
 

 

1. Introdução 

 

Na Reunião Nacional de Terras realizada na Cidade da Beira, a 6 de Julho de 2017, à qual fomos 

convidados, foram discutidas linhas gerais de uma Estratégia de operacionalização dos 

mecanismos de colecta de taxas de terras. São essas linhas gerais que em seguida se resumem. 

 

2. Quanto aos conceitos gerais 

 

Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra estão sujeitos ao pagamento de taxas de 

autorização e taxa anuali,ii.As taxas de terra fazem parte do conjunto de tributos. Os Tributos 

podem assumir as seguintes formasiii: (1) Impostos (Ex: IRPS, IRPC e IVA), que é uma prestação 

pecuniária compulsiva de carácter unilateral, cujo objectivo é gerar recursos que visem a 

satisfação de necessidades públicas; e (2) Taxas, que são prestações pecuniárias compulsivas que 

obrigam o estado a uma contrapartida.  

A tributação tem geralmente os objectivos de (a) recuperar custos de administração, (b) aumentar 

a receitas do Estado, e (c) promover uma determinada política. 

As taxas de autorização provisória e de autorização definitiva são taxas, propriamente: implicam 

uma contrapartida de actividade do Estado. 

A taxa anual assemelha-se mais a uma renda pois varia segundo a sua localização, dimensão e 

finalidade do uso e aproveitamento da terra. Isto é, mesmo considerando que a terra “não tem 

valor” como um bem, o seu uso e aproveitamento tem um valor económicoiv.  

As taxas de terras são também estabelecidas para servir de incentivo a uma política (isenções e 

coeficientes diferentes consoante sectores sociais e finalidades, nacionalidade dos titulares e 

outros).Por exemplo, em alguns países evita-se incluir as benfeitorias no cálculo de taxas da terra 

para não desincentivar o investimento. 

 

3. Quanto à actual situação da governação de terras no que respeita às taxas de terras 

 

Embora não se baseiem em valores de mercado, pois em Moçambique não é reconhecido o 

mercado de terras, as taxas de autorização e as taxas anuais de uso e aproveitamento da terra são 

estabelecidas de forma clara na legislaçãov. Este facto evita a taxação arbitrária e contribui para 

se ter um sentido de justiça no seio da sociedade. 

O sistema de consignação das receitas obtidasvi tem impacto positivo no crescimento da 

arrecadação, que é eficiente, isto é, a baixos custos, mas há ainda baixa eficácia de cobrança em 

função do objectivo e potencial: sem listagem, métodos de pagamento limitados, envolvimento 

local e coordenação institucional que podem ser melhoradosvii. 

Os valores das taxas não foram actualizados regularmente, tendo a última actualização ocorrido 

há cerca de 7 anos, em 2010viii. 

Actualmente, o potencial de receita é da ordem de 200 milhões de MZM e estão a ser cobrados 

cerca de 40 milhões. Porque é assim? O facto de terem sido cadastrados e atribuídos direitos de 

uso e aproveitamento não implica o início imediato de cobrança de taxas. Com efeito, embora a 

cobrança da taxa de autorização provisória seja feita no início do processo, a cobrança da taxa de 

autorização definitiva e da taxa anual realiza-se em momentos específicos do ano, de acordo com 

Regulamento da Lei de terras. A taxa anual só começa a ser cobrada no segundo ano. Por isso o 

cálculo da taxa potencial teria de tomar em conta datas de autorização provisória e definitiva. É 

possível notar um aumento contínuo da cobrança de taxas a custos baixos relativamente ao valor 
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cobrado, pois ela efectuada de modo descentralizado, próximo dos contribuintes, que podem 

pagar por transferência bancária. Os serviços não têm funcionários que só façam esse trabalho e 

os seus custos de deslocação e fiscalização são distribuídos por várias outras actividades. 

Quando puderem ser cobradas adequadamente, as taxas da província da Zambézia seriam mais 

do que hoje se cobra em todo o país. A Província de Niassa deveria cobrar mais do que as 

províncias de Cabo Delgado, Tete e Gaza combinadas. A Província de Maputo deveria cobrar 

quase tanto como as províncias de Inhambane e Manica combinadas. De facto, as Províncias de 

Zambézia, Niassa, Maputo e Sofala poderiam contribuir com quase 2/3 da cobrança de taxas de 

todo o país. 

 

4. Quanto às principais constatações 

 

O actual valor de cobrança de taxas é inferior às necessidades para uma administração de terras 

auto-sustentável. Como se pode ver pela exiguidade de orçamento e sistemático recurso a 

doadores para adquirir, manter e desenvolver recursos humanos, equipamento, mobiliário e 

imobiliário e outros meios de trabalho 

Há ainda carência de informação precisa e oportuna para a tomada de medidas que melhorem a 

administração de terras. Sem boa informação é difícil desenhar e implementar uma boa política e 

bons procedimentos administrativos. Sem dados é difícil encontrar o ponto-de-ouro para cobrar o 

suficiente para desenvolver o sistema de administração de terras, mas também para influenciar o 

bom uso da terra e o combate à ociosidade e especulação. 

Há capacidades disponíveis, internas e interinstitucionais, assim como boas sugestões já feitas 

pela DINAT, FCT e parceiros que permitem um aumento substancial da colecta de taxas, tanto a 

curto como a longo prazo. Não se encontram boas razões para adiar algumas medidas de impacto 

imediato. O sistema de consignação tem impacto positivo e pode ser valorizado  

O actual modelo de taxas de terras tem os seguintes Pontos Fortes: o modelo é de estrutura 

simples, essencialmente multiplicativo; é progressivo em relação à dimensão das parcelas; 

favorece os pequenos agricultores, que são a maioria dos utilizadores de terras; está ajustado em 

função do valor de localização e actividade; a consignação de receitas tem bons resultados, isto 

é, resulta em melhor eficiência de cobrança; as melhorias podem ser graduais e requerem, no 

máximo, recurso a Decreto, mas a maioria pode ser feita com recurso a Diplomas Ministeriais. 

Os Pontos Fracos do modelo são os seguintes: é pouco sofisticado, isto é, não reflecte realidades 

mais diferenciadas de usos locais, acesso aos seus bens e serviços e classes de dimensão (ao 

contrário do Regulamento de 1987ix); é de estreita base tributária por incluir isenções amplas; não 

penaliza ociosidade e especulação; não se aborda o mercado ilegal de terras; sofre da falta de um 

Sistema de Gestão de Colecta de Taxas que “comunique” com o Sistema de Informação sobre 

Gestão de Terras (SiGIT) e outros sistemas de colecta (NUIT). 

 

5. Quanto às recomendações principais 

 

A Curto prazo recomendou-se: 

• Reajustar o valor das taxas e rever os coeficientes – aumentar das classes de tamanho, 

reduzir os tipos de uso e criar o critério adicional de localização, principalmente em 

relação à área costeira – e penalizar atraso, ociosidade ou subutilização. Estabelecer um 

período regular de revisão (a cada 3 anos, por exemplo), incluindo, no reajuste, as taxas 

anuais e também as taxas de autorização e trabalhos; 

• Dados os custos de manutenção dos títulos, pode ser implementada uma taxa anual de 

cadastro. 

• Ajustar os valores de consignação para maior envolvimento local. Por exemplo, onde 

pagam as taxas as empresas que usam terra num distrito, mas estão sediadas numa capital 

provincial? 

• Formular um Sistema de Gestão de Colecta de Taxas, que “comunique“ com o SiGIT, 

para aumentar a previsibilidade, transparência, eficiência e eficácia de cobrança. Tal 

permite publicar listas de cobrança, responsáveis e metas de cobrança, assim como a listas 

de devedores. 

A Médio prazo recomendou-se: 



• Ampliar os métodos e meios de cobrança e pagamento, através do sistema bancário, com 

recurso a TIC e reforçar a coordenação intersectorial, incluindo com a Autoridade 

Tributária. 

• Estudar formas e valores – formais e informais - de aquisição de terras e suas benfeitorias. 

• Regulamentar a cessão de exploração e, eventualmente, o imposto predial rural e/ou sisa 

(sobre benfeitorias e infra-estruturas que são propriedade dos titulares, mesmo antes de 

haver autarquias em certos locais).  

• Estudar e propor coeficientes relativos à proximidade de zonas de protecção (estradas 

segundo tipos, linhas de energia, etc.) 

A Longo prazo recomendou-se: 

• Realizar uma revisão do direito fundiário moçambicano no que respeita à valorização da 

terra, no quadro da anunciada revisão do quadro jurídico e legal, eventualmente visando 

não ignorar o mercado de títulos e/ou a locação por parte do proprietário (Estado-

cidadãos) e sublocação pelos titulares de direitos definitivos de DUAT, sob condições a 

determinar à luz das directrizes da Política Nacional de Terras (Proposta do Relatório do 

LGAF) 

• Ajustar o valor das taxas e rever os coeficientes, para melhor reflectirem o zoneamento 

agro-ecológico, os planos de uso da terra e o nível de desenvolvimento local. A unidade 

regional pode ser a província (Proposta de McCluskey), ou uma região agro-ecológica ou 

até o distrito (como estabelecia o Regulamento de 1987).  

 

6. Tópicos de estudo e debate 

 

• O que pode ser feito por decretos, diplomas e despachos sem recorrer a mudanças na Lei? 

Por exemplo, poderiam ser revistos os critérios, constantes das tabelas 1, 2 e 3 do 

Regulamento, por Decreto; a sua actualização, por Diploma Ministerial e a introdução de 

novos meios de pagamento, por Diploma Ministerial 

• Que impactos e cobertura, e que termos de referência deveria ter um sistema de e-taxa? 

E qual deveria ser a sua vinculação com SiGIT e NUIT? Quais os instrumentos legais a 

propor?  

• Finalmente, quais os termos de referência de um Sistema de Gestão de Colecta de Taxas, 

se ele for separado do SiGIT? 
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