível local, 
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através de revisão da legislação quanto a competência jurisdicional desses 

tribunais37. 

 

A estratégia de implementação da política indica que a actual PNT oferece um 

quadro de resolução de conflitos centrado no sistema judicial – embora contemple 

os tribunais comunitários (que não são de espécie judicial), deixando de fora os 

sistemas alternativos de gestão de disputas de terra. 

A actual Política Nacional de Terras e Estratégia de Implementação assume esse 

pressuposto ao prever o uso e demandar o desenvolvimento institucional de um 

sistema de resolução de conflitos, com destaque para os tribunais, como forma de se 

fazer face aos conflitos de uso e aproveitamento da terra que possam surgir entre os 

titulares desse direito. 

A primeira pesquisa no país, com cobertura nacional, sobre a actuação dos tribunais 

judiciais na resolução de conflitos de terra e outros recursos naturais38 - a única até 

hoje encontrada com foco específico nessa matéria foi realizada em 2004. Os 

resultados dessa pesquisa indicam que as trajectórias dos processos de resolução 

dos 165 conflitos de terra investigados cruzam apenas de forma muito incipiente as 

instâncias judiciais (quantos casos).  

Observa-se ainda uma intervenção igualmente incipiente dos tribunais 

comunitários, não obstante se reconheça que os seus operadores, como membros das 

lideranças comunitárias, participem naturalmente dos outros fóruns, normalmente 

indefinidos, que fazem parte dos sistemas alternativos de gestão de disputas de 

terra a nível local. 

Nesse sentido torna-se necessário reflectir sobre um “sistema completo” (normativo 

e institucional) de resolução de conflitos de terras, incluindo as funções 

jurisdicionais dos tribunais e os mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 

O MTA introduziu a partir de 2015 o Mecanismo de Gestão de Conflitos de Terra. 

Trata-se de um instrumento institucional da entidade responsável pela gestão e 

administração de terras (DNDT) com o objectivo de orientar o processo de gestão de 

conflitos de terras com vista a responder a um conjunto de preocupações decorrentes 

da posse, uso e aproveitamento de terras no seio dos ocupantes da terra, junto aos 

titulares do DUAT atribuídos para o exercício de actividades económicas e de 

protecção ambiental, comunidades locais e demais interessados na matéria, 

estabelecendo directrizes e regras para o reporte, análise dos casos, identificação 

                                                           
37 Parágrafo 74 da PNT. 
38 Relatorio da Pesquisa sobre Conflitos de Terra, Ambiente e Florestas e Fauna Bravia, CFJJ (2004) 
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das soluções e/ou formas de mitigação, concorrendo-se desta forma para a 

harmonização dos mecanismos de gestão de conflitos de terras a nível nacional39. 

Este mecanismo compreende os diferentes níveis desde a comunidade local até ao 

nível central de gestão de terras, nomeadamente a DNDT, compreendendo actores 

como: a) as partes em conflito; b) as lideranças comunitárias (Secretário do bairro, 

Líder comunitário, Tribunal comunitário, Chefe da localidade, [Chefe do Posto 

Administrativo]; c) a Administração do Distrito; bem como, d) Agentes para-legais, 

como recursos especializados locais. Nesse sentido, trata-se de um instrumento que 

deverá ser devidamente enquadrado na nova PNT e respectivos instrumentos 

legais. 

A abordagem da política demanda o desenvolvimento institucional de outros 

sectores. Isso prova a necessidade de organicidade, relações interinstitucionais de 

terras e outros sectores (judiciário). 

 

b)  Fortalecer o sistema judicial tanto no que se refere às instalações e 

equipamentos, quanto a um programa de capacitação dos juízes e auxiliares 

da justiça, especialmente para questões de terras40. 

 

A capacitação dos operadores do judiciário para questões de terra centrou-se, entre 

outros programas, nas seguintes acções: 

 Cursos normais iniciais e contínuos de magistrados; 

 Cursos de paralegais e seminários distritais; 

 Projectos – litigação estratégica. 

A capacitação institucional do sistema de resolução de conflitos de terra em 

Moçambique ainda não é especializado, no sentido de institucionalização de 

tribunais ou jurisdições específicas para tratar deste tipo de disputas.  

Não obstante, começam a surgir algumas iniciativas que se orientam nesse sentido. 

Uma delas é o caso da criação do Gabinete da Defesa dos Interesses Difusos e 

Colectivos a nível da Procuradoria-Geral da República, em 201641.  

A outra refere-se às acções de capacitação de magistrados na área do Direito do 

Ambiente, Terra e outros Recursos Naturais em parceria com entidades 

internacionais como o UNEP, com o objectivo de fortalecer e tornar eficaz a actuação 

do sistema da administração da justiça, especialmente o judiciário. Para o efeito, 

tem-se como referência padrões internacionais que são introduzidos através de 

                                                           
39 Protocolo/Mecanismo de Gestão e 
40 Parágrafo 75 da PNT. 
41 O Gabinete da Defesa dos Interesses Difusos e Colectivos da Procuradoria-Geral da República foi 

criado pelo Despacho n.º 02/GAB-PGR/2016, do Gabinete da Procuradora-Geral da República. 
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conceitos como o “Greening the Judiciary in África” e de técnicas de intervenção no 

sector judicial como é o caso da “Litigação Estratégica”.  

 

(iii) Comissão Inter-Ministerial de Terras 

A Comissão Inter-Ministerial de Terras foi estabelecida a nível do Conselho de 

Ministros, para acompanhar o processo de revisão da legislação. Esta Comissão era 

assessorada por um Secretariado Técnico, com representantes dos ministérios e 

institucionais apropriadas. Alguns dos principais resultados desta Comissão 

incluem: 

a) Xxxxxx 

b) Xxxxxx 

c) xxxxxx 

 

Identificação das lacunas/problemas 

Após a aprovação da Lei de Terras, esta Comissão foi extinta, deixando um vazio no 

âmbito da coordenação inter-institucional que, mais tarde, veio a ser preenchida 

com a criação do Fórum de Consultas sobre Terras. 

 

(iv) Acções fundamentais do Estado na Implementação da PNT 

 

A PNT reservou um papel fundamental ao Estado visando a implementação da 

PNT, através da realização de um conjunto de acções, algumas das quais previstas 

no âmbito das medidas da própria política e outras como consequência destas42. 

As acções enquadradas no contexto da estratégia de implementação da PNT, foram 

abordadas nos pontos anteriores e incluem as seguintes: 

 Rever manter uma base legal adequada à evolução da economia e da sociedade; 

 Fortalecer e manter sistemas administrativos eficazes para ordenar e agilizar o 

cadastro e registo da terra, 

 Fortalecer e manter sistemas judiciais eficazes e acessíveis para a solução de 

eventuais conflitos;  

 Actualizar e aperfeiçoar um sistema tributário baseado na ocupação e no uso e 

aproveitamento de terras; 

 

As acções que resultam como consequência da implementação das medidas de PNT, 

incluem: (a) divulgação da legislação sobre terras à população e criação das 

condições necessárias para a efectiva implantação da política de terras; (b) encorajar 

a participação da sociedade civil no processo de gestão da terra e, (c) elaborar um 

plano de investimentos. 

                                                           
42 Parágrafo 78 da PNT. 
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a) divulgação da legislação sobre terras à população e criação das condições 

necessárias para a efectiva implantação da política de terras  

Neste domínio, parece evidente que a PNT atribuiu ao Estado o papel fundamental 

na implementação da PNT e, para o efeito, tinha como horizonte e preconizava que, 

as comunidades, os investidores, homens e mulheres e o público em geral estivessem 

munidos de conhecimentos adequados sobre os direitos da terra e outros recursos 

naturais, sensibilizados e encorajados para exercerem o registo dos seus direitos de 

uso e aproveitamento de terra para o desenvolvimento local, através procedimentos 

claros, efectivos, participativos e sensíveis ao género para uma melhor prestação de 

serviço na gestão e administração de terras. 

O mesmo domínio pretendia também, desenvolver e prover uma capacitação 

institucional na gestão e administração de terras, através da consciencialização, 

formação, educação de todos os intervenientes e coordenação das actividades ligadas 

a terra e outros recursos naturais com vista a se ter maior retorno das comunidades, 

das autoridades a nível local, dos investidores, ONGs e do cidadão comum no geral, 

(homens e mulheres).   

Contudo, na materialização deste desejo soberano, a questão de Comunicação na 

componente de gestão e administração de terras, o papel da Direcção do pelouro é 

fundamental como coordenadora da gestão e administração da terra, mantendo o 

Cadastro Nacional de Terras e liderando debates políticos realizados através do 

Fórum de Consultas sobre Terras (FCT) e outras plataformas de governação. 

 

Existem, embora em situação ainda reduzida, iniciativas e/ou actividades de 

divulgação, sensibilização e educação pública focalizadas para o conhecimento das 

leis agrárias, em particular as Leis de Terras, Florestas e Fauna Bravia e Ambiente. 

Algumas organizações não-governamentais, e da sociedade civil têm participado 

activamente nestas iniciativas de divulgação de Leis sobretudo aquelas que 

protegem as comunidades, com maior capitalização dos aspectos de protecção dos 

direitos das mulheres e grupos vulneráveis, em particular a legislação sobre Terras. 

 

Os principais implementadores das actividades de divulgação, sensibilização e 

educação pública são organizações da sociedade civil, ONGs e instituições públicas 

e privadas. Destacam-se algumas organizações tais como: SPGC, SPFFB, SDAE, 

ORAM, UNAC, incluindo as Uniões provinciais e distritais dos camponeses, Fórum 

Terra, Fórum Mulher, MUGEDE, iTC, CTV, RADEZA, ADAMA, UCAMA, 

ACEAGRARIOS, NAFEZA, incluindo as rádios comunitárias.43 

 

                                                           
43 Estratégia de Comunicação da Terra 
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Em geral as actividades de divulgação, sensibilização e educação pública são 

realizadas durante as delimitações e demarcações de terras comunitárias, as 

consultas comunitárias, capacitações dos membros das comunidades locais, comités 

de gestão da terra e de outros recursos naturais, associações agro-pecuárias e outros 

grupos de interesse (homens e mulheres) beneficiários dos projectos e programas 

nas comunidades locais no país. 

 

As mensagens divulgadas são para o conhecimento geral das leis da terra e outros 

recursos naturais como por exemplo:  

“A terra é propriedade do Estado”.  

“As comunidades locais podem delimitar as terras comunitárias para assegurar a 

melhor gestão dos recursos naturais, a redução dos conflitos de terras e a promoção 

do desenvolvimento local e sustentável”. 

“O direito de uso e aproveitamento da terra, garante-nos a posse das terras 

ancestrais ou por ocupação de boa-fé” 

“Homens e mulheres têm os mesmos direitos na família”. 

“Homens e mulheres têm os mesmos direitos á terra”. 

 

A transmissão dessas e outras mensagens é feita principalmente em palestras e as 

vezes através de campanhas de divulgação usando rádios comunitárias, líderes 

comunitários. Algumas organizações usam também a dança, teatro, cânticos, 

brochuras, capulanas, bonés, sacolas, dísticos, camisetes seminários, troca de 

experiências como meios para a divulgação e sensibilização das comunidades locais. 

 

As fragilidades registadas ao longo dos anos da implementação da PNT de 95, 

podem capitalizadas, revendo a implementação da estratégia desta mesma politica 

e de forma impar e oportuna pode se capitalizar a estrutura adoptada no contexto 

da Estratégia de Comunicação sobre Terra 2015-2020, como ponto de partida e/ou 

continuidade, aliando a essa iniciativa a uma outra forma de divulgação que 

claramente foi identificada na aprovação da estratégia de divulgação logo após a 

aprovação da Resolução 10/95 PNT, neste caso a “Campanha Terra”. O exemplo a 

capitalizar uma das experiências esta ilustrada na figura abaixo através do 

diagrama da estratégia de Comunicação. 



28 
 

Expesição de material de

campanha (camisete, bones,

sacolas, brochuras sobre

procedimentos, género, base

do registo, Leis, relatórios e

outros documentos do

projecto, etc)

Exposicão de

equipamento e

outro material

sobre o registo

de terra, (GPS,

Exposição de

fotografias (refentes a

diferentes fases do

projecto e processo de

regularização das

ocupações de Terras)

Exposição de

mapas dos bairros

registados, mapas

de edital, imagem

satélite, etc.

Exposição de

dίsticos (colocar

em diferentes

pontos

estratégicos do

local da Feira).

Concurso (dança

incluindo de cadeira,

perguntas e responstas

sobre o projecto e

processo sobre a

regularização).

Palestra (sobre o tema,

registo de terras, edital,

DUAT, direito dos homens e

mulheres, cotitularidade,

etc).

Grupos culturais

locais: Cantico,

Dança, teatro,

drama, etc.

Feiras sobre 

Terras

 

Fonte: Estratégia de Comunicação da Terra 2015-2020 

 

Identificação de lacunas/problemas44 

 

Conforme já foi referido na parte introdutória deste documento, vários são os 

problemas que afectaram a implementação das actividades de comunicação, 

sensibilização, divulgação e educação pública a destacar: 

(i) Limitado conhecimento sobre a legislação e procedimentos referente a 

gestão e administração de terras, incluindo, as consultas comunitárias, 

delimitação de terras comunitárias;45 

(ii) Limitado conhecimento sobre os direitos que homens, mulheres, 

grupos vulneráveis tem sobre a terra. 

(iii) Limitado conhecimento sobre o papel que as autoridades locais, 

incluindo líderes comunitários, membros dos tribunais comunitários e dos 

conselhos consultivos, comités de gestão dos recursos naturais têm na 

gestão e administração de terras; 

(iv) Fraca disponibilização e divulgação da informação sobre a 

gestão e administração de terras.46 

(v) Limitado conhecimento sobre as oportunidades, iniciativas e 

programas de gestão e administração de terras existentes em 

Moçambique, incluindo o programa de capacitação institucional de gestão 

e administração de terras, o SiGIT, iniciativas para Terras Comunitárias, 

                                                           
44 Diagnostico: Estratégia de Comunicação da Terra 2015 - 2020 
45 Há pessoas (homens e mulheres) que nunca ouviram falar da Lei de terras, segundo informação 

recolhida nas comunidades durante o trabalho de campo nas províncias. 
46 Mesmo a nível das instituições (SPGC, SDAE, Municípios), os técnicos não possuem pelo menos a 

Lei de Terras como um instrumento de trabalho do dia-a-dia. Também a mesma situação se estende 

ao INFATEC, que encara o problema da limitada disponibilidade da legislação de terras na sua 

biblioteca e como um instrumento didáctico no processo de aprendizagem, segundo informação 

colhida durante a actualização e elaboração da presente Estratégia de Comunicação de Terras.   
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iniciativas promotoras de segurança e posse de terras para as mulheres e 

grupos vulneráveis.  

(vi) Inadequada divulgação e transmissão de informação aos 

usuários, conduzido em alguns casos a processos de desenvolvimento 

duma forma errada, como por exemplo o que acontece com os processos de 

delimitação de terras comunitárias.47 

(vii) Inadequada condução de processos de gestão e administração de 

terras, tais como: divulgação da legislação agrária, consultas 

comunitárias, delimitação de terras comunitárias, formação dos comités 

de gestão da terra e de outros recursos naturais, sem no entanto obedecer 

nem aplicar os métodos participativos e sensíveis ao género. 

(viii) Limitada capacidade técnica, humana e financeira de promoção 

de campanhas e actividades de sensibilização, divulgação e educação 

pública e prestação de serviços a nível local, incluindo a nível dos SPGC, 

SDAE, SDPI, Municípios.   

 

b) Encorajar a participação da sociedade civil no processo de gestão da terra: 

balanço geral e algumas experiências das iniciativas de delimitação de terras 

comunitárias 

 

Uma das inovações trazidas no quadro da nova Política de Terras e correspondente 

legislação inaugurada no país em 1995/1997 é a possibilidade de se proceder à 

delimitação, titulação e registo cadastral das terras comunitárias com o fim de 

garantir os direitos adquiridos das comunidades e as famílias que as integram 

especialmente no contexto da sua interacção com os grandes investimentos públicos 

ou privados que requerem de grandes extensões de terras. 

 

Conforme referido no ponto anterior, para além das acções de divulgação da 

legislação de terras e dos direitos das comunidades locais sobre a terra, a 

participação da sociedade civil no processo de gestão da terra fez-se sentir com 

maior efectividade nas iniciativas de delimitação de terras comunitárias. A 

implementação destes processos de demarcação das áreas comunitárias contou com 

uma forte participação da sociedade civil, através de várias iniciativas. 

 

Identificação do problema 

Confrontados os dados das delimitações com os referentes aos títulos de DUATs 

autorizados e conhecidos, ou seja, os títulos individuais, a favor de cidadãos, 

famílias, empresas e outros utilizadores, se constata que em termos de parcelas, as 

                                                           
47 Existe a percepção por parte de algumas ONGs que facilitam a delimitação de terras comunitárias, 

de que este processo dá o direito legal à comunidade sobre a terra e só assim poderá negociar com 

pessoas que querem investir nas terras comunitárias, para ter mais escolas, hospitais, água e outros.  
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delimitações representam um escasso 3,1%, enquanto em termos de áreas, um 

expressivo 60,4%. 

 

 
 

 

Nessa equação entre delimitações realizadas com títulos de DUATs emitidos é 

importante saber qual foi a resposta, pelo menos em média, que o Governo deu por 

cada área de terra de grande extensão concedida, considerando que o ideal deve 

uma resposta de 1 por 1, ou seja, uma delimitação por cada situação dessa natureza. 

Embora ao nível da Administração de terras não existam dados para o efeito, a 

análise sugere que a resposta esteve muito aquém dos níveis desejados, revelando 

uma das deficiências do processo, dado que um dos propósitos da delimitação e, 

certamente, o mais importante, é o de contribuir para o uso harmonizado e 

partilhado da terra e dos recursos naturais, incluindo dos respectivos benefícios 

económicos entre os agentes económicos e comunidades e famílias locais. 

 

Ainda na mesma perpectiva, se torna importante saber do conjunto das delimitações 

por província e ao nível do país, quantas famílias foram beneficiadas das 

delimitações, considerando que a garantia e proteção dos direitos da terra que se 

procura visa pessoas concretas, cidadãos, identificáveis. A falta desse registo 

denota, igualmente, que em grande medida o processo foi conduzido num fundo de 

automatismo para atingir metas em forma de quantidades (números) e não 

necessariamente de resultados em termos de mudanças sociais alcançadas.  

 

Um outro indicador da deficiência do processo das delimitações e, igualmente, a 

ausência de dados e informações sobre o quantidade e volume de investimentos 

feitos nas terras comunitárias delimitadas, quer pelas próprias famílias membros 

das comunidades ou toda a comunidade no seu conjunto, quer por estas em parceria 

com os investidores. É que este é um dos propósitos mais importantes deste 

mecanismo de garantia de acesso, uso e posse da terra e dos recursos naturais pelas 

comunidades e as famílias que as integram. Como previsto na Política de Terras e 

correspondente legislação aqui em diagnóstico, o Estado cabe-lhe um papel-chave e, 

até determinante, para a materialização deste objectivo. E esta constatação 

Província

NP (Parcelas) Área (ha) NP (Parcelas) Área (ha) NP (Parcelas) Área (ha) NP (Parcelas) Área (ha)

Niassa 273                        5,250,847       2,346                 790,143         2,619             6,040,990    10.42 86.92
Cabo Delgado 144                        1,480,343       1,795                 1,108,198     1,939             2,588,541    7.43 57.19

Nampula 425                        2,227,055       6,178                 883,864         6,603             3,110,919    6.44 71.59

Zambézia 507                        4,437,651       5,435                 1,369,918     5,942             5,807,569    8.53 76.41

Tete 140                        721,855           4,624                 668,115         4,764             1,389,970    2.94 51.93

Manica 110                        1,317,908       1,815                 845,489         1,925             2,163,397    5.71 60.92

Sofala 133                        4,553,854       4,201                 1,620,584     4,334             6,174,438    3.07 73.75
Inhambane 53                           830,316           10,677              6,479,995     10,730          7,310,311    0.49 11.36
Gaza 176                        2,702,070       7,845                 1,568,325     8,021             4,270,395    2.19 63.27

Maputo 35                           269,266           16,986              241,122         17,021          510,388        0.21 52.76

Total 1,996                    23,791,166    61,902             15,575,753 63,898          39,366,919 3.12 60.43

          CRPNT, a partir de dados da DNDT, Julho.2021

TOTAL

 % DELIMITAÇÕES/           

AREA TOTAL DELIMITAÇÕES DUATs

                            Balanço Geral de Terras 1987-2020

                       DELIMITAÇÕES vs.TITULOS DE DUATs
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significa que não foi prestada a devida atenção ao processo, tendo sido mais 

dominado por números ou quantidade de delimitações feitas. 

 

Por último e não sendo, por isso, o menos importante, o indicador que mostra o 

número de concessões de terras e de direitos de exploração de recursos naturais 

feitas pelo Estado dentro de uma área comunitária previamente delimitadas. Trata-

se, de novo, de um indicador que carece de dados e informações sistematizadas. No 

entanto, existem evidencias em como em algumas comunidades delimitadas tais 

concessões foram feitas ignorando a delimitação, o que se torna preocupante dado 

que a política do Governo foi no sentido de que tais situações apenas pudessem 

ocorrer no quadro de processos negociais entre a Comunidade e os interessados e 

com o fim último de beneficiar e integrar os cidadãos e famílias locais no novo 

cenário económico e social trazido pelo projecto de investimento, privado ou público.  

 

c) Elaborar um plano de investimentos 

Inserir informação 
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PARTE III 

3. QUESTÕES DE REFLEXÃO DE POLÍTICA DE TERRAS/ 

QUESTÕES DE REFORMA 

 

3.1. Metodologia de Identificação e Abordagem das Questões 

A identificação das questões, problemas ou matérias objecto de reflexão no presente 

Capítulo resulta de duas principais fontes. A primeira, parte da revisão de 

literatura, com destaque para os documentos de trabalho das sessões do FCT, 

relatórios do MTA e relatórios de estudos especializados (A). A segunda, resulta das 

diversas contribuições e abordagens recolhidas durante o processo de auscultação 

pública (B). 

 

A. Questões Resultantes dos Documentos de Trabalho, Relatórios e Estudos 

 

Questão 1: Mecanismos de transmissão do DUAT: viabilizar e regulamentar os 

procedimentos de transmissibilidade do DUAT, diferenciando os mecanismos 

conforme as zonas rurais e urbanas, bem como avaliando a funcionalidade da 

transmissibilidade em função da classificação prevista entre os parágrafos 57 a 64 

da PNT. 

 

Problemas identificados: 

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão: 

 

Proposta de abordagem/integração da questão: 

 

Questão 2: Cadastro Nacional de Terras (Único): desenvolver e aperfeiçoar o quadro 

institucional da terra, visando a institucionalização e autonomia do serviço público 

de cadastro como entidade reguladora geográfica e cadastral e como autoridade de 

administração da terra. 

 

Proposta de abordagem da questão: 

1. A actual organização administrativa do Estado, definida através do Decreto 

Presidencial nº01/2015, de 16 de Janeiro aglutinando as áreas de terras, 

ordenamento e desenvolvimento rural e a nível provincial a área do ambiente, 

constitui uma oportunidade para a materialização efectiva do Cadastro Nacional 

de Terras.  
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2. O sucesso da entidade autónoma na administração de terras, ordenamento do 

território e geomática, como entidade aglutinadora, passa necessariamente por 

conferir a esta entidade atribuições técnicas e administrativas específicas e 

vinculativas aos demais órgãos do Estado que intervém na administração de 

terras e recursos naturais, sem prejuízo da coordenação multisectorial nos 

termos da legislação vigente. 

3. No essencial, espera-se que sejam tomadas medidas de política orientadas para 

a consolidação dos ganhos resultantes da implementação da PNT de 1995, 

através do aprofundamento e clarificação das questões aqui levantadas. 

4. Assim sendo, o estabelecimento de um cadastro nacional de terras único e 

integrado, mantém-se como objectivo prioritário, pela sua capacidade de alinhar 

e interligar os diferentes cadastros territoriais (municipais, distritais…) e 

sectoriais (minas, florestas…), mantendo naturalmente a autonomia e dignidade 

que lhes é inerente; 

5. Numa outra vertente, será igualmente importante clarificar a qualidade de 

autoridade de regulação que se espera do CNT, tendo em atenção o seu caracter 

de centralidade, nas alianças naturais com os domínios da geografia, cartografia, 

geodesia, ciências de informação; 

6. Importante ainda, não perder de vista o papel decisivo do Sistema de Informação 

de Terras, a espinha dorsal que faz funcionar o CNT e oferece a interface que 

permite a interligação com os outros sistemas de informação (registo predial, 

minas, florestas, estatísticas económicas e sociais, etc). 

7. É também nesta dimensão que deve ser considerada e recomendada a 

institucionalização da chamada infraestrutura de dados espaciais. 

 

Questão 3: Criação, organização e funcionamento dos Serviços Públicos de cadastro 

ao nível dos distritos, cidades, vilas e povoações: estes serviços teriam competências 

para analisar os pedidos de terras, assegurar a ligação e integração online entre os 

diversos níveis de cadastro, incluindo o mineiro e outros conexos. 

 

Problemas identificados: 

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão: 

 

Proposta de abordagem/integração da questão: 

 

Questão 4: Tributação do uso e aproveitamento da terra: actualizar e aperfeiçoar 

um sistema tributário baseado na ocupação e no uso e aproveitamento de terras, em 

função da finalidade, localização e situação actual de ocupação/aproveitamento. 

Este sistema deve incluir a tributação da transferência do DUAT, conforme previsto 

no parágrafo 64 da PNT. 
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Proposta de abordagem/integração da questão: 

 

 

Questão 5: Ordenamento territorial: necessidade de instituir a obrigatoriedade da 

observância dos planos de ordenamento territorial a escalas adequadas no processo 

de autorização de DUAT’s.48 

 

Problemas identificados: 

A PNT foi aprovada antes da produção legislativa sobre o ordenamento do 

planeamento do uso de solos. A Política de OT, foi aprovada a 12 anos depois da 

aprovação da PNT, pela Resolução nº18/2007, de 30 de Maio. Resulta da PNT-1995, 

que recai ao Estado a antecipação para a elaboração dos IOT através do 

Planeamento Territorial, com vista a criar áreas de Reservas de Infraestruturas e 

Equipamentos Sociais do Estado49. 

Volvidos mais de 25 anos da sua implementação as limitantes de 1995 agravaram-

se acrescidas de outros factores que influenciam as dinâmicas de terras, que são 

derivados entre outros, pelos seguintes factores: Demográficos (crescimento e 

migração da População); Ambientais, através das Mudanças Climática e de 

abertura para o Investimento em Infraestruturas tanto lineares como pontuais, 

agricultura e floresta, recursos minerais, Água e Saneamento. 

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão: 

Os factores que impactam na terra resultam da crescente procura e necessidade de 

desenvolvimento de infraestruturas públicas, como redes de transporte de energia, 

estradas, pontes, educação, saúde, habitação. Estas transformações estruturais e 

especiais devem ser orientadas através de instrumentos de ordenamento e 

planeamento para trazer um desenvolvimento sustentável e eficiente. 

A elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT), surge 

também em resposta às medidas de política definidas pela PNT 50  pelo que, a 

implementação do Plano de Acção do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Territorial 2020-2040, vai constituir um alicerce para reduzir os conflitos de 

interesses intersectorial no uso da terra no território nacional. Tendo sido aprovado 

pela Assembleia da República, no início do mês de Novembro, o PNDT tornar-se-á 

Lei e, uma vez publicado, será vinculativo para todos sectores que lidam com o 

território daí a necessidade de harmonização com a futura PNT. 

Não obstante a maior parte dos distritos do país ter os seus Planos Distritais de Uso 

                                                           
48 Parágrafos 33 e 53 da PNT. 
49 Parágrafos 53 e 54 da PNT. 
50 Parágrafo 53 da PNT 
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da Terra (PDUT) elaborados ou aprovados à escala entre 1:250 000 e 1:100 000, o 

seu nível de implementação é bastante baixo e, nestas condições, permanecem como 

instrumentos de referência estratégica incapazes de orientar os Governos distritais 

na gestão quotidiana do desenvolvimento do distrito. 

Por isso, a implementação efectiva dos planos de ordenamento territorial deve 

constituir a prioridade nacional para o desenvolvimento socio-económico e criação 

de um ambiente favorável para o investimento responsável e mitigação de conflitos 

e tensão social, visando garantir uma ocupação e utilização racional e sustentável 

da terra e dos recursos naturais, através da valorização dos diversos potenciais de 

cada região. 

 

Proposta de abordagem/integração da questão: 

1. Necessidade de instituir a obrigatoriedade da observância dos planos de 

ordenamento territorial a escalas adequadas como pressuposto para a 

autorização de DUAT’s. 

2. Neste sentido, propõe-se que na elaboração dos Planos de Uso da Terra à escala 

adequada para a gestão territorial, seja priorizada a indicação dos limites da 

área de uso efectivo da comunidade local, para permitir a negociação de 

parcerias com os investidores, sem prejuízo dos benefícios comunitários 

legalmente estabelecidos, através da prévia consulta comunitária no âmbito da 

elaboração dos IOTs para que a conformidade do pedido do DUAT com o Plano 

Distrital de Uso da Terra (PDUTs), constitua pressuposto para o início do 

processo de tramitação do DUAT. 

 

Questão 6: Consultas comunitárias na titulação vs negociação de parceria 

comunidade - investidor: este ponto refere-se aos mecanismos de participação da 

comunidade local no âmbito da titulação do DUAT pelas autoridades competentes, 

para efeitos de confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes, nos termos 

do nº3 do artigo 13 da Lei de Terras.  

Problemas identificados:  

Esta questão pode resultar da falta de implementação ou da deficiente 

implementação das seguintes medidas previstas na PNT: 

a) Parágrafo 25: A partir do registo cadastral desta entidade, e o subsequente 

registo na Conservatória Predial, quer sob a forma de co-titularidade, dos 

integrantes da comunidade, qualquer outra Entidade ou pessoa será 

obrigada a negociar com a comunidade local. Deste modo, por exemplo, a 

comunidade pode entrar como parceira no investimento, compartilhando os 

lucros e os benefícios resultantes do investimento. Entretanto, esta consulta 

e diálogo com a comunidade devem ser acompanhados pelos órgãos 

competentes do Estado, a nível central, provincial, distrital e/ou municipal.; 
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b) Parágrafo 28: Assegurar a integração de pastagens e florestas comunais 

dentro de um esquema formal que possa garantir os direitos locais, enquanto 

que ainda permite o acesso a estes recursos por grupos externos em 

negociações com as comunidades que ocupam as áreas rurais51. 

Segundo a UNAC (2020), as consultadas tem estado a ser realizadas num contexto 

e ambiente de desconfiança e hostilidade, inobservância dos requisitos da Acta de 

Consulta e restringem-se a um grupo específico, como líderes tradicionais, 

atribuindo-se incentivos a estes e aos chefes dos bairros.52 

A falta de detalhes e de clareza sobre como as consultas são realizadas e quem 

representa as comunidades locais, bem como a inexistência de normas efectivas 

para a implementação das consultas e sobre a representação comunitária criou uma 

situação em que as consultas são mal realizadas ou apressadas para acelerar o 

investimento considerado importante pelo Governo de Moçambique para o 

desenvolvimento nacional53. 

A fraca capacidade em termos de fiscalização dos acordos que os investidores 

firmam com as comunidades locais propicia o incumprimento dos compromissos com 

impacto da redução dos benefícios. 

Entretanto, pode existir um outro problema conceptual que se coloca nos estudos 

que discutem a matéria o problema das consultas comunitárias, que está 

relacionado com os tipos e finalidades da consulta comunitária. Tendo em conta a 

finalidade das consultas comunitárias, é importante distinguir aquela que é 

realizada para efeitos de confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes, 

nos termos do nº3 do artigo 13 da Lei de Terras.  

Seria, neste caso, um mecanismo de participação da comunidade local no âmbito da 

titulação do DUAT pelas autoridades competentes, daquela que é realizada pela 

Comunidade Local no âmbito da negociação de uma parceria com um investidor que 

pretende implantar um projecto de investimento na área da Comunidade. 

Embora possa parecer uma questão de interpretação de normas, as suas 

consequências são relevantes na solução do problema, na medida em que, na 

consulta comunitária realizada no âmbito da titulação do DUAT pelas autoridades 

administrativas competentes, a finalidade consta de forma expressa no nº3 do artigo 

13 da Lei de Terras, enquanto que, na consulta comunitária para efeitos de 

estabelecimento de parceria comunidade – investidor, trata-se de uma negociação e 

                                                           
51 Parágrafo 28 da PNT. 
52 UNAC (2020). Reflexão virtual sobre objectivos da consulta comunitária na atribuição de DUAT 

para fins de investimento, realizado pelo Centro Terra Viva, Maputo (29 de Julho de 2020). 
53  Alda Salomão, Tomás Vieira Mário e Christopher Tanner, “Consultas Comunitárias (e 
Representação Comunitária)”, in MITADER (2019). Contributos para o Ajustamento e Modernização 

da Legislação sobre Terras, páginas 20 – 57. 
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diálogo entre a Comunidade a quem pertence a área pretendida e o investidor 

interessado, com o acompanhamento dos órgãos competentes do Estado, a nível 

central, provincial, distrital e/ou municipal54. 

A consulta comunitária no âmbito da titulação do DUAT tem como fundamento o 

reconhecimento de que as áreas comunitárias são relativamente vastas e, não 

estando claramente definidos os seus limites, é importante a sua participação para 

aproveitar o conhecimento endógeno e secular que têm das áreas em questão, de 

modo a prevenir conflitos no processo de autorização de pedidos pelas autoridades 

administrativas. Portanto, não se parte para esta a consulta comunitária com a 

intenção de negociar uma área que já se sabe ser da Comunidade Local, mas 

pretende-se obter a confirmação se de que a terra está e não tem ocupantes. 

Na consulta comunitária que se estabelece como mecanismo de diálogo e negociação 

de parceria, o fundamento é a comparticipação da Comunidade no investimento 

privado, usando a terra e outros recursos naturais nela existentes como activo, 

visando compartilhar os lucros e os benefícios do investimento. 

É verdade que, a consulta comunitária no âmbito do processo de titulação do DUAT 

pode iniciar com a finalidade de confirmação se de que a terra está e não tem 

ocupantes e, quando se confirme direitos pré-existentes das comunidades locais, 

pode dar lugar à uma nova fase de consultas comunitárias, neste caso, como 

mecanismo de negociação de parceria comunidade – investidor. 

A percepção exacta dos limites e os fundamentos de cada um destes mecanismos de 

consulta comunitária é importante para se perceber o segundo problema: da 

natureza jurídica da consulta comunitária. 

Tendo em conta o que consta do nº3 do artigo 13 da Lei de Terras, não restam 

dúvidas que, a consulta comunitária no âmbito da titulação é obrigatória e, a sua 

preterição dá lugar à ilegalidade do acto administrativo, tornando nulo o processo 

de atribuição do DUAT. 

Mas aqui podem surgir dois novos problemas: o primeiro, que não oferece grandes 

dificuldades, é o que resulta se, a área atribuída ao investidor com preterição da 

consulta comunitária não pertencer à Comunidade Local, ou seja, não estar dentro 

dos limites da área comunitária. O processo não deixa de ser ilegal e nulo, na 

mesma, em virtude de ter sido violado o nº3 do artigo 13 da Lei de Terras, embora, 

neste caso, a Comunidade Local não tenha sido prejudicada nos seus direitos. 

O segundo, que é o mais frequente, é o que resulta se, a área atribuída ao investidor 

com preterição da consulta comunitária pertencer à Comunidade Local, ou seja, 

estar dentro dos limites da área comunitária. Neste caso, para além do processo de 

                                                           
54 Parágrafo 25 da PNT. 
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titulação ser ilegal e nulo por não ter sido realizada a consulta comunitária, em 

violação do nº3 do artigo 13 da Lei de Terras, foi também violado o direito da 

Comunidade Local sobre a sua área, ou seja, foi-lhe retirada parte da sua área 

comunitária sem o seu consentimento. 

Por isso, na consulta comunitária como mecanismo de negociação de parceria deve 

prevalecer um equilíbrio negocial privado, na medida em que pode importar a 

renúncia de direitos ou a negociação de benefícios daí a necessidade de, no 

estabelecimento das medidas visando assegurar as garantias efectivas dos direitos 

das comunidades locais estes dois mecanismos serem tratados de forma diferente. 

Deste modo, embora os problemas que se verificam nas consultas comunitárias 

realizadas para uma ou outra finalidade sejam os mesmos, a abordagem das 

soluções pode merecer um tratamento diferente. 

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão:  

1. incidência crescente de conflitos de terras; 

2. clima de má governação de terras; 

3. desconfiança entre o governo e outros intervenientes; 

4. insegurança da posse, tanto dos pequenos proprietários locais como de 

novos investidores; 

5. redução/limitação de investimentos locais e externos sobre a terra; 

 

Proposta da abordagem da questão 

Neste sentido, uma vez que a protecção dos direitos adquiridos pelas comunidades 

locais constitui um dos limites materiais do actual processo de revisão, significa que, 

como princípio, os ganhos já alcançados no quadro normativo vigente não podem ser 

reduzidos na nova Política Nacional de Terras, nem no seu âmbito e nem no seu 

conteúdo. 

 

Todavia, é de considerar a tomada de medidas visando a manutenção, 

aprofundamento e consolidação do reconhecimento, protecção e garantias dos 

direitos adquiridos pelas comunidades locais, conforme previsto no artigo 111 da 

CRM. 

 

Nestes termos, é também de considerar a definição de elementos que, a nível de 

revisão da Lei de Terras, possam contribuir para a materializar os mecanismos de 

negociação entre as comunidades locais detentoras de títulos registados com os 

investidores.  
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a) Na perspectiva das consultas comunitárias55 

1) Necessidade de assegurar que o processo de consulta comunitária seja mais 

estruturado e mais consubstanciado, incluindo através da previsão da 

realização de várias reuniões e não apenas de numa ou duas reuniões de 

consulta comunitária; 

2) Necessidade de promover-se consultas internas na Comunidade, garantindo 

a legitimidade dos participantes e dos representantes das comunidades, isto 

é, pessoas que sejam comprometidas com os interesses da Comunidade; 

3) Necessidade de definir-se com clareza o papel do Administrador do Distrito 

dado o papel central que esta entidade tem e deve ter em todo o processo de 

consulta comunitária; 

4) Necessidade de se registar devidamente as Actas das consultas e de se 

formalizar os Acordos negociados entre as comunidades e os investidores; 

5) Necessidade de intervenção de um novo actor neste processo representado 

por um “Consultor”, devidamente certificado e autorizado ou licenciado pelo 

Estado, como acontece com o Consultor Ambiental no processo de 

licenciamento ambiental; 

6) Necessidade de proceder-se com a prévia delimitação de terras antes da 

implantação de um grande projecto de desenvolvimento económico ou mesmo 

de implantação de infra-estrutura pública junto de uma determinada 

Comunidade. 

 

b) Na perspectiva da negociação das parcerias comunidade - investidor 

1. Manutenção das medidas já previstas na actual PNT, indicando os elementos 

de reforma a constarem da Lei de Terra, assumindo que as parcerias 

constituem uma grande oportunidade para o desenvolvimento rural e 

redução da pobreza no país, porque oferecem maior flexibilidade e espaço de 

manobras às comunidades locais, pressionadas pelas empresas privadas em 

ceder as suas terras sem grande retorno (benefício); 

2. Prever um mecanismo de registo das parcerias estabelecidas entre a 

comunidade e qualquer entidade que pretenda realizar investimento não só 

para permitir a monitoria e avaliação, bem como para promover a 

transparência. 

3. No âmbito da delimitação das terras das Comunidades Locais, deve-se 

promover a elaboração dos planos de uso da terra, que servirão para 

estabelecer os direitos de acesso e de gestão da comunidade local, sobre uma 

área relativamente vasta, que certamente será maior do que a área 

actualmente explorada. 

                                                           
55  Alda Salomão, Tomás Vieira Mário e Christopher Tanner, “Consultas Comunitárias (e 
Representação Comunitária)”, in MITADER (2019). Contributos para o Ajustamento e Modernização 

da Legislação sobre Terras, páginas 20 – 57. 
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Questão 7: Simplificação Procedimentos Administrativos 

Perspectivas de Abordagem 

1. Promover a delimitação prévia das áreas solicitadas para efeitos de 

titulação com vista a promover a definição dos limites exactos das áreas e 

prevenir conflitos. 

2. A primeira consulta comunitária deve ter lugar na fase de reconhecimento 

da área e elaboração da memoria descritiva, por forma a assegurar que quer 

o esboço de localização bem como a memoria descritiva reflitam a 

potencialidade de disponibilidade da área requerida, a nível do terreno; 

3. Reconhecido a dificuldade e indisponibilidade do Administrador/ SP distrital 

de participar e dirigir todas as consultas comunitárias, por delegação de 

poderes a primeira consulta deve ser dirigira pelo Chefe de localidade/ Posto 

administrativo consoante se trate de áreas acima de 1000 hectares e abaixo 

respectivamente; 

4. Logo após a realização da primeira consulta comunitária deve ser afixado um 

edital na sede do posto administrativo e da localidade para permitir que 

enquanto corre o processo para o nível distrital e provincial qualquer 

interessado possa pronunciar se sobre a disponibilidade da área e assegurar 

que na segunda consulta seja tomada a decisão sobre o procedimento do 

pedido; 

5. De entre os requisitos de pedido a esta fase deve ser permitido apresentação 

de plano de exploração simplificado quando se trate de actividades 

económicas, com exclusão expressa da habitação própria e exploração 

familiar. 

6. Cada sector de actividade pode desenvolver uma proposta de modelo/ 

formulário de plano de exploração contendo informação chave;  

7. A conformidade entre a finalidade do pedido e o instrumento de ordenamento 

territorial existentes; 

8. Os pareceres sectoriais devem ser emitidos dentro dum prazo máximo de 15 

dias considerando contados a partir da data da confirmação da sua recepção; 

9. Considerando que a emissão do parecer favorável ao exercício da actividade 

não dispensa os procedimentos necessários para a obtenção da licença de 

exercício de actividades ou estudos de impacto ambiental, a sua não emissão 

ou emissão fora do prozo previsto não deve prejudicar a tramitação do 

processo desde que o pedido tenha enquadramento nos instrumentos de 

ordenamento existentes; 

10. Uma vez autorizado o DUAT pelo Governador provincial no caso de pedidos 

de áreas inferiores ou iguais a 1000 hectares o Gabinete do Governador pode 

comunicar ao titular sobre o despacho recaído sobre o seu pedido – Minuta de 

comunicação de Despacho a ser desenvolvido; 
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11. Tornar o processo de tramitação cada vez mais célere, através de 

simplificação dos procedimentos de tramitação, art. 24 do RLT + Resolução 

nº 70/2008, de 30 de Dezembro; 

12. Reduzir as etapas da socialização dos pedidos de DUAT (Coletivo de Direcção, 

Conselho Técnico, Conselho Consultivo, Conselho Económico e Conselho de 

Ministros); 

13. Institucionalizar Serviços Públicos de Cadastro ao nível do distrito, posto 

administrativo, município, povoação; 

14. Capacitação contínua dos técnicos a nível das instituições de base (distrito, 

Posto Administrativo, localidade) dos procedimentos de DUAT, em estreita 

colaboração com Provedores de Serviços, através de ITC-F e outras 

instituições; 

15. Redução do nº de consultas às comunidades locais, Diploma Ministerial nº 

158/2011, de 15 de Junho, art. 1 quanto ao facto da consulta comunitária, 

compreender duas fases, sugere-se que este processo compreenda apenas 1 

consulta, salvo nos casos de áreas extensas; 

16. Necessidade de se determinar e/ou fixar o valor de caução referentes as 

despesas de consulta, art.º 4 do Diploma Ministerial nº 158/2011, de 15 de 

Junho, que define que o requerente de DUAT no início do processo da 

consulta deve depositar uma caução para as despesas da consulta. Propõe-se 

o estabelecimento de critérios técnicos para definição do valor da consulta; 

17. Redução das etapas da socialização dos pedidos de DUAT; 

18. Uniformização dos procedimentos para apresentação e apreciação de 

propostas de investimento envolvendo extensão de terras superiores a 10.000 

hectares, Resolução nº 70/2008, de 30 de Dezembro; 

19. Elaboração de normas e instruções técnicas sobre a tramitação dos pedidos 

de DUATs; 

20. Definição de mecanismos claros e práticos pelos quais o recurso terra, possa 

ser explorada de forma equitativa e sustentável. 

 

B. Questões Resultantes da Auscultação Pública 

 

Questão 1: Descentralização na atribuição do DUATs: a fixação das competências 

para a atribuição do DUAT deve acompanhar o processo de descentralização em 

curso: Governador da Província vs Presidente do Município vs Administrador do 

Distrito; Secretário do Estado vs Governador da Província. 

 

Problemas identificados: 

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão: 
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Proposta de abordagem da questão: 

 

Questão 2: Garantia de Acesso, Uso e Posse da Terra pela Mulher 

Problemas identificados: 

Apesar das reformas agrárias que foram empreendidas em Moçambique e não 

obstante a proteção e a promoção dos direitos das mulheres constituírem uma 

questão prioritária do Governo de Moçambique, o acesso, uso e posse da terra pela 

mulher em iguais e diferenciadas circunstâncias com o homem atendendo às suas 

necessidades particulares, continuam a ser um desafio no país. 

Segundo a FAO (2011), embora 94% das mulheres que compõem a mão-de-obra 

trabalhem no sector agrícola, as mulheres em Moçambique continuam a enfrentar 

barreiras significativas no acesso, uso e herança de terras56.   

Neste contexto, a dependência contínua na terra para subsistência e rendimento 

para a esmagadora maioria das mulheres em Moçambique significa que a terra é 

um factor determinante do desenvolvimento socioeconómico das mulheres no país. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, que Moçambique ratificou, exige, especificamente, que os Estados tomem 

medidas para garantir que as mulheres não sejam discriminadas e, em particular, 

garantam que tenham “igualdade de tratamento relativamente ao acesso à terra e 

reforma agrária assim como esquemas de reassentamento” (artigo 14.2.g).  

O Protocolo sobre a Carta Africana, Direitos Humanos e dos Povos e os Direitos das 

Mulheres em África (Protocolo de Maputo), exige, por um lado, (art. 15.a), que os 

Estados tomem medidas para proporcionar às mulheres o acesso “à terra e aos meios 

de produção de alimentos nutritivos”, bem como, por outro, (art.19.c), para 

“promover o acesso e controlo dos recursos produtivos, como a terra, e garantir seu 

direito à propriedade”. Por sua vez, o Protocolo da SADC sobre Género e 

Desenvolvimento ordenou aos Estados a reverem as leis e políticas para “acabar 

com toda a discriminação contra mulheres e raparigas no que respeita aos direitos 

da água, tais como terra e posse” (art.18.a).   

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão: 

De acordo com o MARP (2019), por causa do direito consuetudinário que governa a 

posse de terra na maior parte do país, a natureza patriarcal dos sistemas 

matrilineares ou patrilineares dos direitos à terra vigentes na maior parte do país 

                                                           
56 FAO (2011). Situação da Alimentação e Agricultura: Mulheres na Agricultura, Colmatando a 

Lacuna de Género para o Desenvolvimento, pag.104. 
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leva a que a autoridade e o poder de tomada de decisões sobre o direito de uso de 

terra pertença aos homens57.  

Por isso, deve-se reconhecer que estamos perante uma problemática social mais 

geral e não especificamente do regime de acesso, posse e uso da terra, mas sim da 

posição da mulher na sociedade e na família em particular e que é reflexo do estado 

nas relações de poder, mais directamente, com a luta pelo controlo dos bens 

patrimoniais e dos resultados e dividendos da produção. 

Proposta de abordagem/integração da questão: 

Manutenção das medidas de inclusão, justiça e equidade económica no acesso, uso 

e posse da terra 

Alargamento do leque de medidas de discriminação positiva tendentes a corrigir as 

distorções e desigualdades sociais entre homens e mulheres ou simplesmente 

tendente deliberadamente a favorecer a mulher no acesso, uso e posse da terra e 

isso em benefício da própria sociedade e economia nacional considerando o lugar e 

o papel desempenhado pela mulher na agricultura. Por exemplo, pode ser 

introduzido um regime de isenções de taxas de registo de títulos quando requeridos 

em benefício das mulheres para fins de habitação e agrícolas. 

 

Questão 2: Garantia de Acesso, Uso e Posse da Terra pelos Jovens 

Problemas identificados: 

Implicações jurídicas/sociais/politicas da questão: 

 

Proposta de abordagem/integração da questão: 

 

Efeitos das Mudanças Climáticas 

1. O país os últimos anos, é afectado severamente por ciclones tropicais e eventos 

de inundações a cada dois anos e, um evento de seca a cada três anos. Os ciclones 

tropicais e os eventos de inundações, representam cerca de 77% do total dos 

eventos ocorridos nos últimos 40 anos (ENAMC 2013_2025).  

 

2. As mudanças climáticas têm impactuado directamente sobre a costa e sobre 

oceano Índico, pois tem seus efeitos no aumento do nível médio da água do Mar e 

consequentemente perda de área terrestre ou insular devido ao galgamento pelo 

mar.  

 

                                                           
57 MARP (2019). Segundo Relatório de Revisão de Moçambique. Parágrafo 149, pag.68. 
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3. Todavia, um dos maiores impactos tem a ver com a deslocação forçada das 

populações, abandonando as suas zonas de origem para procurarem zonas mais 

seguras onde, para além de terra para habitação, procuram terras para a 

produção agrícola e sustento. 

 

4. É verdade que os efeitos das mudanças climáticas sobre as populações podem ser 

reduzidos com a implementação correcta e eficaz dos IOT, por exemplo, através 

do zoneamento e proibição de construções nas zonas de risco às inundações.  

 

5. Todavia, mesmo essa medida vai acarretar a disponibilidade de novas áreas para 

acomodar as populações em zonas seguras e férteis; 

 

6. Portanto, as medidas de políticas tendentes a contribuir para a mitigação dos 

impactos das mudanças climáticas devem ser combinadas com a necessidade de 

garantir terra segura tanto em termos de posse, como em termos de 

vulnerabilidade climática, terra fértil para a produção agrícola, sem 

comprometer os direitos adquiridos das comunidades locais acolhedoras.  

 

Impacto dos Reassentamentos na Procura da Terra 

1. Embora a PNT tenha sido aprovada num contexto em que tinha ocorrido a 

deslocação interna ou para os países vizinhos de 6,5 milhões de pessoas, a 

maioria das quais das zonas rurais, o reassentamento da população já estava na 

sua última fase, pelo que, grandes áreas ainda não estavam reocupadas, 

induzindo à conclusão de estarem vazias ou abandonadas, livres para ocupação 

por outros grupos, o que era ainda potenciado pela fraca densidade populacional 

em algumas regiões do país58. 

 

2. Neste contexto, o reassentamento não constituía um problema premente que 

demandava medidas de política no âmbito da gestão e administração da terra, 

diferentemente do que ocorre nos últimos anos, em que vários factores tem 

contribuído para a deslocação das populações com forte impacto na procura de 

terra, entre os quais: (i) necessidade de implementação de grandes projectos de 

investimento que exigem extensas áreas de terra, em especial nos sectores da 

indústria extractiva e na agricultura; (ii) conflitos político-militares têm 

provocado deslocados internos; (iii) efeitos das mudanças climáticas têm 

provocado desastres naturais; e (iv) conflito homem-fauna bravia. 

 

3. Destes fenómenos resulta a necessidade de encontrar-se áreas novas para 

reassentar as populações que são forçadas a deslocar-se das suas zonas de 

                                                           
58 Parágrafo 5 da PNT. 



45 
 

origem para outras onde existem reivindicações de direitos sobre a terra com 

base em raízes históricas.  

 

4. Não obstante o país ter grandes dimensões territoriais e densidade demográfica 

relativamente baixa, bem como possuir recursos naturais abundantes, mesmo 

quando as populações reassentadas não ocupam toda a área reivindicada pela 

população local, pode sempre haver algum nível de conflitualidade social, 

resultante do sistema de produção integrado do camponês, o qual depende do 

acesso a válidos tipos de terra para várias culturas ao longo do ano, numa 

estratégia de produção adaptada às condições agroecológicas existentes. 

 

5. Portanto, a nova PNT deve olhar para esta problemática sócio-económica 

comosusceptível de gerar insegurança quanto à titularidade dos direitos de uso 

e aproveitamento da terra, assim como tem gerado conflitos na gestão de terras, 

dificuldades administrativas de cadastro e registo, além de inibição do 

investimento produtivo. 

 

Reforço da protecção das comunidades locais: clarificar/melhorar os procedimentos 

de consultas e audiências públicas, a idoneidade da representação da comunidade, 

bem como o valor do posicionamento das comunidades locais para evitar-se 

manipulações por parte dos investidores. A definição da representação das 

comunidades locais deve permitir delimitar com clareza onde termina o interesse 

comunitário e onde começam os interesses os direitos individuais de cada membro 

ou família. 

 

Combate ao açambarcamento de terras e limitação de pedidos para acumulação de 

terra: necessidade de estabelecer uma norma que proíba a autorização de novos 

pedidos de DUATs sobre novas áreas no mesmo distrito a favor das pessoas 

singulares ou colectivas destinadas para o mesmo tipo de uso ou exploração, se não 

tiverem feito a prova de aproveitamento das áreas iniciais, nas condições 

estabelecidas no plano de exploração aprovado, caso não tenha ainda sido decidido 

pela revogação. 

 

Necessidade de previsão de normas sancionatórias: a actual Lei de Terras não 

contém normas sancionatórias para prevenir a sua frequente violação, por exemplo, 

pelos investidores que não cumprem ou fazem desvios aos planos de exploração, bem 

como, para os casos em que não se cumpre com a realização das consultas 

comunitárias.  
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Reforço da protecção do regime das terras do domínio público  

Para garantir a protecção das zonas com interesse ecológico o legislador de terras 

instituiu que nas zonas de protecção total e as zonas de protecção parcial, 

submetendo-as ao regime de domínio público que, por imperativo de lei, não podem 

ser adquiridos, direitos de uso e aproveitamento da terra59 salvo nos aglomerados 

urbanos situados nas zonas fronteiriças, onde as pessoas singulares nacionais 

podem adquirir tais direitos. 

 

a) Competências para autorizar o exercício de actividades nas zonas de domínio 

público 

No que se refere aos 50 metros que orlam as águas fluviais e lacustres, 100 metros 

confinantes as nascentes das águas, 100 metros de orla marítima e 250 metros no 

contorno das barragens e albufeiras, a realização de qualquer tipo de construção é 

da competência das entidades que superintendem os sectores de águas interiores e 

marítimas, nomeadamente o sector das obras publicas e administração marítima. 

Esta situação cria ambiguidades administrativas e sobreposições de competências 

entre as instituições envolvidas, não estando claro a que entidade compete autorizar 

a construção de infraestruturas. 

 

b) Alterações o regime das zonas de protecção parcial 

 Introduzir um mecanismo que permita ou imponha a regulação do tipo de 

actividades que podem ser realizadas em função de cada área (trata-se de 

ajustar a redacção nº7 do artigo 45 do Regulamento da antiga Lei de Terras) 

 prever novas zonas em função de necessidades de protecção de interesses 

ecológicos ou produtivos, por exemplo, incluir os regadios, pastos, zonas 

verdes urbanas e susceptíveis de inundações como resposta às mudanças 

climáticas (trata-se de recuperar parte da redacção das alíneas g), h), i), do 

nº1 do artigo 45 do Regulamento da antiga Lei de Terras) 

 

c) Reservas do Estado 

Necessidade de estabelecer um regime de zonas de reserva do Estado a todos os 

níveis para garantir a realização de investimentos em infra-estruturas públicas e 

sociais (escolas, hospitais, edifícios do Governo), bem como para responder às 

necessidades futuras das comunidades. 

 

                                                           
59 Art. 7 RLT 
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d) Necessidade de harmonizar a diferentes leis que incidem sobre as terras de 

domínio público: a dispersão da legislação gera sobreposição e conflitos, até 

de percepção principalmente nas comunidades e instituições de 

implementação. 

O Regulamento da Lei do Ordenamento Territorial (RLOT)60, prevê a qualificação 

dos solos como instrumento de classificação das zonas em parques ou reservas 

nacionais, coutadas oficiais e fazendas do bravio, zonas se uso e de valor histórico-

cultural, programas comunitários de protecção e conservação da natureza, zonas 

costeiras, zonas húmidas e zonas inundáveis, zonas de protecção parcial, zonas de 

protecção arqueológica, património cultural, reservas para actividades mineiras, 

gasodutos e oleodutos, zonas de cenário único, acidentes naturais de interesse 

público, reservas do Estado, zonas de aquacultura e zonas de uso militar61. 

A Lei da conservação da diversidade biológica62 classifica as zonas de protecção em 

i) áreas de conservação total e ii) áreas de conservação de uso sustentável, sendo as 

primeiras de domínio público e destinadas à preservação dos ecossistemas e espécies 

sem intervenções de extracção dos recursos e, as segundas de domínio público e de 

domínio privado, destinadas à conservação, sujeito a um maneio integrado com 

permissão de níveis de extracção dos recursos naturais. Estas zonas de protecção 

representam cerca de 26% do território nacional63  contra os cerca de 11% (8,8 

milhões de hectares) aquando da aprovação da PNT vigente64 (1995).  

Segundo a Lei de conservação, constituem zonas de conservação total as reservas 

naturais integrais, os parques nacionais, monumentos culturais e naturais, e 

constituem áreas de conservação de uso sustentável, as reservas especiais, as áreas 

de protecção ambiental, as coutadas oficiais, as áreas de conservação comunitárias, 

os santuários, as fazendas do bravio e os parques ecológicos municipais. 

Existem ainda zonas consideradas reservas do Estado criadas pelo Conselho de 

Ministros 65 , sob proposta da entidade que superintende a actividade de 

ordenamento territorial, cujo objectivo é  a classificar os solos, identificar, delimitar 

e determinar as áreas do território nacional objecto de preservação ambiental, 

património cultural histórico, monumental, e de reserva para o estabelecimento de 

redes nacionais de acessibilidade, de infra-estrutura e de equipamentos militares 

para além de determinar o regime político administrativo do solo urbano e rural. 

Problemas identificados: 

                                                           
60 Aprovado pelo Decreto nr 23/ 2008, de 13 de Maio 
61 Art. 48 RLOT 
62 Lei nr  16/2014, de 20 de Junho republicada através da Lei nr 5/2017, de 11 de Maio – LC  
63 ANAC (2015) 
64 I.11 PNT 
65 ART 50 RLOT 
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1. Fraca articulação entre a legislação de terras e a legislação sobre os 

recursos naturais em especial a de proteção e conservação da diversidade 

biológica e ordenamento territorial no que se refere a qualificação destas 

áreas como de domínio público do Estado, não passíveis de aquisição de 

DUATs. Como consequência, temos terras dentro das zonas de proteção 

que estão sendo usadas em mais de 50% para outras actividades destintas 

das constantes no instrumento da sua declaração66. 

 

2. Existência de Pessoas singulares (comunidades locais) 

ocupando/residindo no interior ou em redor das zonas de proteção 

consideradas de domínio público, sem clareza sobre os seus direitos reais 

sobre a terra e de acesso aos recursos naturais existentes. A actual PNT67 

prevê a titulação de DUATs nas zonas de proteção, vedando 62. toda e 

qualquer transferência desses títulos, exceptuando as áreas que venham 

a ser identificadas como sendo para a implementação de projectos 

previstos nos planos directores do Governo.  

 

3. Crescimento de conflitos de acesso, uso dos recursos naturais, exercício de 

actividades e de gestão e administração destas áreas envolvendo as 

comunidades locais68 e o Estado e entre as diferentes entidades públicas. 

Coexistência legal dos direitos múltiplos sobre as terras comuns e seus 

respectivos recursos naturais 69 , cenário diferente do contexto de 

elaboração da actual PNT 70  catacterizada por existência de grande 

extensão territorial do país, com pouca população em relação ao território 

(não havia pressão demografa e relativa abundância de recursos de solo, 

água, fauna.   

  

4. Necessidade de garantir que as áreas de proteção mantenham a categoria 

de domínio público do Estado, não obstante a existência de DUATs das 

comunidades locais, por ocupação de boa fé e normas e práticas 

costumeiras, em alguns casos anteriores a sua declaração legal 71 . O 

quadro político vigente estabelece como um dos princípios72 “assegurar 

que as zonas de protecção total e parcial,  zonas costeiras, zonas de alta 

biodiversidade e faixas de terrenos ao longo das águas interiores 

mantenham a qualidade ambiental e os fins especiais para que foram 

constituídas”.  

                                                           
66 LGAF, 2016 pp63 
67 62 PNT 
68 Art 20 LT 
69 Relatório LGAF, 2017 
70 II.12 PNT 
71 Art. 13 LC 
72III.17PNT 
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5. Falta de delimitação/demarcação e sinalização das zonas de proteção. São 

criadas com a descrição dos seus limites naturais ou coordenadas a escala 

que não permite o seu conhecimento e visualização nos mapas em uso, 

dificultando a divulgação de informação pública dos dados sobre os seus 

limites73.  

 

6. Exclusão da titulação e registo das ocupações de boa fé no âmbito da 

Regularização Massiva de DUAT.  A Metodologia de DELCOM/RDUAT, 

recentemente aprovada, determina que “as pessoas em áreas de proteção 

total não possuem DUATs, no entanto, tais parcelas poderão ser 

levantadas e lançadas no Cadastro Nacional de Terras sem emitir-se o 

título de DUAT. Em casos de conflitos estes serão orientadas para o MDR. 

Nas situações em que uma parte da área objecto de registo recaia na zona 

de protecção parcial, a área elegível para o DUAT será titulada e a 

remanescente (que recai na zona de proteção) será excluída. Querendo o 

titular da área remanescente exercer alguma actividade, este deverá ser 

direcionado ao MDR 74  para orientação legal nos termos e condições 

previstas nas respectivas legislações sectoriais”. Esta previsão legal viola, 

gravemente, os direitos destes titulares de DUAT pelo mero efeito da Lei. 

 

Abordagens:  

1. O quadro político legal deve prever procedimentos claros e objectivos75 para 

a criação ou modificação duma determinada categoria de zona para outra, 

mormente quando esta coloque em causa DUATs de pessoas singulares 

(comunidades locais) ou domínio público comunitário ou autárquico, 

assegurando a conversão após a extinção dos direitos pré-existentes mediante 

pagamento de justa indeminização e ou compensação76.  

2. A futura política deve definir os termos e princípios da indeminização e ou 

compensação em especial derivados da conversão de terras de domínio 

privado para domínio público do Estado, que devem ir para além do 

pagamento da posse ou ocupação da terra, para outros direitos tangíveis e 

intangíveis tais como pasto, acesso, colecta de produtos florestais, faunísticos, 

minerais e outros para consumo próprio, sem excluir os valores culturais77.  

                                                           
73 LGAF, 2017 
74 Mecanismo de Diálogo e Reclamação 
75 LGAF, 2016 
76 Art LT 
77 LGAF, 2016 
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3. A inexistência de um quadro regulamentar específico, ainda que indicativo, 

das actividades consideradas proibidas e permitidas, por licença especial em 

cada categoria de zona de proteção. 

4. Os instrumentos de ordenamento territorial devem orientar as 

administrações distritais, provinciais e municipais sobre os usos e a 

obrigatoriedade de salvaguarda das áreas consideradas de protecção 

ambiental, ecológico, reservas de Estado, ou de equipamentos sociais. A 

Política vigente já previa a ocorrência de sobreposições e conflitos de uso, 

recomendando que o Estado antecipe-se à essa problemática mediante o 

planeamento territorial, com vista à construção, expansão racional das infra-

estruturas públicas78.  

5. A conversão de áreas com DUATs (por ocupação de boa fé, normas e práticas 

costumeiras ou autorização de pedidos) para zonas de domínio público do 

Estado deve sempre ocorrer após o pagamento da justa indeminização e ou 

compensação e devido reassentamento dos direitos preexistentes, 

independentemente do DUAT formal ou registo79 (vide a redação do artigo 43 

do Regulamento da antiga Lei de Terras.  

6. O zoneamento das áreas de conservação de uso sustentável por forma a 

assegurar as zonas ocupadas e com aptidão para ocupação humana das zonas 

fundamentalmente destinadas a conservação, salvaguardando os direitos 

preexistentes.  

7. O redimensionamento das zonas de proteção total por forma a compatibilizar 

com as áreas com potencialidades ocupadas por outros usos socias e 

económicos público ou privados. 

8. A atribuição de DUAT aos ocupantes de boa fé e por normas e práticas 

costumeiras que se situem em áreas definidas como de uso particular, e nas 

zonas de conservação de uso sustentável desde que compatível. 

9. A adoção e implementação dos instrumentos de ordenamento na tomada de 

decisão sobre a criação, modificação ou atribuição de DUATs. Estes planos 

devem ser, obrigatoriamente, elaborados a escala que permita a sua 

utilização prática a nível distrital e local, ao mesmo tempo que a 

descentralização e desconcentração administrativa permita maior 

intervenção dos governos distritais e das autoridades comunitárias na gestão 

das suas terras80.  

 

DUATs das comunidades locais residindo nas zonas de proteção: As comunidades 

locais adquiriram os seus direitos sobre a terra através da ocupação de boa-fé ou de 

acordo com as normas e praticas costumeiras e têm necessidade de utilizar as suas 

                                                           
78 E.53 PNT 
79 

80 LGAF, 2016 
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parcelas e  os recursos localizados no interior das zonas de protecção total ou parcial 

e nas áreas consideradas reserva de Estado, e não carecem de  titulo de DUAT ou 

de licença especial 81 . Contudo, estas são excluídas dos processos de 

DELCOM/RDUAT82. Muitos destas comunidades já ocupavam estas áreas de boa fé 

ou de acordo com as normas e práticas costumeiras antes da sua declaração em 

zonas de proteção83. 

 

Abordagens:  

1. As pessoas singulares e as comunidades locais e seus membros, cujas 

terras se situam total ou parcialmente nas zonas de proteção por boa fé 

ou de acordo com as normas e práticas costumeiras, tem os seus DUATs 

legalmente reconhecidos e devem beneficiar dos processos da sua 

delimitação, regularização ou autorização por pedido (DELCOM/RDUAT, 

sem prejuízo do Estado vir a extinguir estes mesmos direitos mediante 

prévia e justa indeminização e ou compensação por interesse público da 

sua localização ou conversão em zona de proteção e domínio público do 

Estado. O DELCOM/RDUAT deve assegurar a regularização massiva, 

prioritariamente, das parcelas localizadas nestas zonas, contribuindo 

para o zoneamento ou para o eventual processo de extinção dos seus 

direitos com pagamento prévio de indeminização e ou compensação pelos 

seus direitos ora formalmente registados84. 

2. A Política vigente, reconhecendo a limitação de recursos financeiros do 

Estado recomendava a priorização das áreas para o cadastramento da 

terra/parcelas de acordo com certos critérios, tais como a incidencia actual 

ou potencial de conflitos, alta pressão demográfica, demanda da terra 

(mesmo nas áreas aparentemente vazias), proximidade de áreas 

urbanas, potencial agrícola, forestal, mineiro e/ou turísitco de uma área 

e sua vulnerabilidade ambiental85.  

 

 

  

                                                           
81 Art 9 da LT 
82 Procedimentos de delimitação comunitária aprovados através do diploma ministerial nr  
83 Metodologia DECOM/RDUAT  
84 Delcom/RDUAT 
85 70 PNT 
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PARTE IV 

4. DESAFIOS E PRIORIDADES NACIONAIS DA REVISÃO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS 

 

4.1. Fundamentos de uma (nova) Política Nacional de Terras 

1. Moçambique atravessa uma nova fase de desenvolvimento económico e 

social, caracterizada por importantes transformações sociais, económicas, 

políticas e ambientais, decorrentes da descoberta e exploração de recursos 

naturais. O país também está a sofrer profundas transformações ambientais 

e sociais, sobretudo devido às mudanças climáticas que podem comprometer 

os ganhos de desenvolvimento alcançados e almejados, até aqui.  

2. O país ainda é considerado um dos mais pobres do mundo, com índices de 

desenvolvimento humano abaixo dos satisfatórios, embora tenham registado 

melhorias nos últimos anos. A população moçambicana aumentou de cerca 

de 16 milhões em 1997 para 20 milhões em 2007 e para perto de 30 milhões 

de habitantes em 2020, esperando-se que em 2040, aproxime-se a 50 milhões 

de habitantes.  

3. O país experimentou novas situações, ambiental, militar e económico, que 

importam a movimentação e deslocação das populações, entre elas, 

implantação de projectos de investimentos, conflitos político-militares, 

violência social, eventos climáticos extremos, urbanização e ordenamento 

territorial, que têm tendência a tonar-se mais frequentes e intensos. Neste 

contexto, o ordenamento e o reassentamento das populações, não 

constituindo um fim em si mesmo, tornou-se um problema prioritário, que 

importa a tomada de medidas de política visando a criação de condições 

apropriadas e condignas que assegurem a qualidade vida e o bem-estar das 

populações. 

4. Com a redução substancial do apoio dos parceiros externos ao Orçamento, é 

essencial agora estimular um crescimento económico equitativo e 

sustentável. A abundância de recursos naturais constitui uma grande 

oportunidade para restabelecer uma economia diversificada através da 

atracção de investimentos baseados na terra, o que terá como impacto 

contribuir para a redução da pobreza e melhoria das condições de vida de 

grande parte da população. 

5. À esta problemática socioeconómica, adiciona-se a insegurança quanto à 

titularidade dos direitos de uso e aproveitamento da terra, causada pela 

ambiguidade entre dispositivos legais que, por um lado, conferem prova plena 

aos titulares dos direitos de uso e aproveitamento do tema, enquanto, por 

outro lado, dispensam de licença os terrenos para fins de agricultura familiar. 
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Isto tem gerado conflitos na gestão de terras, dificuldades administrativas de 

cadastro o e registo, além de inibição do investimento produtivo. 

6. Face a este cenário, é, pois, justificada uma nova Política Nacional de Terras, 

que parte do pressuposto de que, como meio universal de criação da riqueza 

e bem-estar, a terra é um dos mais importantes recursos naturais de que o 

país dispõe, merecendo por isso ser aproveitada e valorizada. 

7. Nos últimos 10 anos, Moçambique tem vindo a ser destino de grandes 

investimentos baseados na terra para dar lugar à implantação de grandes 

projectos do sector agrícola, energético, mineiro, turístico, bem como para a 

construção de infraestruturas públicas e urbanização. Estes investimentos 

carecem de vastas extensões de terra, o que demanda uma crescente pressão 

sobre a terra no meio rural, que é maioritariamente ocupada por camponeses, 

pequenos agricultores do sector familiar e pastores. 

8. Se é verdade que, por um lado, a promoção de investimentos concorre para o 

alcance do objectivo de tornar a terra mais rentável e acelerar a redução da 

pobreza no país, por outro, muitas das áreas solicitadas para a implantação 

destes projectos de investimentos encontram-se dentro dos limites das áreas 

comunitárias geridas segundo normas e práticas costumeiras. 

9. No entanto, por esse e outros motivos, os mecanismos formais de atribuição 

do direito de uso e aproveitamento de terra para a implementação e 

desenvolvimento dos projectos de investimento no meio rural, baseados nas 

consultas comunitárias, têm a potencialidade de gerar conflitos sociais sobre 

a terra.  

10. A dispersão de normas e a existência de normas específicas com impacto na 

titulação do direito de uso e aproveitamento da terra para efeitos de 

implementação de projectos de investimentos torna o processo de gestão e 

administração de terras complexo. 

11. O sector mineiro contém normas específicas sobre o acesso, uso e posse da 

terra pelos titulares de direitos mineiros. Por exemplo, a Lei de Minas, 

estabelece, por um lado, que é obrigatória a consulta prévia das comunidades 

antes da obtenção da autorização do início da exploração mineira86. Por outro, 

estabelece que a aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra é um 

dos requisitos exigidos ao titular de concessão mineira como condição para o 

início de “qualquer actividade de desenvolvimento e extração na área para a 

qual a concessão mineira é atribuída”87 o que, nos termos da Lei de Terras, 

importa a realização de consultas comunitárias.  

12. Todavia, uma vez que, nos termos da Lei de Minas, o direito de exploração 

mineira é distinto do direito de uso e aproveitamento da terra ou de outros 

                                                           
86 Cfr. nº2 do artigo 32 da Lei nº20/2014, de 18 de Agosto, que aprova a Lei de Minas. 
87Conforme as disposições conjugadas da al.b), nº1 do artigo 44 e nº 1 do artigo 47, ambos da Lei 

nº20/2014, de 18 de Agosto, que aprova a Lei de Minas.  
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direitos preexistentes88,  pode criar a percepção de que a decisão de concessão 

de determinada área para exploração mineira é tomada independentemente 

da realização de consultas comunitárias, o que pode tornar o processo de 

consulta meramente simbólico. 

13. Cerca de 66% da população em Moçambique vive nas zonas rurais sendo que, 

grande parte desta tem a agricultura e na pecuária, as suas principais fontes 

de subsistência, estando, por isso, dependentes da disponibilidade de terra. 

As áreas costeiras concentram uma grande parte da população, dadas as boas 

condições de habitabilidade, que incluem os grandes centros urbanos, o que 

motiva os principais movimentos populacionais no sentido do interior para a 

costa. 

14. A Política Nacional de Terras (PNT) e as respectivas Estratégias de 

Implementação, aprovadas pela Resolução n.º10/95, de 17 de Outubro, 

definiram como a principal decisão de política para o sector familiar, no 

âmbito do uso agrário da terra, o reconhecimento do direito de uso e 

aproveitamento da terra. Todavia, a experiência da sua implementação 

revela que ainda subsistem desafios no que diz respeito à efectiva protecção 

e garantia dos direitos adquiridos das comunidades locais adquiridos através 

do sistema consuetudinário de gestão e administração das terras. 

15. Embora tenha ficado evidente que, nas zonas onde foram desencadeados 

processos de delimitação das terras comunitárias, as áreas ocupadas pelas 

comunidades locais são mais vastas do que as que são efectivamente 

exploradas, não há evidências suficientes de que as negociações e parcerias 

estabelecidas com os investidores, resultaram em benefícios satisfatórios 

para as comunidades locais. 

16. As consultas comunitárias para efeitos de implantação de investimentos nas 

áreas comunitárias têm sido apontadas como uma das principais fontes de 

conflitos e de usurpação de terras das comunidades locais pelos investidores, 

contrariando o objectivo de estabelecer e manter um equilíbrio entre a 

garantia de acesso à terra pela população e a promoção do investimento 

privado sobre a terra. Neste contexto, é importante definir e regular os 

mecanismos de aproveitamento temporário da terra por parte dos titulares 

que não tenham condições de fazer a exploração directa, sem prejudicar os 

direitos adquiridos das comunidades locais. 

17. A população urbana também tem vindo a crescer consideravelmente desde a 

Independência, sendo que, de 13% em 1980, passou para 29.9% em 1997, 

tendo estagnado em 2007 (30.5%) e sofrido um ligeiro aumento para cerca de 

34% em 2017. Nestas zonas urbanas, os assentamentos informais, a ocupação 

e a gestão das áreas de protecção parcial pela população, constituem alguns 

dos principais desafios que demandam a necessidade de orientar os 

                                                           
88 Cfr. Artigo 28 a Lei nº20/2014, de 18 de Agosto, que aprova a Lei de Minas.  
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instrumentos de ordenamento territorial como elementos imprescindíveis na 

titulação e gestão de terras. 

18. Como direito de todo o povo moçambicano, o uso e aproveitamento da terra 

devem continuar a cumprir a sua função de meio universal de criação da 

riqueza e do bem-estar social pelo que, medidas de política devem ser 

tomadas para promover a exploração e aproveitamento efectivos da terra, 

prevenindo o açambarcamento, a ociosidade e a especulação de terras. 

19. A eliminação da pobreza e a promoção do desenvolvimento socioeconómico e 

humano auto-sustentado através do aumento da produtividade, permanecem 

como prioridades centrais da estratégia nacional de desenvolvimento 

económico de Moçambique. 

20. A nova Política Nacional de Terras visa aprofundar e consolidar as conquistas 

do actual quadro legal e institucional de terras aos novos desafios e 

imperativos nacionais. 

 

B. ANÁLISE DOS DESAFÍOS, OPORTUNIDADES E LIMITANTES 

21. A concepção da Política Nacional de Terras apoia-se em indicadores 

estruturais e conjunturais, tendo em conta os factores de força, de fraqueza, 

as oportunidades e as ameaças que o país apresenta, hoje, em relação ao 

quadro legal e institucional relativo ao acesso, uso e aproveitamento da terra. 

 

4.2. Análise FOFA 

 

A análise de desafios que a seguir se apresenta apoiou-se em aspectos estruturais, 

desenvolvimento económico, salvaguardas ambientais, sócio-culturais, 

racionalidade e sustentabilidade do acesso e utilização dos recursos naturais e 

identificou como linhas de força e de fraqueza, ameaças e oportunidades que o país 

apresenta, actualmente, em relação ao acesso, uso e aproveitamento da terra e 

outros recursos naturais à ela associados. 

Factores de Força 

 grande extensão territorial do país; 

 pressão demográfica relativamente crescente; 

 relativa pressão sobre o recuros solo, água, fauna e flora; 

 Cerca de 2470 km de costa e praias; 

 solos aráveis com boa fertilidade, temperaturas e regimes de chuvas 

favoráveis à agricultura e florestas; 

 clima, praias, flora e fauna favoráveis ao tunsmo; 

 Relativa abundância recursos do subsolo; 
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 Localização geo-estratégica favorável para o desenvolvimento de transporte 

marítimo e indústria pesqueira; 

 corredores de desenvolvimento estabelecidos; 

 quadro legal sobre o reassentamento por activiades económicas e infra-

estrutras públicas adequado; 

 iniciado processo de delimitação de terras comunitárias. 

 

Oportunidades 

 clima de paz; 

 economia do mercado; 

 relativo crescimento económico; 

 interesse crescente de investimentos privados nacionais e estrangeiros em 

investir na terra e outros recursos naturais;  

 o compromisso do Estado em preservar os recursos naturais 

 Protecção dos direitos de acesso, uso e posse da terra pelos grupos mais 

desfavorecidos, em particular, da mulher; 

 Consolidação do Estado do Direito; 

 O Pluralismo Jurídico (Direito Costumeiro e Direito Formal); 

 potenciação dos mecanismos de gestão territorial e da terra maximizando a 

participação dos cidadãos na decisão sobre a ocupação dos solos; 

 Existência de condições para o estabelecimento de uma administração e 

gestão de terras e território capaz de se autofinanciar e mobilizar recursos 

para o desenvolvimento do subsector; 

 Uso de tecnologias de informação como ferramenta de apoio na gestão do 

cadastro nacional de terras; 

 Estabelecimento de centros de produção através de criação de zonas com 

potencial produtivo para culturas alimentares, onde deve serem 

estabelecidas as seguintes infra-estruturas: parcelamento da área em blocos 

de 50 hectares, energia eléctrica e água para irrigação; 

 Maior parte da população constituída por jovens. 

 

Factores de Fraqueza 

 maioria da população não tem segurança de acesso e uso da terra; 

 Pobreza e elevado índice de analfabetismo; 

 Faltam capitais e tecnologia para explorar os recursos; 

 Infra-estrutura económica e social deficiente; 

 Serviços de apoio à produção deficientes; 

 Sistemas de titulação, cadastro e registo da terra são fracos e desarticulados; 

 Definição de limites físicos e conceptuais não claro para delimitação de 

terrenos; 

 sistemas de planeamento do uso do solo ineficazes; 

 Ordenamento de território incipiente; 
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 Gestão ambiental, ainda incipiente; 

 Cartografia geológica fraca; 

 Serviços de padronização e certificação qualitativa de produtos topográficos, 

fotogramétricos e topográficos bem como de aferição de equipamento 

topográfico ausentes; 

 Ausência de plano director de desenvolvimento de infra-estruturas públicas 

vitais (Estradas, linhas de transporte de energia eléctrica e ferrovias); 

 Baixo nível de produtividade; 

 Dispersão espacial da população nas zonas rurais; 

 Predominiância de assentamentos informais nas zonas peri-urbanas das 

principais cidades; 

 Fraca articulação e coordenação institucional; 

 Abordagem de desenvolvimento sectorial em oposição à abordagem 

integrada. 

 

Ameaças 

 Corrupção; 

 Diversidade de usos e costumes; 

 Índices elevados das ocupações de terras com base nas normas e práticas 

costumeiras sem registo; 

 Agricultura itinerante; 

 Ausência de limites de ocupação de terras para o exercício de actividades 

económicas; 

 Ocorrência frequente de desastres naturais como resultado de mudanças 

climáticas; 

 Focos de instabilidade política e social; 

 Choques externos; 

 

4.3. Prioridades Nacionais 

É imperioso que a garantia do acesso á terra à população e aos investidores, permita 

alcançar, entre outros, os seguintes objectivos prioritários: 

a. Recuperar a produção de alimentos, para que sejam alcançados níveis 

de segurança alimentar, conforme previsto no PEDSA; 

b. Criar condições para que a agricultura do sector familiar se desenvolva 

e cresça, tanto em volume de produção como em índices de 

produtividade, sem que lhe falte o seu recurso principal, a terra; 

c. Proteger os direitos adquiridos das comunidades locais para que, uma 

vez as suas áreas previamente delimitadas e registadas, através de 

consultas e diálogo, possam negociar parcerias com quaisquer 

entidades ou pessoas interessadas em desenvolver actividades. Deste 

modo, a comunidade pode entrar como parceira no investimento, 
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compartilhando os lucros e os benefícios resultantes do investimento. 

Entretanto, esta consulta e diálogo com a comunidade devem 

continuar a ser acompanhados pelos órgãos competentes do Estado, a 

nível central, provincial, distrital e/ou municipal, com o envolvimento 

das organizações da sociedade civil. 

d. Promover o investimento privado, utilizando de uma forma 

sustentável e rentável a teria e outros recursos naturais, sem 

prejudicar os direitos adquiridos e os interesses das comunidades 

locais; 

e. Conservar as áreas de interesse ecológico, as zonas afectadas pelas 

mudanças climáticas e gerir os recursos naturais de uma forma 

sustentável, que possam garantir a qualidade de vida da presente e 

futuras gerações; 

f. Actualizar e aperfeiçoar um sistema tributário baseado na ocupação e 

no uso da terra, que possa apoiar os orçamentos públicos aos diversos 

níveis; 

g. Simplificar os procedimentos administrativos de acesso, uso e posse da 

terra, através da remoção das barreiras burocráticas que se colocam 

no processo de titulação do direito de uso e aproveitamento da terra; 

h. Aprofundar e consolidar o processo de unificação do sistema de 

cadastro, bem como instituir os Serviços Públicos de Cadastro ao nível 

dos distritos, municípios e postos administrativos.  

 

4.4 Princípios Fundamentais 

Embora sejam ainda válidos os vários princípios, prioridades e medidas da política 

de terras aprovada em 1995, o actual contexto e desafios de crescimento e 

desenvolvimento económico e social do país, remete-nos a uma necessidade de fazer 

os ajustamentos de percurso que se devem projectar para melhorar o uso e 

aproveitamento da terra, entre os quais: 

i. A manutenção da terra como propriedade do Estado, incluindo a sua 

inalienabilidade, princípio actualmente consagrado na Constituição da 

República; 

j. Garantia de acesso, uso e posse da terra pela população bem como aos 

investidores; 

k. Reconhecimento e protecção dos direitos adquiridos das comunidades 

locais, incluindo a prevalência dos sistemas costumeiros de acesso e 

gestão das terras das populações rurais residentes promovendo justiça 

social e económica no campo; 

l. Garantia do direito de acesso, uso e posse da terra pela mulher; 



59 
 

m. Promoção do investimento privado nacional e estrangeiro baseado na 

terra como factor de desenvolvimento, sem prejudicar a população 

residente e assegurando benefícios para esta e para o erário público 

nacional;  

n. Participação activa das comunidades locais na gestão e administração 

de terras adquiridas nos termos dos sistemas consuetuinários de 

acesso, uso e posse da terra; 

o. Definição da transferência dos direitos de uso e aproveitamento da 

terra, entre cidadãos ou empresas, sempre que investimentos 

houverem sido feitos no terreno; 

p. Uso sustentável dos recursos naturais de forma a garantir a qualidade 

de vida para as presentes e futuras gerações, assegurando que as zonas 

de protecção total e parcial mantenham a qualidade ambiental e os 

fins especiais para que foram constituídas. 

q. Simplificação, descentralização e transparência na titulação, gestão e 

administração da terra; 

r. Tributação da ocupação, uso e posse da terra, que possa contribuir 

para a valorização da terra e apoiar nos orçamentos públicos aos 

diversos níveis; 

s. Definição e regulamentação de princípios básicos orientadores para o 

aproveitamento da terra, sempre que investimentos houverem de ser 

feitos no terreno. 

4.5. Objectivos do processo da revisão e resultados esperados 

Nos termos dos consensos alcançados no IX FCT e endossados pelo Governo, a 

revisão da PNT e legislação correspondente tem as seguintes balizas (limites)89: 

(i) Manutenção da propriedade da terra e outros recursos naturais pelo 

Estado; 

(ii) Garantia do seu acesso e uso da terra por todos os moçambicanos; 

(iii) Protecção dos direitos adquiridos pelas comunidades locais; 

(iv) Promoção e garantia dos direitos da mulher sobre a terra e sobre os outros 

recursos naturais considerados como de sobrevivência para a economia 

familiar. 

 

Portanto, a revisão proposta pode mexer em tudo menos nestes quatro principais 

pilares, sobre os quais repousa toda a ideia da relação entre o Estado, terra e cidadão 

em Moçambique. 

 

E, do conjunto das questões consensualizadas como devendo ser o foco da revisão 

despontam a: 

                                                           
89 Presidente Filipe Jacinto Nyusi, “Discurso de Lançamento do Processo de Auscultação sobre a 
Revisão da Política Nacional de Terras”, Machava, Maputo, 2020. 
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 Ideia de valor da terra, passando esta, através dos direitos a ela associados 

no contexto do mecanismo jurídico do DUAT, a ser encarada como um bem 

social cujo valor pode comportar uma expressão monetária, incluindo para 

efeitos de sua circulação social e para sua inclusão nas Contas nacionais 

anuais e receitas para o Orçamento do Estado; 

 

 Transmissibilidade da terra, ou melhor, do DUAT, passando esta a ser vista 

como um bem transaccionável e de valor no mercado através dos títulos de 

DUAT; 

 

 Clarificação da relação Estado e cidadão como titulares da propriedade da 

terra e do direito de uso e aproveitamento da terra, respectivamente, 

facilitando um melhor entendimento e consenso nacional sobre os fins sociais 

de cada um destes (propriedade estatal da terra nas mãos do Estado e DUAT 

privado nas mãos dos cidadãos), bem como trazendo um cenário de direitos e 

prerrogativas mais substanciais e doptadas da necessária previsibilidade e 

garantias jurídicas pelos administrados; 

 

 Melhoria do mecanismo jurídico da Comunidades locais e das terras 

comunitárias, trazendo um cenário onde processos como delimitação de 

terras, parcerias, comunidades locais e investidores e participação das 

comunidades locais na titulação de terras sejam verdadeiramente 

instrumentais para os objectivos de garantia de acesso, uso e posse da terra 

por todos os moçambicanos, de combate contra a especulação e 

açambarcamento de terras e de inclusão e equidade, enfim, de 

desenvolvimento sustentável do país; 

 

 Relação entre o direito de acesso, uso e posse da terra (DUAT) e dos direitos 

de acesso, uso e posse dos outros recursos naturais associados, trazendo um 

cenário de maior entrosamento e harmonização, incluindo no contexto mais 

global do ordenamento do território e do ambiente.  

 

4.6. Produtos a resultar do processo de revisão 

Do exercício proposto espera-se que seja aprovada uma (nova) PNT que possa 

induzir e orientar os seguintes passos: 

 Uma Lei de Terras revista, incluindo o seu desdobramento em uma lei 

geral (base) e em leis especializadas para as questões de terras rurais e 

terras urbanas; 
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 Uma nova entidade técnica de administração da terra como braço e 

instrumento ao serviço da gestão e administração política da terra exercida 

pelo Conselho de Ministros e pelo Ministério que superentende o sector; 

 

 Um conjunto de Regulamentos temáticos para regulamentar 

adequadamente questões chaves ligadas à titulação de terras (rurais e 

urbanas); delimitação de terras comunitárias e processos afins, 

regularização de ocupações pelas normas e práticas costumeiras e por boa-

fé, consultas comunitárias, etc., etc.  

 

4.7. Matriz de lacunas e oportunidades de revisão e adequação do quadro 

regulador de terras 

A Matriz que a seguir se apresenta procura apresentar de forma resumida e 

esquemática as oportunidades oferecidas para a revisão e aprimoramento da PNT 

e respectivo quadro regulador. (Anexo) 


