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CONTEXTUALIZAÇÃO:  
LEGISLAÇÃO PROGRESSISTA E INSTITUIÇÕES REACCIONÁRIAS 

 

A Lei de Terras de 1997 é considerada, nacional e internacionalmente, como sendo das 

mais progressistas do mundo principalmente pelo facto de a terra ser propriedade do 

Estado, e ainda por reconhecer os direitos consuetudinários (por exemplo MTA, 2021; 

Borras et al, 2011; Mandamule, 2017; Macaringue, 2021, entre muitos outros). 

Reconhece-se, por alguns, a necessidade de revisão da Política Nacional de Terras (PNT) 

de 1995, e subsequentemente, a possibilidade de revisão da própria Lei de Terras, “Por 

um acesso equitativo, posse segura e uso sustentável da terra ao serviço da sociedade e 

economia moçambicana”1 como referido pelo Presidente da República (MTA, 2021).  

 

Surgem diferentes questionamentos sobre os fundamentos e os objectivos (explícitos e 

implícitos) do processo de revisão da PNT. Académicos, activistas e diferentes actores na 

sociedade, referem que os constrangimentos que surgem na gestão e administração de 

terras, incluindo expropriação sem a devida compensação, entre outros, ultrapassam a 

própria Lei e são, de facto, devido à falta de capacidade de fazer cumprir a Lei (Bruna, 

2021), altos níveis de corrupção no sector (CIP, 2021), constrangimentos no sistema 

judicial no processo de resolução de conflitos de terra (Chiziane, 2017), e deficiente 

organização e conhecimento das leis e regulamentos por parte das comunidades, para 

a defesa dos seus interesses e reivindicações, entre outros.  

 

Ou seja, mesmo reconhecendo que a Lei é progressista, a segurança da posse de terra e 

o acesso a terra por todos não são garantidos, pois, o que realmente ocorre, quando 

surgem conflitos pela posse da terra entre camponeses e o capital, é o desvio sistemático 

da Lei e o desrespeito aos direitos consuetudinários por parte dos órgãos de gestão de 

terras, a favor de elites económicas e políticas (Mandamule e Bruna, 2016; Selemane e 

Mosca, 2011; Machoco, 2017; entre outros). Diferentes casos de penetração de capital 

no meio rural (estrangeiro, nacional ou em alianças) mostram como a gestão e 

administração de terras em Moçambique prioriza alocação de terras para grandes 

investimentos sem garantir que a Lei seja cumprida e que a população residente seja 

 
1 file:///Users/natachabruna/Downloads/PNT+2020+Linhas+gerais+Agosto+2020+v2b.pdf  
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devidamente compensada. São os casos de Portucel Moçambique, Green Resources, 

Vale Moçambique (Jone, 2011; UNAC e JA, 2011; Bruna, 2017; Machoco et al, 2016; 

Selemane, 2019; Feijó, 2018), entre outros grandes a médios investimentos em diferentes 

áreas em Moçambique, como o caso do corredor de Nacala, entre outras. O mesmo 

cenário de marginalização de interesses locais verifica-se em casos de aquisição de terras 

para habitação e o surgimento de conflitos entre elites urbanas e camponeses como 

refere Tamele (2022), no caso de Boane.  

 

Em muitos destes casos, verificou-se a desresponsabilização das funções do Estado no 

que se refere à monitoria do processo de aquisição de terras e à devida compensação às 

comunidades, à resolução de conflitos de terra resultante de um processo de atribuição 

de DUATs com claros desvios à Lei. Portanto, não é prematuro concluir que a revisão da 

Lei de Terras não irá resolver os problemas de gestão e administração de terras e de fazer 

cumprir as linhas “progressistas” da Lei de Terras em Moçambique, por mais competente 

que esta revisão seja. Se o problema está nas instituições capturadas e corruptas a 

diferentes níveis de governação, qualquer reforma será ineficaz e não concretizada (ou 

igualmente “desviada”). Isto significa que sem haver mudanças neste sistema, a terra 

continuará sob gestão de um aparelho de Estado que manipula a Lei de Terras para 

acomodar interesses de minorias que sistematicamente resultam em problemas sociais 

e intensificação de pobreza, externalidades ambientais e ineficiência no uso da terra.  

 

No entanto, reflexões iniciais ao ante-projecto da nova PNT2 indicam que esta revisão 

visa dar mais poder e controle ao Estado em relação à terra, na medida em que, se 

alocarão, de forma alargada, áreas de domínio do Estado e/ou indicadas como “Reservas 

do Estado”. Indica também, que o quadro jurídico legal deve ser atractivo ao 

investimento assim como criar facilidades legais para o acesso à terra para os 

investidores (Ante-projecto da PNT, 2022).  

 

Posto isto, adicionado ao contexto político-legal em Moçambique, este texto procura 

desconstruir a noção de que se pode considerar uma legislação progressista 

desconectando-a da natureza das instituições que a regem, pois, em contexto como 

Moçambique, esta legislação corre o risco de ser usada como instrumento de elites 

articuladas com o capital, e ter o efeito contrário ao dito progressismo da Lei. Na medida 

em que o Estado, sendo proprietário da terra, detém um aumentado poder e controlo 

sobre a mesma e, ao mesmo tempo, está permeável aos interesses do capital. Isto 

resultará na priorização e acomodação de interesses económicos externos em aliança 

com elites e em detrimento dos direitos e interesses da população rural. Sendo assim, 

quão progressista é esta Lei? Quando desconectada de instituições corruptas, esta, sim, 

poderá ser considerada progressista. Mas, é então possível, desconectar estes dois? 

Neste contexto, quais as lições para revisão da PNT? 

  

 
2 Disponibilizado em: https://www.mta.gov.mz/wp-content/uploads/2022/02/Anteprojecto-da-PNT.pdf  

https://www.mta.gov.mz/wp-content/uploads/2022/02/Anteprojecto-da-PNT.pdf
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O PAPEL DO ESTADO NA CONTÍNUA EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS EM 

MOÇAMBIQUE: DE PROCANA PARA MASSINGIR AGRO-INDUSTRIAL (MAI) E DE 

MAI PARA OUTROS 

 

Para melhor posicionar este debate em termos empíricos, aborda-se o caso de produção 

de etanol no distrito de Massingir, a qual foi promovida à luz da Estratégia Nacional de 

Biocombustíveis e em consonância com as políticas de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas, na medida em que se pretende produzir substituíveis de 

combustíveis fósseis para redução de emissão de gases de efeito estufa. É neste contexto 

que o projecto de produção de etanol, Procana, em Massingir, adquire, em 2009, 30.000 

hectares numa área em que a população rural usava para praticar agricultura de 

subsistência, como área de pastagem e tinha acesso a recursos florestais e não florestais 

determinantes à subsistência. Como referiu um entrevistado: 

 

“Antes do Procana usurpar as nossas terras, nós usávamos o espaço para 

agricultura para produzir culturas alimentares e produzíamos também carvão... E 

usávamos o espaço para pastagem. A nossa subsistência depende muito de criação 

de gado. Usávamos essa terra para pastagem do nosso gado e outros fins que 

beneficiavam a comunidade” (Camponês, Massingir, Janeiro de 2022).  

 

Este investimento teve os mesmos constrangimentos no processo de obtenção de terras, 

incluindo consultas comunitárias deficientes (selecção dos participantes nas consultas, 

assimetria de conhecimento, representatividade das comunidades, etc.), promessas não 

cumpridas, reclamações de compensações, entre outros. No entanto, o DUAT do Procana 

foi eventualmente extinto em 2011 por não terem concretizado o plano de exploração 

proposto. Mesmo assim, estas terras não foram devolvidas à comunidade, supondo-se 

que continuam sendo uma espécie de “reserva de terras” do Estado na expectativa que 

surjam novos investidores. Surge um novo investidor, a MAI (Massingir Agro-Industrial) 

com o mesmo objectivo de plantar cana de açúcar para produção de etanol. O plano não 

foi concretizado. 

 

De acordo com a Plataforma da Sociedade Civil de Massingir, e confirmado pela 

comunidade de Chinhangane, existe um novo investidor – Massingir Citrus, que obteve 

uma área menor para produção de diferentes culturas (batata, citrinos, entre outros), sem 

realizar consulta comunitária com devida representatividade. Com a implementação 

deste novo projecto, algumas comunidades circunvizinhas, as mesmas anteriormente 

expropriadas, perderam o seu acesso usual para a Vila de Massingir onde tinham 

oportunidades de emprego informal/causal, proximidade dos mercados, serviços de 

saúde e escolas, entre outros serviços públicos. Com este investimento, a população tem 

de percorrer uma distância maior, pois é-lhe vedada a passagem pela área 

concessionada.  
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Actualmente, a comunidade manifesta o interesse de querer estar envolvida na escolha 

de futuros investidores, reclama a falta de participação e transparência, e, em particular, 

verifica-se um nível de falta de confiança na capacidade ou vontade do Governo de 

garantir os benefícios que constituem os direitos das comunidades. Clamam pela 

devolução das suas terras. Depois de surgirem os novos constrangimentos com o novo 

investidor, a comunidade submeteu uma carta ao Posto Administrativo e não obteve 

resposta.  

 

“A outra coisa que não está bem clara ou não estamos a conseguir entender, 

quando nós abrimos espaço para um investidor, damos a terra a um investidor, o 

investidor não consegue levar o projecto ao fim e abandona as terras, aquela terra 

já não volta para comunidade. A terra é usurpada pelo governo e qualquer 

investidor que chega nas mãos do governo, o governo depois dá a terra sem fazer 

antes consulta porque dizem que a terra já não pertence à comunidade, e isso é 

preocupante. Cria mais preocupações quando as coisas são assim; quando é assim 

não vamos aceitar dar a terra, porque para que aquele espaço exista ou aquela 

área exista é porque nós cuidamos daquela área; os nossos antepassados também 

cuidaram daquela área. Quando o investidor “desconsegue”. tem que devolver nas 

nossas mãos - é isso que nos queremos”. (Camponês, Massingir, Janeiro de 2022) 

 

 

“A TERRA É PROPRIEDADE DO ESTADO”, MAS QUEM É O ESTADO? 

 

Estudos demonstram que a tendência do Estado em Moçambique em promover 

investimentos de grande escala (com capital estrangeiro e envolvendo elites nacionais) 

e em agir como facilitador destas aquisições de terras (Southall and Melber, 2009; 

Carmody, 2011; Büscher, 2012; Bruna, 2017). Lunstrum (2008) refere que o poder do 

Estado relativamente à terra, surge com a Constituição de 1975, quando a terra foi 

nacionalizada, pois o Estado, desde então, determinou as condições pelas quais a terra 

pode ser obtida e usada. Mas, o Estado possuía, na altura, narrativas socialistas, 

divergentes das actuais em que o Estado foi capturado pelo capital externo e interno, 

funcionalmente fragilizado, ganhando resiliência aos protestos populares e actuação da 

sociedade civil, e operando a favor e em resposta a estímulos capitalistas.  

 

Analisando o nível de autonomia e a capacidade do Estado moçambicano, compreende-

se a existência de fragilidade financeira, ou seja, pode ser considerado “refém” do sistema 

financeiro internacional que pode condicionar as opções políticas e económicas. Porém, 

ao mesmo tempo, percebe-se a existência de altos níveis de corrupção, a diferentes 

níveis de governação, resultando em benefícios individuais em detrimento dos benefícios 

para o país e os cidadãos. O Índice de Percepção de Corrupção Internacional revela que 

em Moçambique as instituições públicas não são confiáveis e têm mau funcionamento a 

nível político e judiciário (Transparency International). A nível local, verifica-se a 

reprodução e transferência das debilidades, ineficiências e, até condutas e ideologias que 

se distanciam da ética, moral e valores necessários para um Estado materializar a 

construção de uma nação que envolva desenvolvimento sustentável, estabilidade e 
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equidade social, segurança do cidadão, democracia e cidadania, entre outros aspectos 

que são a base para o bem-estar dos cidadãos.  

 

Portanto, é preciso questionar e problematizar a afirmação de que a Lei de Terras em 

Moçambique é progressista apenas por considerar que a terra é propriedade do Estado 

e por reconhecer os direitos consuetudinários. É preciso questionar de que Estado se 

trata? Em termos de soberania, autonomia, capacidade e bases ideológicas. É preciso 

reflectir sobre o nível de instrumentalização do Estado por elites nacionais e capital 

estrangeiro. É também necessário conjugar o nível de progressismo na Lei com o 

contexto institucional, político e económico.  

 

 

QUE LIÇÕES PARA A REVISÃO DA PNT? 

 

Este texto mostrou que as ditas Reservas do Estado podem ter implicações adversas à 

população rural. A terra fica sem uso e, mesmo assim, não foi devolvida às comunidades 

de quem ela tinha sido retirada, mesmo quando estas afirmam não terem sido 

devidamente compensadas (ou seja, a qualidade de vida não melhorou e, de facto, 

piorou, divergindo do estipulado por Lei). Além de casos semelhantes, a sistemática 

instrumentalização da Lei pelo Estado a favor de interesses capitalistas externos constitui 

uma das questões centrais dos conflitos de terra, da expropriação de terra sem devida 

compensação e/ou sem o devido consentimento informado dos respectivos residentes.  

 

Tendo em conta que o ante-projecto da PNT poderá constituir um mecanismo de dar 

maior poder ao Estado em relação à terra, a nova legislação de terras potencialmente 

acomodará dará mais poder ao Estado para facilitar investimentos estrangeiros com base 

na exploração de terra e recursos naturais e intensificar o modelo de desenvolvimento 

extractivista já existente. É de conhecimento que este modelo tem resultado em 

Moçambique tornar-se num fornecedor de matéria prima para industrialização e 

acumulação externa de capital; resulta também num crescimento económico não 

inclusivo com reprodução do subdesenvolvimento e grandes custos sociais para o país, 

e em particular para zonas rurais.  
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