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1. INTRODUÇÃO 

 

O exercício e gozo do direito de uso e aproveitamento da terra (DUAT), seja para fins de 

habitação ou económicos, representa para os cidadãos uma forma e fonte de 

desenvolvimento e de realização do bem-estar social, objectivo que resulta do 

preâmbulo da Lei de Terras, Lei nº 19/97 de 1 de Outubro e, acima de tudo, da 

Constituição da República.2 É assim que um dos principais desafios de sobrevivência 

socioeconómica dos moçambicanos, especialmente dos jovens, mulheres e 

comunidades locais, é a luta pela aquisição ou manutenção de um pedaço de terra que 

lhes permita construir uma casa adequada e/ou realizar actividades económicas básicas, 

com vista a ter uma vida com o mínimo de dignidade e qualidade.3  

 

Os conflitos de terras têm ocupado lugar de destaque e com tendência crescente, dadas 

as dificuldades de acesso a terra, da perda injusta dos direitos sobre a terra pelos seus 

legítimos titulares, incluindo a usurpação, a expropriação sem a devida e justa 

indemnização e/ou compensação, e a fraca tutela efectiva dos direitos sobre a terra, 

particularmente pelos grupos vulneráveis e, também, devido a  prática corrente de 

negócios ilegais e obscuros à volta da terra sob os olhos impávidos das autoridades 

competentes. 

 

A Constituição da República de Moçambique (CRM) determina no nº 2 do seu artigo 109 

que a terra é propriedade do Estado e não deve ser vendida, ou por qualquer outra forma 

alienada, nem hipotecada ou penhorada. Contudo, é do conhecimento da sociedade em 

geral que os negócios de compra e venda da terra em Moçambique constituem práticas 

frequentes e são tidos como negócio altamente lucrativo.  

 

 
1 Jurista 
2 Cfr. o nº 3 do artigo 109 da Constituição da República de Moçambique (CRM). 
3 É importante aqui recordar que parte considerável dos cidadãos, a nível nacional, encontra a sua fonte de rendimento e 

de sobrevivência por via das machambas e do mercado informal, através da prática de negócio de variados produtos e 

serviços nos seus pequenos estabelecimentos comerciais, as chamadas barracas e bancas informais em determinados 

mercados, ao longo dos passeios e outros locais na via pública. 
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2. DINÂMICAS DE RELACIONAMENTO ENTRE POPULAÇÃO, EMPRESAS E ESTADO 

 

Até ao presente momento, o diálogo existente, no âmbito da gestão da terra, é 

fundamentalmente bilateral em diversas vertentes e é deficiente entre todos os principais 

intervenientes ou interessados neste processo. Ou seja, é deficiente a comunicação entre 

o governo, as comunidades locais, as empresas e a sociedade civil no contexto de 

protecção dos direitos sobre a terra dos cidadãos, em geral, e, em especial, das 

comunidades rurais. Não há uma prática regular de comunicação de todos os 

intervenientes na mesa das conversações.  

 

Em 2007 a mineradora Vale Moçambique celebrou um contrato mineiro com o Governo 

de Moçambique para a exploração do carvão mineral, nos termos do qual foi atribuída 

uma concessão mineira, a favor daquela mineradora, sobre uma vasta área no Distrito 

de Moatize, na Província de Tete, que abrange o DUAT de milhares de famílias afectadas 

por este empreendimento. No entanto, o reassentamento das famílias afectadas pela 

actividade da Vale Moçambique não foi concluído no período razoável para o efeito, 

tratando-se de um processo injusto e com sérias violações dos direitos das comunidades 

sobre a terra, em que a interacção com a empresa e com o governo para a resolução do 

conflito de terras, que perdura há cerca de 10 anos, é deveras deficiente e ineficaz, não 

obstante as denúncias, advocacia e lobby feitos pelas organizações da sociedade civil. 

 

Todos os acordos celebrados entre as comunidades em causa, a Vale Moçambique e o 

Governo para a resolução de conflitos de terras, cujo DUAT pertence ainda às famílias 

afectadas, resultaram num fracasso, de tal modo que foram submetidos significativos 

processos judiciais em sede de jurisdição administrava com vista à defesa dos direitos 

sobre a terra dessas comunidades, num contexto de ineficácia do diálogo entre os 

principais intervenientes em que impera o fechamento, tanto do governo, como da Vale 

Moçambique.  

 

Para efectivação de um diálogo e comunicação eficazes, o acesso à informação de 

interesse público é essencial, assim como é importante para a defesa dos direitos e 

liberdades fundamentais das comunidades rurais. É, pois, urgente a promoção e 

institucionalização de uma comunicação estratégica, eficaz e abrangente a todos 

interessados. 

 

 

3. NÍVEL DE CUMPRIMENTO DE PROMESSAS 

 

Um problema semelhante acontece no que diz respeito ao cumprimento de promessas. 

Os reassentamentos das comunidades no âmbito do projecto de exploração de carvão 

mineral, tanto pela empresa JINDAL, como pela empresa Vale Moçambique, não tiveram 

o devido desfecho satisfatório para as comunidades até ao presente momento. Ficaram 

frustradas as expectativas criadas pelas comunidades por via de promessas, feitas pelo 

governo e pelas empresas, de que as famílias iriam beneficiar de melhores condições de 

vida, em conformidade com o objectivo principal do reassentamento previsto na lei. As 
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famílias afectadas pelo projecto em causa perderam os seus direitos sobre a terra nas 

suas zonas de origem e as indemnizações a que têm direito não lhes foram pagas na 

totalidade. 

 

À luz do artigo 5 do Decreto n.º 31/2012, de 08 de Agosto, que aprova o Regulamento 

sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas, “o 

reassentamento visa impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do País e garantir 

que a população afectada tenha uma melhor qualidade de vida e equidade social, tendo 

em conta a sustentabilidade dos espaços físicos, ambientais, sociais e económicos.” 

 

Os reassentamentos das famílias afectadas pelas actividades da Vale, em Moatize, e 

JINDAL, em Marara, são tidos como paradigma de reassentamento injusto, caracterizado 

por diversas irregularidades e violações dos direitos sobre a terra das famílias afectadas, 

incluindo a violação do direito à habitação condigna, segurança alimentar e fontes de 

alternativas de sobrevivência pela perda de terras de que foram vítimas.  

 

No contexto do reassentamento das comunidades afectadas pelo projecto de gás em 

Palma, estas queixam-se da falta de garantias de fontes de rendimento para a sua 

sobrevivência, bem como sobre os critérios de gozo de direito de servidão de passagem 

ao mar, que é a principal fonte de sobrevivência das mesmas.  

 

 

4. PAPEL DOS LÍDERES COMUNITÁRIOS 

 

Em virtude de situações de pobreza, do poder económico das grandes empresas e da 

pressão política do poder governamental, os secretários de bairro e líderes das 

comunidades, geralmente membros ou simpatizantes do partido Frelimo, tendem a ser 

´engolidos´ pelas empresas, que lhes dão emprego e algumas condições socias e 

económicas básicas, como é o caso de emprego ou de motorizadas para efeito de 

transporte próprio; ora, são ´engolidos´ pelo poder político governamental, a cujo 

partido político devem obediência e disciplina partidária.  

 

Como consequência, muitos dos líderes actuam como traidores da sua comunidade e 

furtam-se das suas responsabilidades de protecção das comunidades. Os líderes 

comunitários mais corajosos e que mantêm certa verticalidade são política e 

economicamente marginalizados, intimidados ou ameaçados. 

 

 

5. NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS CONSULTAS 

 

O processo de atribuição do DUAT à exploração exclusiva pela ANADARKO foi 

caracterizado por falta de participação pública das comunidades afectadas e legítimas 

titulares do DUAT que lhes foi usurpado em benefício do projecto do gás em Palma. Não 

está no domínio público informação relevante que esclareça os contornos do processo 

que culminou com a atribuição, à ANADARKO, de terras relativamente às quais as 
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comunidades afectadas eram titulares do DUAT, por ocupação, segundo as normas e 

práticas costumeiras.  

 

De igual modo, as mesmas comunidades e organizações interessadas queixam-se que, 

em determinadas consultas públicas, as actas foram forjadas, uma vez que existem 

assinaturas de pessoas que não fazem parte das referidas comunidades, para além de 

que constam assinaturas de pessoas que nem sequer sabem assinar. 

 

O modelo das consultas públicas nos processos de gestão da terra é ineficaz, de tal modo 

que a prática tem demonstrado, que visa apenas legitimar os processos, sem que as 

opiniões, comentários, contribuições e reclamações sejam tidas em conta no documento 

ou decisão final. Trata-se, pois, de cumprimento de apenas uma mera formalidade. 

 

 

6. PAPEL DAS MULHERES 

 

A mulher, sobretudo a mulher camponesa ou rural, tem um papel preponderante na 

gestão da terra pelo facto de serem ela que mais trabalha a terra e alimenta a família 

com base na terra. O valor da terra deve ser avaliado tendo em conta a exploração que 

é feita pela mulher com vista ao sustento e crescimento da família. Porém, as mulheres 

são as mais discriminadas e excluídas nos processos de tomada de decisão sobre a 

gestão da terra e são as que mais sofrem com a usurpação dos seus direitos sobre a 

terra, mesmo no seio da família. 

 

As camponesas, para quem a terra é um instrumento para a sua sobrevivência, travam 

vários obstáculos devido ao grande peso da tradição e hábitos culturais que perpetuam 

a violência contra mulher baseada no género. A Lei defende a igualdade, mas, na prática, 

o homem é normalmente o dono da terra e geralmente o único com direito a participar 

efectivamente nos processos decisórios sobre a gestão da terra. A desigualdade contra 

as mulheres está no centro dos costumes sociais no país.  

 

 

7. OBRIGAÇÕES DO ESTADO RELATIVAMENTE AO DUAT  

 

Nos termos do nº 1 do artigo 110 da CRM, “o Estado determina as condições de uso e 

aproveitamento da terra.” A CRM não descreve, nem exemplifica, as condições de uso e 

aproveitamento da terra que o Estado deve determinar para que os cidadãos possam 

usar a terra como meio de criação de riqueza e do bem-estar social, deixando em aberto 

para que tal detalhe seja feito através das normas ordinárias e das políticas públicas 

sobre a terra. Sendo a terra propriedade do Estado, a mesma deve ser explorada e 

administrada com vista à satisfação do interesse público.  

 

Nesse caso, se cabe ao Estado determinar as condições de uso e aproveitamento da 

terra, pode-se entender, à luz do princípio do Estado de Direito e da defesa e a promoção 

dos direitos humanos e da igualdade dos cidadãos perante a lei, conforme resulta, 
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respectivamente, do artigo 3 e da alínea e) do artigo 11 ambos da CRM, que o Estado, 

ao determinar essas condições, deve, para o efeito, observar os princípios essenciais de 

direitos humanos, como a igualdade, a não discriminação, o acesso a informação, a 

transparência, a participação, etc., criando condições reais para o respeito, protecção, 

promoção e realização segura e pacífica do DUAT.  

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O Estado deve organizar todo o seu aparelho necessário para esta matéria de tal forma 

que os beneficiários do DUAT possam exercer segura e livremente os seus direitos sobre 

a terra. Isto é, deve pôr em prática todos os actos e operações materiais necessários, 

atendendo às circunstâncias dos casos, que visem a protecção e realização efectiva do 

DUAT, considerando a necessidade de satisfação do interesse público. E deve, ainda, 

garantir a suficiência e acessibilidade dos serviços públicos essenciais, dos mecanismos, 

procedimentos ou qualquer outro meio pelo qual se materializa o DUAT para toda a 

população, obrigando-se, assim, a prevenir as violações sobre o DUAT, a investigar os 

casos de violação do DUAT e da venda da terra, e a responsabilizar os infractores do 

DUAT. 

 


