
 

 

COMENTÁRIO AO COMUNICADO DA PORTUCEL MOÇAMBIQUE 

 

A Portucel Moçambique emitiu um comunicado no dia 15 de Dezembro de 2017, informando 

sobre a concretização do seu Plano de Desenvolvimento Social (PDSP) e a formação e 

contratação de mão-de-obra e de prestadores de serviços locais para as actividades silvícolas e 

afins, referindo que estão a gerar novas oportunidades de criação de valor sustentável nas 

regiões onde o Projecto se desenvolve. Pode ver o comunicado em 

http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/Portucel-Mocambique. O Observatório do 

Meio Rural (OMR) recebeu o comunicado através de um e-mail da Direcção de Comunicação e 

Relacionamento com a Comunidade, o que se agradece. 

 

O OMR realizou, e está realizando, em colaboração com a empresa Portucel Moçambique, uma 

pesquisa com o título "Efeitos dos grandes projectos sobre o meio rural e a agricultura: o caso 

da Portucel Moçambique" que tem por objectivo geral estudar a implementação e efeitos dos 

grandes projectos agrários (Portucel Moçambique). Como resultado dos trabalhos realizados em 

2017, o OMR publicou dois documentos de trabalho da série "Observador Rural" (número 53 de 

Junho de 2017, com o título Plantações florestais e a instrumentalização do Estado em 

Moçambique, e o número 58 de Novembro de 2017 com o título Avaliação dos impactos dos 

investimentos nas plantações florestais da Portucel-Moçambique nas tecnologias agrícolas das 

populações locais nos distritos de Ile e Namarrói, Província da Zambézia, cujos autores são 

respectivamente Natacha Bruna e Almeida Sitoe. Pode consultar estes documentos em 

http://omrmz.org/omrweb/publicacoes_categ/or/. 

 

Os resultados da pesquisa não são coincidentes com o teor do comunicado da Portucel 

Moçambique, Por esta razão, o OMR emite o presente Comentário ao Comunicado da Portucel 

Moçambique. 

 

O comunicado da empresa Portucel Moçambique de 15 de Dezembro de 2017 aborda questões 

relacionadas com o Plano de Desenvolvimento Social (PDSP) da empresa e os seus respectivos 

impactos principalmente a nível comunitário. Este comunicado é também sustentado pelo 

Relatório Ambiental e Social da mesma referente ao ano de 2015. Ao analisar ambas 



publicações, nota-se uma clara persistência da suposição de que o PDSP constitui uma solução 

sustentável e inclusiva, no que se refere à implementação do projecto nos aproximadamente 

350.000 hectares de terra de grande potencial produtivo agrícola em zonas de relativamente alta 

densidade populacional, em particular na Província da Zambézia. 

 

Sobre o PDSP, que está directamente relacionado com o modelo de obtenção de terras pela 

empresa, que, por sua vez, determina a distribuição de terra entre os agregados familiares e, 

consequentemente, o seu rendimento e segurança alimentar. Mesmo assumindo que o PDSP 

seja implementado com sucesso, este constitui, tendencialmente, uma política de intensificação 

da estratificação rural na medida em que apenas beneficia os agregados familiares 

proporcionalmente à quantidade de terra da qual estes são proprietários (usuários), resultando no 

aumento da diferenciação rural (social e económica) entre os grupos sociais extremos. 

Encontram-se no restrito grupo de maiores beneficiários os líderes comunitários e outras elites 

rurais. Ainda assumindo a eficiência na implementação das actividades previstas no PDSP, 

importa referir que se põe em causa questões de autonomia e soberania alimentar, pois o PDSP 

não reflecte as aspirações e necessidades de todos os agregados familiares residentes nas áreas 

referidas na medida em que as consultas comunitárias abrangeram uma minoria dos mesmos, os 

quais persistem em questionar o seu nível de inclusão no processo de tomada de decisão.  

 

Centrando no que se pesquisou, verificou-se que, para além de se constatarem atrasos na 

implementação do plano, este apresenta algumas irregularidades que alteram completamente os 

princípios que o regem. Neste contexto, é importante referir-se dois importantes exemplos: (1) o 

ritmo de ocupação de terras pela empresa é superior ao ritmo de implementação do PDSP, ou 

seja, os agregados familiares que perdem suas terras mantêm-se desprovidos de insumos e 

serviços de extensão previstos no PDSP para compensar, por via de aumentos da produtividade, 

a perda de superfícies agricultáveis; e, (2) parte dos agregados familiares que  cedem todas as 

suas áreas à empresa ou mantêm apenas pequenas machambas, está em desacordo com os 2,9 

hectares a serem mantidos por agregado familiar como previsto no plano, considerando ser esta 

a área suficiente para a subsistência. 

 

Adicionalmente, o comunicado sugere também que a empresa se tem pautado por respeitar a Lei 

moçambicana.  Porém, persistem questionamentos a esta afirmação na medida em que o modelo 

de obtenção de terras adoptado (chamado “cedência voluntária’) pela empresa, não segue o 

estabelecido na Lei de Terras e no seu regulamento. Adicionalmente, as consultas comunitárias, 

indicadas como uma das actividades em que a empresa respeita a Lei, não foram 

suficientemente abrangentes para que o Conselho de Ministros aprovasse o DUAT para as áreas 

ocupadas pela empresa.  



 

Para além do PDSP, definido como ferramenta de desenvolvimento sustentável, os discursos 

persistentes da empresa e do Governo para justificar a ocupação de mais de 350 mil hectares, 

debruçam-se sobre o método de “cedência voluntária”e do modelo "mosaico", que se 

relacionam entre si, constitui, não só um desvio à Lei de Terras, como instrumento lubrificante 

("amortecedor") no processo de desapropriação de terras dos agregados familiares em benefício 

dos investidores, procurando-se, deste modo, minimizar o poder reivindicativo e evitar 

eventuais conflitualidades. De forma complementar, sugere-se um maior aprofundamento do 

impacto que o modelo mosaico terá no nível de produtividade da agricultura familiar, mesmo 

havendo indicações de este ser negativo.  

 

O optimismo e a falta de imparcialidade nas análises da empresa referentes  à implementação do 

PDSP, em  adição à instrumentalização/suporte (aliança) do Estado no processo de execução do 

projecto, constituem uma combinação para intensificação do desenvolvimento rural não 

inclusivo existente em Moçambique que tem como principais causas para este caso específico: 

(1) a diminuição da área de produção dos agregados familiares; (2) redução da quantidade 

produzida e alteração da estrutura produtiva com indicação de potenciais riscos de insegurança 

alimentar; (3) redução da segurança de posse de terra e na gestão/utilização do território dos 

agregados familiares e futuras gerações; (4) desequilíbrio no mercado de trabalho, sub-emprego 

e desemprego, e dependência do assalariamento; e, (5) intensificação da diferenciação de classes 

sociais a nível comunitário. 

As pesquisas do OMR obedecem a critérios éticos, de rigor metodológico e independência nas 

abordagens. A apresentação dos resultados pretende contribuir para a correcção dos aspectos 

menos positivos e reconhecer os méritos, parciais ou não, na implementação de projectos e 

programas. O OMR sugere que a Portucel Moçambique considere os aspectos referidos nos 

resultados de pesquisa, para que a empresa, com um programa de longo prazo e de grande 

importância para o país, seja também um factor de mudança qualitativa da vida das 

comunidades, dos trabalhadores e um modelo de implementação de projectos de grande 

dimensão. Se assim não o fizer, existem riscos de conflitualidades sociais e políticas, podendo 

comprometer um projecto com possíveis efeitos positivos sobre as realidades onde se insere e 

um contributo para o desenvolvimento do país. 

 

Maputo, 31 de Janeiro de 2018 

 

O Director Executivo 

 


