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Visão – o que propomos

O QUE É A U N A C



Movimento de camponeses
do sector familiar,



Objectivos: Representar os
Camponeses e suas
organizações para
assegurar seus direitos
sociais, politicos,
económicos culturais e
outros.



Surgimento:1987 –
Defender a classe
camponesa no contexto
das mudanças da época

Pilares Estratégicos


Emponderamento dos
Camponeses: Aumentar a
capacidade produtiva e
organizacional dos camponeses com
vista ao alcance da soberania
alimentar.



Direito dos Camponeses:
Influenciar políticas públicas e
programas assegurando a inserção
da agenda da Soberania Alimentar.



Funcionamento Organizacional:
Reforçar a auto-organização dos
camponeses assegurando a boa
governação interna e prestação de
contas.



Sustentabilidade: Apostar no
modelo cooperativo e mobilização
interna de recursos (quotização e
outros sistemas de geração de
rendas)

História e experiencia da UNAC
na Elaboração da lei de terras
PÓS INDEPENDÊNCIA: Socialismo (economia centralizada),
Empresas estatais, cooperativas, machambas do povo – Sector
Privado não era encorajado, sem conflitos de terra pois havia
pouca concorrencia ( Lei nº6/79 de 3 de Julho e o Decreto nº
16/87 de 15 de Julho)
 1986-1987 – Economia de Mercado – PRE, (Começa a busca de
terras pelo sector privado e funcionários públicos) fala-se muito
de documentos –título de terras, os camponeses são apanhados
desprevenidos pois não tinham legalizado as suas terras o
analfabetismo dificulta em lidar com documentos –Agudizam-se
os conflitos.
 1989-1990 – Revisão da Constituição a questão da terra é
discutida camponeses tomam posição Terra propriedade do
Estado e defendem direito por ocupação.
 1994- Realização da primeiras eleições – o governo agenda a
revisão da Lei de terras.


História e experiencia da UNAC na
Elaboração da lei de terras (Cont)
Por volta de 1996 elaborado o 1º rascunho da Lei criada a
Comissão interministerial coordenada pelo Ministério da
Agricultura (Fazem parte também a UNAC, ORAM, UEM) –
Realizam se conferencias Provinciais. Pontos fortes: Terra
propriedade do Estado, Direito por ocupação, Direito da
mulher à terra, Papel das autoridades comunitárias.
 CONFERENCIA NACIONAL: Começam a aparecer divergências
em relação ao papel das comunidades, em Junho de 1996.
 Depois da Conferencia Nacional a comissão interministerial
elaborou a proposta que apresentou ao Conselho de Ministros e
o Conselho de ministro melhorou a proposta que submeteu a
AR. A proposta do Conselho de Ministros surpreendeu os
camponeses pois retirou as linhas de força defendidas pelos
camponeses ( Retira o dto por ocupação, o papel das
comunidades na decisão relativa a atribuição da terra.
 Desenvolve-se uma campanha de advocacia para repor os
pontos defendidos pelos camponeses a UNAC toma a dianteira.


História e experiencia da UNAC
na Elaboração da lei de terras
(Cont)


1997 a Lei é Aprovada (Lei nº 19/97 de 1 de Outubro)
com grande parte das demandas dos camponeses



Campanha de divulgação da Lei – Campanha Terra (
ORAM, UNAC, CARITAS…) Fórum Terra.

Avanços da lei para os
camponeses


Liberdade dos Camponeses e camponesas de usarem a
terra



Há um trabalho do governo nos últimos 2 anos de
melhorar a posse de Terras ( Programa Terra segura).



Esforço do Governo para o reconhecimento dos direitos
das comunidades.



Direito Costumeiro



Direito a terra pelas mulheres ( DUAT´s das mulheres)



Direito por ocupação

Constrangimentos na
implementação da Lei


Deficiente implementação da Lei



Referentes a consulta às comunidades



A consulta não é feita;



É feita juntando pessoas não representativas da
comunidade;



É feita com base duvidosa no Decreto 15/2000;



São utilizados editais em sua substituição;



Há casos de corrupção ( Aliciamento às autoridades
comunitárias)



A efectivação do direito por ocupação



Existencia de 2 DUAT´s sobre o mesmo espaço físico



O Papel das comunidades e das autoridades locais

Perspectivas e Anseios dos
camponeses


Há necessidade de especificar e clarificar o papel dos intervenientes no
processo de consultas (Órgãos locais do Estado, SPGC, associações de
camponeses comunidades locais e requerentes).



Deve se reforçar a parceria entre as comunidades e o sector privado
(requerentes) para que estes contribuam para o desenvolvimento da
comunidade e possibilitem à comunidade soluções sustentáveis para o seu
desenvolvimento.



Há necessidade de sistematização da informação da Consulta ao nível
distrital, para evitar que as actas das consultas tenham estrutura e
conteúdos diferentes.



Há necessidade de registar as terras e organizar um cadastro de terras para
evitar dupla atribuição de espaços. Disponibilizar a informação do cadastro.



Para completar este quadro existe a necessidade de fortalecer o processo de
consulta às comunidades e de tornar esta prática fundamental, muito séria e
profundamente participativa por todos os representantes da comunidade.



Existe a necessidade de melhorar o processo de consulta às comunidades
criando modelos uniformes de consulta para evitar arbitrariedades num
processo legalmente estabelecido e isto evitaria conflitos entre os membros
da mesma comunidade, de comunidades vizinhas e os investidores

Perspectivas e Anseios dos
camponeses (Cont)


Extinção da pressão sobre a terra para favorecer o
agronegócio.



Observancia de todos os direitos sobre a terra aos
camponeses.



Que para a exploração da terra para investimentos se
observem todos os preceitos legais



Sejam resgatados os valores agrícolas tradicionais
respeitando a agroecologia e a soberania alimentar



Acabar com as intimidações e perseguições aos
camponeses



Acabar com os aliciamentos aos camponeses para a
cedencia das suas terras



Rever os processos de reassentamento.



Haja correcta implementação da Lei de terras

Nossa Aposta: Modelo de
Produção Agroecologico

Capacitar os camponeses
para a defesa da terra

MUITO OBRIGADO!



Terra minha vida
meu Futuro

