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Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores 

e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. 

Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento. 

 



 

 

RESUMO  

 

Em geral, o uso da terra pelos diferentes actores e distintas finalidades tem levantado diversos 

aspectos de análise devido à natureza: a) das interações que ocorrem entre os indivíduos; e, b) 

das instituições que gerem os direitos e deveres das pessoas envolvidas. Quando a legislação, nos 

anos 90, estabeleceu e/ou reforçou um conjunto de normas relacionadas com posse, acesso e 

uso da terra, estava implicito o surgimento e/ou reforço de relações sócio-económicas com 

complexidades diferenciadas entre os diversos actores.  

 

Esta pesquisa analisa a problemática em torno do DUAT como instrumento para o acesso e posse 

segura da terra em Moçambique, destacando as diferentes configurações que se observam, numa 

perspectiva integrada, que abarca dinâmicas sociais e económicas que ocorrem. O seu objectivo 

é conhecer os procedimentos, constrangimentos e as estratégias usadas pelos diferentes actores, 

entre usuários e implementadores institucionais, no processo de titulação e atribuição do DUAT.  

 

A pesquisa foi realizada através da conjugação de instrumentos metodológicos quantitativos 

(análises de processos administrativos e de dados não estatísticos) e qualitativos (inquéritos e 

entrevistas). Pretendeu-se enriquecer um conjunto de informações primárias, com dados obtidos 

dentro do contexto natural da sua ocorrência e com análises dos sujeitos no seu dia-a-dia. 

 

Os resultados mostram, entre outros, que a lógica do discurso de investimento e crescimento 

económico presente na vanguarda da atribuição do DUAT, é apenas aproveitada pelos diversos 

intervenientes nos processos do DUAT. Mostram também uma forte relação entre a percepção 

de posses do indivíduo, a localização do terreno e o nível de despesas realizadas para obter o 

DUAT. Por outro lado, desenvolveu-se um modus vivendi segundo o qual a não-atribuição do 

DUAT em tempo útil não constitui problema e o processo pode levar seu tempo.  

 

Palavras-chave: DUAT, terra, titulação, Maputo, Matola.  

 

 

ABSTRACT 

 

The use of land by different actors and different purposes has raised different aspects of analysis 

due to the nature of: a) the interactions that occur between individuals; and, b) the institutions 

that manage the rights and duties of the people involved. When legislation, in the 1990s, 

established and/or reinforced a set of norms related to land tenure, access and use, the 

emergence and/or reinforcement of socio-economic relations with different complexities between 

the various actors was implicit. 

 

This research analyzes the problems surrounding the DUAT as an instrument for accessing and 

secure possession of land in Mozambique, highlighting the different configurations that are 

observed, in an integrated perspective, which encompasses the social and economic dynamics 

that occur. Its objective is to know the procedures, constraints and strategies used by the different 

actors, between institutional users and implementers, in the DUAT titling and attribution process. 

 

The research was carried out through the combination of quantitative methodological 

instruments (analysis of administrative processes and non-statistical data) and qualitative (surveys 

and interviews). It was intended to enrich a set of primary information, with data obtained within 

the natural context of its occurrence and with analyzes of the subjects in their daily lives. 



 

 

 

The results show, among others, that the logic of the discourse of investment and economic 

growth present at the forefront of the attribution of the DUAT, is only taken advantage of by the 

various actors in the DUAT processes. They also show a strong relationship between the 

individual's perception of possessions, the location of the land and the level of expenses incurred 

to obtain the DUAT. On the other hand, a modus vivendi has developed according to which the 

non-attribution of the DUAT in a timely manner is not a problem and the process can its take 

time. 

 

Keywords: DUAT, land, titling, Maputo, Matola. 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PRÁTICAS NA TITULAÇÃO DA TERRA  

EM MOÇAMBIQUE: O CASO DOS MUNICÍPIOS DE MAPUTO E MATOLA 

 

Nelson Capaina1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entre as décadas 30 e 60 do século XX, alguns economistas apresentavam a teoria sobre o uso 

dos recursos naturais. Nessa teoria convencional dos comuns, a ideia fundamental era que a 

exploração de tais recursos levava à extrema degradação do ecossistema (Gordon, 1954; Hardin, 

1968; Lloyd, 1968; Scott,1955). 

 

Hardin considerava que a liberdade em relação ao uso dos recursos comuns gera a ruína de todos 

(1968:1244); e que para evitar tal cenário, estes recursos deveriam ser privatizados ou definidos 

como propriedade pública, para os quais deveriam ser concedidos direitos de acesso e uso. 

Gordon (1954:124) considerava que a propriedade colectiva era propriedade de ninguém, uma 

vez que ninguém valoriza o bem que é gratuíto para todos, porque é suficientemente arriscado 

para esperar que chegue o tempo propício para o seu uso, ou seja, quando for necessário, 

encontrar-se-á que o recurso já foi usado por outra pessoa. 

 

Nas últimas décadas, diversos trabalhos têm contribuído para o aprimoramento dessas ideias, 

com realce para as evidências dos factores associados com as explorações bem-sucedidas versus 

explorações mal-sucedidas. O insucesso pode derivar do crescimento populacional (Talbot, 1986), 

da apropriação dos recursos por elites políticas, ou reformas agrárias mal programadas (Jodha, 

1987), ou das características socioeconómicas e políticas dos usuários e sua relação com o sistema 

político dominante (Ostrom, 1987; Ostrom, 2000). 

 

Em vários cantos do mundo, as ideias por detrás da tragédia dos comuns e tipos de gestão têm 

sido usadas na formulação de políticas públicas e programas de maneio de recursos naturais, 

considerando que a sua degradação é inevitável, a não ser que sejam instituídas normas para usos 

e usuários e seja garantido o seu cumprimento por todos. São necessárias habilidades dos 

usuários em explorar apropriadamente os recursos e regimes de uso (Berkes, 1986a; Berkes, 

1986b; McCay, 1980; McCay e Acheson, 1987; Gadgil e Iyer, 1989; Repetto, 1986). 

 

O anterior remete para a propriedade dos recursos naturais, destacando-se a pública, com os 

poderes coercivos de imposição que possui, onde a administração estatal promove a expressão 

do interesse público, a identificação de responsabilidades e a formulação de políticas apropriadas 

de uso dos recursos do seu território. Os autores evidenciam, para o grau de sucesso ou insucesso, 

a complexa interacção entre os diferentes actores, as características dos recursos, os regimes de 

propriedade, o ambiente socioeconómico, entre outros arranjos institucionais.   

  

 

1. Doutor em desenvolvimento rural no Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria, Universidad de Córdoba 

(UCO). 
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O argumento de que a propriedade pública aumentaria a eficiência do uso e da protecção, a 

longo prazo, dos recursos naturais não tem sido efectivo (McKean e Ostrom, 1995). E, porque a 

administração estatal não assegura cabalmente o uso sustentável destes recursos – onde a infra-

estrutura responsável por tal desiderato normalmente é pouco desenvolvida e a imposição de 

normas é problemática –, a solução tem passado por permitir que, num determinado espaço, sob 

várias formas de posse, as populações locais, as organizações, grupos ou indivíduos, possam 

organizar e monitorar o uso dos recursos nele existentes. Aqui, as regras informais são, 

geralmente, mais fortes. 

 

E como defendem os teóricos neoinstitucionalistas (Dimaggio e Powell, 1991; Eggertsson, 2005; 

March e Olson, 1997; North, 2005; Williamson, 2000), as regras informais, as desenhadas por 

instituições não formais, podem evoluir e transitar para outros níveis e, quando assim acontece, 

geralmente, são aceites e incorporadas nas instituições formais sob a forma de normas e 

regulamentos escritos. 

 

Os cenários descritos acima acontecem em vários contextos 2 . Nas últimas décadas, com a 

crescente procura de terra para fins de investimentos produtivos e não produtivos3, cresce, de 

forma galopante, o mercado informal de terras, levando à necessidade de maior segurança legal 

dos seus usuários, através de autorização formal, que deveria funcionar como prova documental 

para posse segura. A apresentação do título de DUAT pode conferir ao seu titular legítimos 

poderes para posse e uso, até mesmo para transaccionar a parcela de terra em causa. 

 

 

OBJECTIVOS DA PESQUISA E HIPÓTESES  

 

Este trabalho pretende analisar a problemática em torno do DUAT como instrumento para a posse 

segura da terra em Moçambique, destacando as diferentes configurações que se observam no 

acto de sua obtenção. 

 

Objectivo geral: conhecer os procedimentos, constrangimentos e as estratégias usadas pelos 

diferentes actores, entre usuários e implementadores institucionais, no processo de titulação e 

atribuição do DUAT. 

 

Especificamente, o estudo procura perceber: 

 

1. Se as desiguais capacidades, à partida observadas nos diferentes usuários da terra, são 

reforçadas por arranjos institucionais específicos que os levam, ou não, a obter o DUAT? 

  

2. Que estratégias são adoptadas pelos distintos actores para beneficiar do processo de 

DUAT? 

                

  

 

2. A legislação de terras é disso um exemplo, ao incorporar formas consuetudinárias de posse e uso. 
3. Mosca (2011:207) aponta como alguns pontos motivacionais para solicitar o título de DUAT, a especulação imobiliária 

e o «desenvolvimento imobiliário» em que o indivíduo, após obter o DUAT de um terreno grande, parcela e vende em 

pequenos talhões. 
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As hipóteses de partida são: a) a obtenção do DUAT está fortemente influenciada pela 

persistência da burocracia; e, b) a actual estrutura de direitos e obrigações, para uso da terra, 

baseada no discurso de investimento e crescimento económico contribui positivamente para a 

obtenção do DUAT. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O objecto de estudo incide sobre os Municípios de Maputo e Matola. A escolha destas unidades 

territoriais deve-se ao facto de constituírem focos de interesse por parte de vários actores com 

diferentes necessidades para uso da terra (habitação e outras). A construção da amostra obedeceu 

a uma metodologia acidental, ou purpositive sampling, baseada na escolha deliberada dos 

indivíduos a incluir na pesquisa (Cohen e Manion, 1994), procurando diversificar os indivíduos em 

termos de género, tipo de empreendimento e tamanho da área de terra solicitada. 

 

A pesquisa baseou-se num conjunto de metodologias qualitativas e quantitativas, assentes na 

análise de alguns dados processuais, na realização de inquéritos e entrevistas individuais. Em 

termos específicos, as técnicas consistiram em: a) recolha e análise de dados secundários: 

nomeadamente informação proveniente dos Serviços de Cadastro e outras instituições 

municipais; b) realização de entrevistas a informantes chaves, nomeadamente a membros do 

concelho municipal, líderes comunitários, membros das comunidades e beneficiários individuais 

com vista à recolha de percepções acerca do processo de titulação e obtenção do DUAT. 

 

Foram realizados 60 inquéritos, dos quais 50 a usuários e 10 a agentes dos municípios. De entre 

todos os inquiridos, foi seleccionada, de forma aleatória, uma amostra de 16 pessoas para 

entrevista para complementar a sistematização dos dados do inquérito. Para tal, seleccionaram-

se os seguintes indicadores de análise: o tipo de requerente, a finalidade e o tamanho da terra 

pretendida, com realce para os seguintes aspectos: acessibilidade, tempo, recursos envolvidos, 

actores intervenientes, níveis de autorização e etapas previstas e reais. 

 

A pesquisa observou dois momentos: entre Fevereiro e meados de Abril, efectuou-se a análise da 

literatura sobre o tema; posteriormente, até Agosto, efectuou-se a recolha de dados primários e 

secundários, seguindo-se a sua sistematização e análise. Para além dos inquéritos e entrevistas, 

em cada Município foram seleccionados aleatoriamente e analisados 35 pedidos de DUAT. 

 

As grandes dificuldades sentidas nesta pesquisa foram relativas às fontes de informação, 

nomeadamente o acesso às entidades municipais e aos relatórios e outros documentos relevantes 

para o presente estudo, tendo-se recorrido, muitas vezes, a contactos informais para sua 

obtenção. 

 

O texto tem quatro secções. A introdução que consiste na apresentação dos objectivos, hipóteses 

de estudo, a metodologia usada e numa breve contextualização sobre a problemática da terra. A 

segunda, apresenta-se a caracterização da amostra e uma rápida descrição da amostra, 

nomeadamente os actores objecto de inquérito e entrevistas, bem como dos territórios 

estudados. A terceira secção dedica-se à apresentação e análise de dados e resultados. 

Finalmente, são apresentadas as considerações finais. 
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ALGUMAS REFERÊNCIAS DE FORA.... 

 

O sistema legislativo, a organização das instituições e administrações, e a gestão da terra no 

continente africano têm raízes nas leis de planeamento ocidentais, principalmente, europeias, 

importadas e impostas aquando da colonização. Como referem alguns investigadores (Lavigne 

Delville, 1998; Le Meur, 2006), isso ocorreu sem considerar algumas condições prevalecentes nos 

territórios africanos.  

 

No período colonial, em alguns territórios, as questões fundiárias foram sendo transferidas entre 

a chefia administrativa e os tribunais nativos (courts de justice indigène), com algum compromisso 

negociado entre a administração colonial e as autoridades consuetudinárias, evitando-se: a) 

mencionar nos textos legislativos os costumes, leis consuetudinárias e autoridades 

consuetudinárias como base legal para essa transferência; e, b) a definição clara de tarefas, 

competências ou meios de sanção dessas autoridades (Le Meur, 2006).  

 

Não houve alterações significativas com as independências destes territórios. Na África Ocidental, 

a complexidade do problema da terra será então resultado da coexistência de vários sistemas de 

normas (costumeiras e estatais) que se sobrepõem entre si, sem que um possa impor-se por 

completo, mas com o sistema estatal de registo a ignorar os princípios dos sistemas locais de 

terras e deixando a maioria da população em estado precário, se não mesmo ilegal (Lavigne 

Delville, 1998). 

 

Por exemplo, até 2007, os municípios podiam conceder direitos de uso de terras cobertas pelos 

planos municipais, geralmente incluindo somente áreas que já estavam planificadas na era 

colonial4. Na discussão sobre o crescimento urbano, diversos factores estão em análise: a infra-

estrutura, modernização, sustentabilidade e serviços públicos. Alguns analistas consideram que o 

tamanho e a densidade da população são determinantes do crescimento ou declínio económico 

do território em causa. O crescimento populacional origina questões relacionadas à 

sustentabilidade, habitabilidade e demanda por recursos e espaço5. 

 

As duas dimensões de governação – central e local, defendidas na política contemporânea de 

governação participativa – têm uma significativa influência na questão da terra, do ponto de vista 

dos direitos e das políticas públicas. Como bem refere Le Meur (2008; 2006), o pluralismo 

institucional, moral e legal, que estrutura a questão da terra, pode influir nas situações locais de 

duas maneiras: para conflitos, fragmentação e permanente reabertura de casos, ou para 

compromissos e apaziguamentos. 

 

Em quase todos os países, o Estado é o proprietário de significativas quantidades de terra, 

independentemente da sua finalidade, sistema de administração e estágio em que se encontra 

(Deininger, 2002: Lerman, 2002). A eficácia e a sustentabilidade institucional são os meios para 

cumprir os principais objectivos que o Estado persegue. E adquirem maior importância, à medida 

que se evolui de sistemas informais e tradicionais de posse a sistemas formais, que envolvem o 

registo de direitos e procedimentos burocráticos (Deininger, 2002). 

  

 

4.  UN-HABITA (2007). Mozambique urban sector profile. Nairobi, UN-HABITAT. 
5. https://www.urban-hub.com/pt-br/urbanization/crescimento-alem-dos-desafios-da-densidade-urbana/ 



 

5 

O elemento crucial de qualquer política de terras é a capacidade administrativa para sua aplicação; 

onde o Estado deve apoiar-se na evolução dos sistemas de posse, proporcionando mecanismos 

jurídicos e administrativos a fim de garantir maior segurança de posse por parte dos usuários 

(Banco Mundial, 1989:125-126)6. Por exemplo, a ineficiência e corrupção burocrática, a natureza 

limitada das concessões que se oferecem (que não alcançam a propriedade completa da terra) e 

a obrigação de negociar com as comunidades locais (Laiff, 2007) e os contornos envolvidos, 

podem torpedear essa política.   

 

Quando as instituições públicas são frágeis, pode ser grande o desafio de introduzir e pôr em 

funcionamento adequado, os sistemas modernos de titulação, registo e aproveitamento da terra. 

Atwood (1990:666) afirmava que a adjudicação, os sistemas sofisticados de registo da terra, o 

delineamento preciso dos limites e os requisitos de mapeamento do registo e a titulação da terra 

são bastante onerosos em matéria de capacidades legais, técnicas e administrativas. Nos países 

africanos. 

 

Deininger (2002) avança que as motivações para acelerar a execução de sistemas de titulação são 

fortes nos países em que os direitos tradicionais são frágeis ou têm sido relegados para segundo 

plano e o Estado não é o único proprietário da terra. Nessas circunstâncias, os sistemas de 

titulação melhoram a segurança de posse dos produtores, facilitam a herança, aumentam a 

capacidade para financiar a produção e o investimento, e convertem a terra num bem económico 

que os produtores podem usar facilmente. Porém, alguns autores (Banerjee, s/d; Benerjee e Iyer, 

2008) defendem que podem existir diversas categorias de posse e direitos de uso da terra, mas, 

na realidade, esta está concentrada em poucas mãos e é a base da predominância social, riqueza 

e influência política de um determinado grupo. 

 

Existem dois conceitos de desenvolvimento espacial – compactação e expansão planeada. A 

promoção da compactação concentra-se, principalmente, em benefícios gerais que incluem a 

sustentabilidade ambiental e a eficiência económica (OECD, 2012), enquanto, os defensores da 

expansão urbana planeada baseiam os seus argumentos, principalmente, na necessidade 

realística para o futuro desenvolvimento territorial (Angel et al., 2011).  

 

Ambos conceitos destacam igualmente os benefícios sociais e afirmam ter o potencial de 

organizar melhor o desenvolvimento de um município, do qual todos os cidadãos devem 

beneficiar de forma equitativa. A principal diferença entre os dois conceitos reside, portanto, na 

organização do próprio espaço, isto é, como o território é usado, para que fins e com que 

intensidade (IHS, 2017). 

 

As duas formas podem ser aplicadas no mesmo território ao mesmo tempo. Num contexto de 

rápida urbanização (caracterizada pelo rápido crescimento populacional e uso de terra), os 

municípios claramente precisam de se expandir para manter as densidades apropriadas, 

promovidas na estratégia de compactação. Em linha com a forma de expansão planeada, isso 

deve ocorrer de forma controlada para ser sustentável (IHS, 2017). 

  

 

6. A redistribuição da terra pode promover a equidade e a eficiência, mas é um processo que custa dinheiro, capital político 

e burocrático . 
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TERRA EM MOÇAMBIQUE 

 

A terra e seus recursos têm sido o eixo da economia formal e informal de Moçambique desde 

séculos, onde, no geral, as necessidades básicas das comunidades locais são satisfeitas pelos 

recursos locais, numa sociedade em que as possibilidades económicas e tecnológicas são 

escassas, onde a percepção da relação entre os humanos e esses recursos que os servem tem 

mudado ao longo do tempo. Porém, o seu acesso, posse, uso e domínio têm sido causa de 

divisões políticas, sociais, comunitárias e familiares, acompanhadas por transformações 

estruturais. 

 

E esse percurso histórico também tem sido acompanhado de um exercício legislativo que resultou 

num acervo legal para o planeamento e gestão participativos dos recursos naturais, 

nomeadamente a terra. Refere Negrão (2003) que, após um árduo exercício de investigação e de 

consultas, os sistemas consuetudinários que regulam o acesso, uso e controlo dos recursos 

naturais foram sistematizados e incorporados no direito formal. 

 

Porém, se por um lado, se pretendia garantir o acesso, posse e controlo da terra pelas famílias e 

comunidades locais, nomeadamente rurais e peri-urbanas, por outro, a Lei de Terra7 estabelece o 

direito de posse e uso para diversos outros actores sob o pretexto de estimular a gestão 

sustentável desta e criar oportunidades de renda8. 

 

Se o processo de consulta às comunidades locais e outros actores interessados foi considerado 

dos mais participativos e democráticos até então vividos no país (Hanlon, 2002; Negrão, 1998), o 

processo político mostrou a grande divergência de interesses em torno da questão dos direitos 

de propriedade, tendo havido consenso substancial sobre três pontos fundamentais: a 

continuidade da propriedade estatal da terra, a protecção dos direitos existentes, em especial 

sobre as terras comunitárias, e a abertura da terra e outros recursos naturais ao sector privado 

(Lahiff, 2007).  

 

Assim, relativamente à propriedade, a terra pertence ao Estado, não devendo ser vendida, 

alienada, hipotecada ou penhorada9. A legislação nacional prevê três formas de acesso e posse: i) 

havendo reconhecimento de ocupação segundo as normas e práticas costumeiras; ii) por 

ocupação de boa-fé num período de pelo menos dez anos; e, iii) através da autorização pelo 

Estado a um pedido expresso. 

 

Os sujeitos que se encontrem nas duas primeiras formas de acesso e posse podem solicitar a 

titulação legal. Nos três casos, o processo de titulação do direito do uso e aproveitamento inclui 

o parecer das autoridades administrativas locais, precedido de consulta às comunidades, para 

efeitos de confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes10. 

  

 

7. Lei nº 19/97, de 1 de Outubro.  
8. As reformas agrárias da década de 90, na África Austral, estavam centradas nos sistemas de arrendamento, numa certa 

devolução das terras ancestrais e numa limitada redistribuição das terras das grandes empresas pela via do mercado entre 

alguns beneficiários seleccionados, entre aqueles que se acreditava  ser capazes de levar a cabo uma produção comercial 

(Lahiff, 2007), e camaradas e membros partidários (Mosca, 2010).          
9. Artigo 3 da Lei nº 19/97, de 1 de Outubro.   
10. Número 3 do artigo 13 da Lei nº 19/97, de 1 de Outubro.   
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Segundo Lahiff (2007), estas três formas proporcionam um direito similar sobre o uso e 

aproveitamento da terra, embora os direitos por ocupação habitual e de boa-fé são perpétuos, 

enquanto os direitos obtidos através da solicitação ao Estado se estabelecem por um período de 

50 anos. 

 

Contudo, existe uma abertura para os que i) usam a terra segundo as normas e práticas 

costumeiras e ii) por ocupação de boa-fé não solicitarem a titulação, o que, implicitamente, cria 

condições para existência de várias práticas no que respeita aos usuários, usos, acordos e 

processos administrativos. 

 

Quanto à finalidade, diferentemente das iniciativas para fins de actividades económicas, não estão 

sujeitos a prazos os direitos de uso e aproveitamento adquiridos por a) ocupação pelas 

comunidades locais; b) destinado à habitação própria; c) destinado à exploração familiar exercida 

por pessoas singulares nacionais11. 

 

Pessoas singulares ou colectivas nacionais podem obter o DUAT, individualmente ou em conjunto 

com outras pessoas singulares ou colectivas, sob a forma de co-titularidade. O direito de 

aproveitamento e uso é requerido mediante, entre outros, a indicação da natureza e dimensão do 

empreendimento que o requerente se propõe realizar e apresentação de um plano de exploração 

e parecer técnico dos serviços sectoriais que superintendem a respectiva actividade económica 

(MADER, 2004). 

 

Para tal, as entidades competentes são chamadas a executar acções prioritárias para o uso e 

aproveitamento da terra, entre as quais a facilitação do acesso e exercício do DUAT (MADER, 

2004). Reforçando-se que se pretende harmonizar os interesses públicos, comunitários, 

individuais e privados, com o objectivo de promover a qualidade de vida e a segurança no uso 

dos recursos naturais, nomeadamente da terra (MPD, 2007). 

 

Um dos objectivos governamentais tem sido conceder efectivamente o DUAT, com prioridade 

para as comunidades rurais, destacando-se acções como: a implementação do DUAT para o 

fomento de parcerias triangulares Estado, comunidades e privados; a legalização das 

comunidades locais; a preparação de condições para titulação fundiária no distrito; o fomento de 

apoio jurídico no processo de legalização fundiária comunitária (MPD, 2007). 

 

O processo sobre uso e aproveitamento da terra pretende ser da responsabilidade de todos os 

níveis, desde o central até às comunidades. No que diz respeito à posse e utilização, após o 

primeiro pedido, e tendo-se observado todo o processo técnico-administrativo, ocorre a 

autorização provisória, válida por cinco anos para indivíduos nacionais, e dois anos para 

estrangeiros. O DUAT é outorgado definitivamente quando se verifique a realização do 

empreendimento proposto ou do cumprimento do plano de exploração, segundo o calendário 

aprovado. 

 

Nos municípios que tenham serviços de cadastro, compete aos respectivos Presidentes, através 

dos respectivos serviços de cadastro, autorizar pedidos de uso e aproveitamento. Nos distritos, 

os Serviços Distritais de Planificação e Infraestruturas (SDPIs) são a entidade responsável pelas 

tarefas de elaboração dos planos anuais sobre a disponibilidade de terras, atribuição e 

actualização do mapeamento dos DUATs. Com a visão de contribuir para a melhoria da vida da 

 

11. Número 2 do artigo 17 da Lei nº 19/97, de 1 de Outubro.   
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população no âmbito socioeconómico de forma sustentável, os SDPIs têm como uma das suas 

missões garantir a tramitação processual para a emissão de DUATs e assegurar a gestão 

sustentável e transparente dos recursos naturais, nomeadamente da terra. 

 

Relativamente ao DUAT nos distritos, o processo é instruído no distrito e enviado aos Serviços 

Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC) para verificação e produção do esboço de localização 

e, de seguida, é reencaminhado ao distrito para a fase de preparação e posterior realização da 

respectiva consulta comunitária. 

 

Existem duas fases para aquisição do DUAT: uma, que é a responsabilidade primária das entidades 

estatais, nomeadamente dos Serviços de Cadastro, que devem prestar apoio aos interessados 

relativamente a: legislação aplicável; documentação necessária; encargos e taxas; exigências da 

demarcação do terreno; benefícios, impedimentos ou restrições; e, formas de reclamação e 

recurso (MADER, 2004)12. 

 

A segunda, diz respeito à solicitação do DUAT, em que o requerente deve juntar: documento de 

identificação, ou estatutos, no caso de pessoa colectiva; esboço da localização do terreno; 

memória descritiva; indicação da natureza e dimensão do empreendimento pretendido; parecer 

do superior hierárquico local, incluindo provas de consulta à comunidade local; edital e 

comprovativo da sua afixação local durante 30 dias; comprovativo de pagamento da taxa de 

autorização provisória; e, no caso de actividades económicas, plano de exploração e parecer 

técnico emitido pelos Serviços que superintende a referida actividade (MADER, 2004). 

 

Portanto, para o caso dos distritos, o processo sobre o DUAT é instruído no distrito e enviado aos 

SPGC para verificação e produção do esboço de localização e, acto contínuo, é reencaminhado 

ao distrito para a fase de preparação e posterior realização da respectiva consulta comunitária. 

Este mesmo procedimento deve ocorrer nos municípios que têm serviços de cadastro, em que o 

processo é instruído no distrito municipal para os respectivos serviços de cadastro e, 

posteriormente, reencaminhado para o distrito municipal para a consulta comunitária. 

 

Em termos de tempo útil para a tramitação do processo e a obtenção da autorização – que deve 

ser provisória – na legislação apenas há referência a dois momentos: no caso de actividade 

económica, 45 dias para os Serviços de Cadastro receberem o parecer técnico, que solicitam aos 

serviços que superintende a actividade que leva ao pedido de ocupação do terreno; e, a 

obrigatoriedade de fixação do edital durante 30 dias. 

 

Contudo, alguns pesquisadores já referenciavam a existência de mercado de terra entre as elites 

urbanas (Hanlon, 2002) e entre indivíduos nas zonas rurais (Negrão, 2003)13, sendo que este 

mercado sempre existiu (Mosca, 2017; Mosca, 2005). E pode-se considerar que este aspecto é 

reforçado por instrumentos legais que, uma vez adquirido o título definitivo, implicitamente 

permitem arrendar a terra a outros interessados. 

 

  

 

12. Os Serviços de Cadastro assessoram os governos distritais e provinciais na preparação e execução de todo o processo 

(pareceres, consultas comunitárias, submissão das propostas finais,...). 
13. Na sua pesquisa, Negrão faz uma análise da transacção de direitos sobre a terra de um indivíduo para o outro, pela 

venda, aluguer e arrendamento. 
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Ao conceder o direito de ocupação da terra através das regras do direito formal (DUAT), bem 

como do sistema consuetudinário e da ocupação histórico-temporal bastando para tal um 

testemunho oral, a Lei de terras propicia a autoprodução14 que se traduz na ocupação do espaço 

por iniciativa do indivíduo, que nem sempre é reconhecida pelo poder público (Jorge e Melo, 

2014), consolidando assentamentos informais (UN-HABITAT, 2010). Um cenário que se traduz no 

interface entre o planeamento tecnocrático governamental e as práticas de sobrevivência das 

populações (Watson, 2009a).  

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Perfil socioeconómico dos entrevistados 

 

Do total dos entrevistados, mais de metade são trabalhadores por conta de outrem, com destaque 

para os vinculados ao sector público, que emprega 51% das mulheres e 48% dos entrevistados 

homens. No trabalho por conta própria, 48% são homens e 43% mulheres (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Sector de trabalho, respostas dos inquiridos 

 
 Fonte: dados do inquérito 

 

A capacidade financeira tem sido mostrada como um factor determinante para o bem-estar do 

indivíduo e, particularmente, no acesso aos serviços administrativos públicos passíveis de 

pagamento. Relativamente ao rendimento pessoal (gráfico 2), 45% dos entrevistados afirmou 

possuir rendimento médio, 30% diz ter rendimento baixo, 10% afirmou ter um rendimento acima 

da média e 15% não respondeu. 

 

14. Aqui entendida como auto-assentamento. 

Conta própria Conta de

Outrem

Sector Público Sector Privado Outro (OSC,

ONG)

43%

58%

48%

29%
23%

48%
52% 51%

30%

19%

Mulher Homem
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Gráfico 2. Rendimento pessoal, segundo inquerido 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

 

MUNICÍPIOS DE MAPUTO E MATOLA 

 

O Município de Maputo é dividido em sete distritos municipais, nomeadamente: KaMphumu, 

Nlhamankulu, KaMaxakeni, KaMavota, KaMubukwana, KaTembe e KaNhaka, onde se encontram 

cerca de 1.088.449 habitantes. O Município da Matola é dividido em três postos administrativos: 

Infulene, Machava e Matola Sede e tem cerca de 1.032.197 habitantes. Os distritos municipais e 

postos administrativos, por sua vez, são subdivididos em bairros e/ou povoados.  

 

Pela legislação nacional, a terra dos municípios é gerida pela lei de ordenamento territorial que 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação de três instrumentos fundamentais 

de planeamento e ordenamento do território: Plano de Estrutura Urbana (PEU), Planos Gerais e 

Parciais de Urbanização (PGU e PPU), e Plano de Pormenor (PP)15. O PEU é o instrumento de 

gestão territorial que, ao nível municipal, estabelece: i) a organização espacial da totalidade do 

município; e, ii) os parâmetros e as normas para a sua ocupação, tendo em conta a ocupação 

actual, as infra-estruturas e os equipamentos sociais existentes e a implantar na estrutura local. 

 

Da leitura ao instrumento legal, pode-se retirar algumas características a que deve obedecer o 

PEU, como sejam: a) socialmente funcional, estabelecendo a organização espacial do território 

municipal, segundo a função social, de forma a garantir o acesso regularizado à terra municipal; 

b) impulsionar o fortalecimento institucional e desenvolvimento da capacidade de gestão do 

município; c) participativo, sendo amplamente debatido pelos munícipes durante as fases de 

concepção, elaboração, execução, monitoria e avaliação; e, d) abrangente, contemplando as 

questões do território municipal como um todo, envolvendo assim todas as suas zonas (urbana e 

rural), de forma a promover e articular aspectos como o planeamento municipal e a execução de 

serviços de interesse comum, acções que promovam o emprego e a renda, e preservação do 

património cultural e ambiental. 

 

O Município de Maputo tem estado a elaborar Planos de Estrutura Urbana que compreendem: o 

plano geral de urbanização, o plano parcial de urbanização e o plano de pormenor. Em princípio, 

após a aprovação destes planos, a sua implementação será através de acções baseadas nas 

directrizes do município, nomeadamente: projectos urbanísticos de edificação, emissão de DUATs, 

 

15. Artigo 38 do Decreto nº 23/2008. Aprova o Regulamento da Lei de Ordenamento Territorial. 

Acima da média Médio Baixo N/Respondeu

10%

45%

30%

15%
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obras prioritárias, construção de infra-estruturas, elaboração de outros planos de nível inferior 

e/ou; projectos executivos, etc. E isto não aconteceu no Município da Matola, onde apenas houve 

projectos, mas que nunca avançaram alegadamente porque haver uma disputa permanente com 

as famílias nativas16, mas também internamente, na estrutura governativa e técnica do Município 

que pretende trabalhar nos presentes moldes pelos benefícios que disso obtém17.   

 

O Município da Matola teve apoio institucional de uma agência de cooperação internacional que, 

num dos seus objectivos, inclui a elaboração do respectivo PEU, pretendendo o Município 

determinar como a organização espacial do território cumpriria sua função social, de forma a 

garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada, e reconhecer a todos os cidadãos o direito à 

habitação e aos serviços urbanos18. Porém, este desiderato nunca foi alcançado19. Os casos de 

sobreposição nas concessões dos terrenos e, consequentemente, casos de conflitos de DUAT 

continuam a ser reportados, situações originadas pela ausência de um sistema de registo e 

cadastro de terras e dupla atribuição de terrenos20. 

 

Um olhar rápido à legislação que define a base tributária autárquica21, permite identificar dois 

tipos de receitas arrecadadas pelos municípios: as fiscais e as não fiscais. Para esta pesquisa22, 

pode-se considerar as seguintes receitas fiscais: a) Imposto Pessoal Autárquico (IPA); e, b) Imposto 

Predial Autárquico (IPRA); as receitas não fiscais: c) licenças de Uso e Aproveitamento de Terra 

(DUAT); e, d) Taxa por Actividade Económica (TAE).        

 

O desenvolvimento dos dois municípios tem originado diferenciadas dinâmicas de ocupação e 

consequências socioeconómicas, sendo que a maioria das suas populações é residente naquilo 

que se pode chamar de assentamentos humanos autoproduzidos localizados nas áreas 

periurbanas que, na visão de Nielsen (2011), são caracterizados por um processo de 

‘governabilidade inversa’ onde alguns dos bairros reproduzem os padrões de urbanização 

definidos pelo Estado.  

 

No que respeita à geografia económica do país, estes dois municípios apresentam-se como os 

mais privilegiados na alocação de recursos para o consumo público e estatal. São o núcleo central 

de toda a actividade económica formal, alojando as sedes dos sectores financeiro e de serviços, 

e onde a maioria das empresas paga os seus impostos. Concentram a cobrança de receitas, 

acabando por ser – principalmente Maputo – o centro onde se acumula a maioria dos benefícios 

fiscais da actividade económica de todo o país (Weimar e Carrilho, 2017)23. 

  

 

16. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 21.08.2020. 
17. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. 
18. Plano de Estrutura Urbana da Cidade da Matola. Análise da situação actual. Município da Matola, Março de 2010. 
19. As consultas públicas junto das comunidades nunca têm surtido efeito, alegadamente por falta de vontade dos que se 

consideram nativos da zona. Entrevista com um técnico municipal, Matola aos 21.08.2020. 
20. Relatório Anual do Concelho Municipal da Matola 2018. Município da Matola, Março de 2019. 
21. Lei nº 1/2008, de 16 de Janeiro, define o regime financeiro, orçamental e patrimonial das autarquias locais e o Sistema 

Tributário Autárquico. Decreto nº 63/2008, de 30 de Dezembro, aprova o Código Tributário Autárquico.  
22 . Considera-se que o funcionamento destes instrumentos financeiros tem uma relação direita com as questões 

levantadas e debatidas nesta pesquisa. 
23. Exceptua-se aqui os impostos municipais. 



 

12 

Nos últimos cinco anos (2014-2019), o Município de Maputo fez um levantamento de 23.565 

talhões com necessidade de DUAT, enquanto na Matola foi de 12.58124. Destes pedidos, o nível 

de execução, isto é, processos concluídos com DUATs emitidos, foi de cerca de 20% para Maputo 

e quase 18% para Matola (gráfico 3). De referir que não foram encontrados dados de planificação 

para atribuição de DUAT normal. Nas fontes encontradas e analisadas apenas são reportadas 

previsões no âmbito das regularizações massivas aquelas que, em princípio, pretendem beneficiar 

as famílias e pessoas carenciadas, e a sua atribuição observa um processo colectivo de consulta e 

atribuição. 

  

Gráfico 3. Pedidos de DUAT 

 
Fonte: Mapas de Planos do Município de Maputo (s/d), Relatórios anuais do Município da Matola 

(2015; 2016; 2018) 

 

Relativamente à atribuição do DUAT por solicitação normal – ou seja, que não esteja nos 

processos de regularização massiva – os serviços são muito demorados, sendo, por ano, 

regularizados cerca de 2525 a 30%26 dos pedidos recebidos nos quatro a cinco anos anteriores. 

Esta informação é corroborada pela tabela que se segue. Passados cerca de 5 anos, ainda existiam 

pedidos sem resposta; enquanto dos pedidos respondidos tiveram o respectivo DUAT apenas 

37% para Maputo e 30% para Matola. 

 

Tabela. Pedidos de atribuição de DUAT e o nível de execução (2015-2019) 

Município 
Nº de Pedidos 

 (até Junho 2019)27 

Nº de pedidos 

respondidos  

(até Dez. 2019) 

DUATs 

emitidos 

 (até Dez. 2019) 

DUATs 

emitidos 

(%) 

Maputo 35 30 11 37 

Matola 35 27 8 30 

  Fonte: adaptado dos livros de protocolo de entradas e saídas de documentos 

 

24. Este número corresponde a três anos (2016, 2017 e 2018). Por outro lado, estes números resultam de audiência pública 

no âmbito das sessões de Presidência Aberta realizada pelo edil nos diferentes Bairros da Urbe, portanto, não são 

resultado de um exercício de levantamento prévio realizado pela edilidade. 
25. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 26.05.2020. 
26. Entrevista a um técnico municipal, Maputo aos 28.07.2020. 
27. Este número corresponde aos processos seleccionados de forma aleatória para esta pesquisa. 

Entrados Concluídos Pendentes

100%

20%

80%

100%

18%

82%

Maputo Matola
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A resposta mais rápida aconteceu em 45 dias, mas foram precisos quase dois anos e meio para 

atribuição do DUAT. A segunda resposta mais rápida demorou 70 dias e teve com o seguinte 

Despacho: trata-se de uma zona não parcelada, pelo que não procede. Era um pedido que havia 

dado entrada no segundo trimestre de 2016. Segundo um entrevistado, na época existia um 

programa para parcelamento massivo da zona em causa, que, até ao momento, não aconteceu28. 

 

Cerca de 64% dos pedidos respondidos passaram por uma reorganização do processo antes de 

seguir à fase seguinte; desses, 37% são pedidos que criaram litígios sobre espaços, 52% aguardam 

«outros procedimentos técnicos»29 e apenas 11% obtiveram o DUAT.    

 

TITULAÇÃO  

 

A preparação do pedido inicia-se ao nível de base com a solicitação de uma Declaração30 do chefe 

de Quarteirão, para apresentação ao Secretário do Bairro ou aos Serviços Municipais que 

funcionam nos Círculos.  

 

1. Do Círculo e/ou Bairro, o pretendente recebe outra Declaração para adquirir a Ficha que 

deve preencher e dar entrada no Círculo; 

2. Ao nível do Círculo é confirmado o número do terreno e da parcela; 

3. O Chefe dos Serviços Municipais, ao nível do Círculo, elabora o parecer e o processo é 

encaminhado para o Posto Administrativo/Distrito Urbano; 

4. O Chefe do Posto Administrativo/Distrito Urbano elabora outro parecer e o processo é 

novamente encaminhado para a Direcção de Planeamento Territorial e Urbanização para 

fins de cadastro que consiste em: 

• Verificação para aferir se o referido terreno tem outro concessionário; 

• Não tendo outro concessionário, realizar o seu cadastro; 

• Atribuição do DUAT provisório; 

• Atribuição da licença de construção, se este for o propósito; caso não seja, solicita-se 

o parecer dos serviços da área; e, 

• Posteriormente, é atribuído o título de propriedade31. 

 

Após a entrada do expediente no Círculo, o requerente fica à espera32 de resposta ao seu pedido, 

nomeadamente se o mesmo poderá ir adiante ou é rejeitado para melhor organização do mesmo 

ou por qualquer outra razão, como seja o caso de zonas não recomendadas e/ou sem plano de 

urbanização. A resposta, geralmente, acontece quando o expediente está ao nível da Direcção de 

Planeamento Territorial e Urbanização.  

 

Quando a resposta é positiva, o requerente paga os emolumentos devidos e o processo é 

triplicado, onde uma cópia será para o requerente. De referir que o processo de cadastro ocorre 

com a demarcação, que compreende o reconhecimento técnico, as medições e a elaboração do 

processo técnico. Este último inclui dados descritivos e técnicos. A parte descritiva compreende o 

 

28. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. 
29. Frase muito usada pelos técnicos entrevistados. 
30. Para todas as Declarações, a do Chefe de Quarteirão e a do Secretário do Bairro, são cobrados valores monetários 

devidos.  
31. Entrevista a um munícipe, Matola aos 24.04.2020. 
32. Na verdade, o requerente deve seguir o seu expediente em cada um dos níveis de administração onde o mesmo é 

tramitado.  
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auto de demarcação. A parte técnica compreende a planta topográfica, o esquema de ligação à 

rede geodésica, os dados das medições, o cálculo da área da parcela e as coordenadas33.  

 

No caso da regularização massiva, o requerente deve juntar a seguinte documentação: 

• Cópia autenticada do B.I., ou cartão de eleitor, ou passaporte; 

• Número único de identificação tributária (NUIT); 

• Senha de Imposto Pessoal Autárquico (IPA) actualizado; 

• Declaração do Secretário do Bairro ou Círculo; e 

• Requerimento de pedido de regularização.  

 

Segundo as autoridades municipais, o processo de titulação do DUAT pretende ser mais célere, 

como parte das novas dinâmicas de governação municipal34. Os «Serviços Municipais têm-se 

esforçado no sentido de num prazo de três meses, mais coisa menos coisa, responder a um 

processo de DUAT»35. A legislação não é clara quanto ao período que deve ser observado para 

um requerente obter o DUAT, limitando-se a indicar os prazos de fixação do edital no Município 

e no local pretendido (30 dias)36 e a emissão para os Serviços de Cadastro do parecer técnico por 

parte dos Serviços que superintendem a actividade económica para a qual o terreno foi solicitado, 

num prazo de 45 dias37. 

 

Esta preocupação com prazos já não se observa para as entidades que preparam o expediente e 

as que autorizam o DUAT. No primeiro caso, a legislação não faz referência ao prazo máximo para 

o sector de cadastro, ou seu equivalente, apresentar, a quem tem competência para decidir, todo 

o expediente acompanhado das informações ou pareceres necessários à decisão final do pedido. 

No segundo caso, não estão fixados prazos para as entidades que autorizam, nomeadamente os 

governadores provinciais, os administradores dos distritos38 e os presidentes dos municípios.  

 

Diz-se que os diferentes serviços pretendem realizar um trabalho acelerado, de forma a permitir 

a concessão do DUAT no tempo útil para o requerente39. Porém, em alguns casos, é ao nível de 

quem tem a capacidade legal de autorizar que os processos demoram mais tempo e, por vezes, 

são devolvidos por estarem mal instruídos40. A esse nível, há dificuldades de o requerente se 

manter informado sobre o processo41. «A única informação que se recebe é a de que o processo 

está no gabinete do Sr. Presidente e nada se pode fazer»42.  

 

  

 

33. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. Ver também artigos 20 e 21 do Diploma Ministerial nº 29-

A/2000, de 17 de Março. Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras. 
34. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 26.05.2020. 
35. Entrevista a um técnico municipal, Maputo aos 28.07.2020. 
36. Alínea f do artigo 24, do Decreto nº 66/98. 
37. Números 1 e 2 do artigo 26, do Decreto nº 66/98. 
38. Nos distritos onde não existem órgãos municipais e se observam demais aspectos que assim o justificam dentro da lei. 
39. Entrevista a um técnico municipal, Maputo aos 28.07.2020. 
40. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 08.06.2020. 
41. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 08.06.2020. 
42. Entrevista a um munícipe, Matola aos 26.04.2020. 



 

15 

Também deve ser frisado que, em muitos casos, os diferentes ritmos de execução no terreno das 

diversas entidades, que compõem ou auxiliam a administração da terra nestes municípios, 

constituem uma dificuldade acrescida ao processo de titulação, comprometendo os eventuais 

esforços que se poderiam empreender. 

 

Por outro lado, em algum momento, é reconhecido que o processo não tem sido fácil porque 

esta dinâmica não tem sido em consonância com as pretensões de uma cobertura territorial 

equilibrada, o que varia de zona a zona, consoante a sua capacidade43. Quando a edilidade 

considera que algumas zonas ou bairros reúnem as condições mínimas para atribuição de título 

de DUAT, nomeadamente: plano de urbanização, limites bem definidos entre espaço público e 

privado, talhões delimitados e acessíveis, bem como soluções para o abastecimento de água e 

electricidade, pode realizar o processo de regularização fundiária massiva44. 

 

Geralmente, as autoridades evitam atribuir DUAT em zonas com situações como: a alta densidade 

de ocupação, associada à falta de espaço público e privado e ao surgimento de conflitos pela 

posse da terra; a precariedade habitacional, por insalubridade e exiguidade de área; e a exposição 

a situações de risco, geralmente inundações e outros desastres por acção humana. Mas neste 

caso, este argumento cai por terra, alegando-se a falta de recursos municipais e a necessidade de 

agir em prol de um bem comum45; mas fundamentalmente, porque existem individualidades que 

adquirem estes espaços e é lhes atribuído o DUAT46. 

 

A localização privilegiada de algumas zonas contribui para a forte pressão imobiliária de que esses 

espaços são alvo, levando a toda uma complexidade do processo. Os elevados valores vigentes 

no mercado de terras e a volatilidade deste mercado contribuem para o cenário actual: a negação 

do óbvio e dos actores envolvidos dificulta ou impossibilita a formulação de intervenções 

concretas47, deixando o processo à mercê de prácticas pouco claras. 

 

Na mesma linha, Weimar e Carrilho (2017), sinalizam que uma das características fundamentais 

da estrutura de ocupação do terreno no país é a pequena taxa de mudança ao longo do tempo, 

mesmo quando há terrenos disponíveis para se limpar e utilizar. O que resulta de uma tendência 

para concentrar o uso da terra em torno das cidades e das infra-estruturas de transporte e 

comunicação, em vez de se expandir para terras disponíveis, mas mal servidas e inacessíveis. 

 

O gráfico 4 mostra a relação entre a zona pretendida e o nível de complexidade dos 

procedimentos e práticas no processo para obter o DUAT. É sobre este factor que os inquiridos 

mais referenciam que os procedimentos são complexos (61%) a muito complexos (86%).   

 

43. Entrevista a um munícipe, Matola aos 24.04.2020. 
44. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 21.08.2020.  
45. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. 
46. Entrevista a um munícipe, Matola aos 20.04.2020. 
47. Entrevista a técnico municipal, Matola aos 21.08.2020. 
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Gráfico 4. Relação entre a zona pretendida e procedimentos 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Estes resultados podem ter uma relação com a especulação imobiliária e o preço da terra nessa 

zona, mas também com interesses pouco transparentes junto da edilidade. Segundo um 

entrevistado, um grupo de pouco mais de 10 famílias solicitou ao Município a atribuição de DUAT 

colectivo, um processo que deveria ser antecedido de um exercício de parcelamento, mas que, 

passados quase cinco anos, não foi atendido48.  

 

Um argumento apresentado pelos técnicos autárquicos foi que, muitas vezes, são famílias que 

invadem essas áreas e/ou as reclamam, não tendo sido encontradas evidências de que sejam 

pessoas nativas e/ou com residência ou outra forma de ocupação naqueles terrenos, dentro do 

preceituado na legislação nacional49. Seja qual for a principal razão, o tratamento dado põe em 

causa a confiança dos munícipes na vontade da edilidade de resolver o problema. 

 

Outro aspecto está relacionado com a falta de estrutura de liderança, onde os munícipes não 

conhecem ou não têm clareza sobre a que território orgânico pertencem. Como referem Weimar 

e Carrilho (2017:29), a ausência de fronteiras definidas das unidades administrativo-territoriais 

implica ausência de uma noção de autoridade formal, responsabilidade ou custódia sobre essas 

áreas, o que é um factor inibidor da eficácia do governo local e da prestação de contas. 

 

Mas também há que reconhecer que as acções levadas a cabo com vista a melhorar o uso e 

aproveitamento da terra através do processo de zoneamento50, muitas vezes, não observam as 

especificações do plano territorial para infra-estruturação51, muito menos estão em consonância 

com as necessidades dos munícipes e perspectivas do futuro desenvolvimento da urbe52. 

  

 

48. Entrevista a um munícipe, Matola aos 22.04.2020.  
49. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 21.08.2020.   
50. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 10. 05.2020.  
51. Entrevista a um munícipe, Matola aos 15.06.2020. Este entrevistado acrescentou ter dúvidas da existência de um Plano 

de desenvolvimento territorial no Município a que pertence.  
52. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 08.06.2020. 

Menos complexos Moderadamente

complexos

Complexos Muito complexos

47% 43%

61%

86%
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FINALIDADE DA TERRA SOLICITADA 

 

A maior procura de DUAT observou-se para as actividades de comércio, agro-pecuária e outras, 

nomeadamente as de recreação e lazer. Contudo, o gráfico 5 mostra que o processo foi mais 

concluído para a habitação (30%), seguindo-se a actividade comercial (27%) e a agro-pecuária 

(26%). As outras actividades (43%) lideram os ´processos em curso´, seguindo-se a agro-pecuária 

(35%). Na linha dos que mais desistiram do DUAT, estão os pedidos com propósito de habitação 

(39%), seguidos de outras actividades (34%) e os da actividade comercial (23%).  

 

Gráfico 5. Estágio do processo, segundo tipo de actividade 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Relativamente à capacidade financeira do indivíduo e o estágio do processo de DUAT (gráfico 6), 

os indivíduos com rendimento médio apresentam um percentual quase igual relativamente ao 

estágio do processo de titulação, onde 29% respondeu ter o DUAT concluído, 34% em curso e 

30% desistiu. Mas foram os indivíduos com rendimentos acima da média (39%) que mais 

desistiram do DUAT, seguindo-se os de rendimento baixo (38%). 

 

Gráfico 6. Estágio do processo, segundo rendimento dos inquiridos 

 
Fonte: dados do inquérito 
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CAUSAS DA DESISTÊNCIA 

 

As causas da desistência apresentadas foram: tendo terminado a construção da habitação (90%), 

processo muito moroso e complicado (89%), realiza o pagamento da licença da actividade que 

realiza (85%) e o pagamento do Imposto Predial Autárquico (71%). Deixar de necessitar do DUAT 

foi a causa menos mencionada (37%). 

 

Gráfico 7. Principais causas de desistência do DUAT 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Não se concede uma licença de construção de qualquer infra-estrutura, habitacional ou comercial, 

sem acontecer antes a concessão do DUAT. Quem ergue uma infra-estrutura sem este título, é-

lhe aplicada a devida multa e com a possibilidade de ter de (re)iniciar o processo de titulação53, 

sem estar isento de pagar as tributações devidas 54 . Repare-se aqui, a existência de espaço 

favorável para o relaxamento do cidadão. 

 

As autoridades municipais reconhecem a existência de munícipes que desistem e de muitos 

processos atrasados, contudo com outras causas como (gráfico 8): insuficiência de conhecimentos 

por parte dos solicitantes (78%), insuficiência de recursos técnico-financeiros nos serviços (78%), 

apresentação de documentação incompleta (74%), excesso de procedimentos administrativos 

(64%), e falta de consenso entre as partes interessadas (solicitante e a vizinhança/comunidade) 

(60%). 

 

53. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 21.08.2020.  
54. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. 

Paga o IPRA Paga a licença
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Processo
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71%
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37%
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Gráfico 8. Causas do atraso nos processos sobre DUAT 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Quanto à insuficiência de conhecimentos por parte dos solicitantes, o que concorre para a 

apresentação de documentação incompleta, alguns entrevistados assumem como uma atitude 

maquiavélica55 ou kafkaziana dos agentes dos serviços municipais, e que lhes permite retirar 

algum proveito pessoal56. Efectivamente, a legislação sobre terras prevê que o requerente deve 

receber, por parte das entidades competentes, todo apoio técnico e em informação (MADER, 

2004).  

 

Os procedimentos kafkazianos também incluem estratégias de criar cenários para saturação do 

requerente, nomeadamente: a) um compasso de tempo que varia de 90 a 120 dias, para passar a 

consultar o estágio do processo; detectar irregularidades, de forma sequenciada (quando todas 

as irregularidades são detectadas, elas nunca são informadas ao mutuário).  

 

«estou a andar neste município [vereação de planeamento territorial e urbanização] desde 

Fevereiro do ano passado. E desde lá, sempre me dizem para passar daqui a 120 dias e, quando 

chego, ou porque o técnico responsável pelo meu processo não está presente ou, quando está 

presente, no meu processo existe alguma irregularidade que devo corrigir...».  

 

Relativamente à insuficiência de recursos técnico-financeiros nos serviços municipais para a área 

de ordenamento territorial, alguns agentes reconhecem que os processos atinentes ao DUAT 

deveriam ser descentralizados para o nível dos distritos urbanos57 ou postos administrativos58. 

 

  

 

55. Entrevista a um munícipe, Matola aos 22.04.2020. 
56. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 09.06.2020. 
57 Entrevista a um munícipe, Maputo aos 09.06.2020. 
58. Entrevista a técnico municipal, Matola aos 21.08.2020. 
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Em alguns casos, são factores para o desentendimento entre as partes, o desembolso de valores 

e/ou pagamento de serviços, e a percepção de que existe disponibilidade financeira por parte do 

requerente e que deve ser mais explorada – por vezes, aparecendo novas pessoas a reclamar 

alguma relação com o espaço em causa59. Ou, então pelo próprio acto de não pagar, as partes 

são incitadas a criar alguma situação de impasse60.  

 

 

PARTES ENVOLVIDAS  

 

As transformações de uso do solo decorrem da autoprodução, contando com o envolvimento de 

líderes locais e/ou técnicos municipais (Tique et al., 2014), podendo apresentar um tecido 

orgânico, geralmente quando o parcelamento é promovido por famílias que ocuparam 

previamente áreas do território (Jenkins e Andersen, 2011), ou regular, reproduzindo o modelo 

das áreas planeadas (Nielsen, 2010). E da atribuição de talhões, de acordo com planos de 

parcelamento elaborados pelas autoridades, prevendo-se uma diversidade de intervenções no 

melhoramento de infra-estruturas de segurança, saneamento e a acessibilidade, entre outras. 

 

As duas formas estão a ocorrer nos municípios estudados, embora a regularização fundiária 

massiva, que caracteriza a primeira forma e defendida como melhor caminho no combate ao 

subdesenvolvimento socioeconómico (De Soto, 2000)61, seja criticada porque, ao se entregar à 

população a resolução dos seus problemas, reduz-se a responsabilidade do sector público na 

disponibilidade de serviços para essas zonas, ao mesmo tempo que se fomenta a especulação 

imobiliária e compromete-se a inclusão sócio-espacial da população de menores recursos (Davis, 

2006). 

 

Nos dois municípios, as questões fundiárias acontecem em zonas onde se materializam, segundo 

Watson (2009a; 2009b), a coexistência entre o planeamento e práticas tecnocráticas e 

governamentais e as práticas de sobrevivência das populações. Isso significa que, com a fraca 

infra-estruturação nas áreas planeadas, o espaço reservado para utilidade pública acaba ocupado 

na forma de autoprodução, para o uso habitacional ou para a especulação imobiliária. 

 

Muitas são as partes envolvidas no processo de obtenção do DUAT nestes dois Municípios, 

nomeadamente: os vizinhos, a liderança local, os agentes da edilidade e intermediários que 

aparecem (gráfico 9). Se a liderança comunitária conhece a história das suas terras e territórios, 

incluindo as circunstâncias da sua ocupação, limites e conflitos (Galli, 2003), a liderança também 

desempenha um papel substancial na problemática do DUAT.  

 

59. Entrevista a um munícipe, Matola aos 24.04.2020.  
60. Entrevista a um munícipe, Matola aos 20.08.2020. 
61. No caso de autoprodução, as intervenções levadas a cabo pelos moradores de uma zona sugerem uma predisposição 

para a busca de soluções locais para os problemas locais. 
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Gráfico 9. Partes envolvidas no processo de DUAT 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Esta liderança é o principal alvo na compra de um voto favorável à assinatura de documentos e à 

consulta das partes interessadas62 . A liderança também recebe «orientações superiores para 

apenas assinar os documentos»63 e mobilizar os seus súbditos para não complicar o processo em 

causa, dependendo do proprietário do espaço64.  

 

Isso não significa, no entanto, que o simples facto de assinar os documentos, seja suficiente. Por 

vezes, pode ser uma barreira para o processo de titulação, se a liderança não é reconhecida pelas 

partes envolvidas65 , mas, também, quando assinam somente mediante pagamentos, abrindo 

espaço para o surgimento de conflitos66. Afirmou um entrevistado, «alguns líderes comunitários 

sabem que não deveriam assinar uma Declaração sobre um determinado espaço, tendo 

conhecimento de que ali passa uma via de acesso para residências de outras famílias; mas assinam 

porque querem dinheiro ou não se identificam com a agenda do governo»67. 

 

Por outro lado, não existe instrumento legal sobre a cobrança de valores, por parte da liderança 

comunitária, para assinar Declarações relativas ao pedido de DUAT68; argumentando-se que assim 

o fazem «para ter dinheiro de comprar esferográfica para passar a Declaração»69. Uma prática que 

alimenta a indústria de fotocópias que os chefes de Quarteirão fazem e usam em seu proveito 

pessoal70. 

 

  

 

62. Entrevista a um municipe, Matola aos 10.06.2020.  
63. Entrevista a um líder comunitário, Matola aos 20.06.2020. 
64. Entrevista a um munícipe, Matola aos 17.06.2020. 
65. Entrevista a um munícipe, Matola aos 17.06.2020. 
66. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 14.06.2020. 
67. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 23.04.2020. 
68. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 23.04.2020.  
69. Entrevista a um líder comunitário, Matola aos 20.04.2020. 
70. Entrevista a um munícipe, Matola aos 16.06.2020. 

Duas partes Três partes Quatro partes

20%

36%

43%
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Outra cobrança sem enquadramento legal, no acto de solicitação da Declaração para preparação 

do pedido de DUAT, é o Imposto Pessoal Autárquico (IPA). Na maioria das vezes, as pessoas são 

obrigadas a pagar este imposto mesmo que já o tenham feito, via sua entidade empregadora ou 

no mesmo círculo ou bairro residencial, mas tendo perdido o talão que o comprova71 . Um 

entrevistado72 afirmou:  

 

«Tenho dois terrenos em dois bairros neste Município. Não tenho o DUAT e quando este ano fui 

solicitar uma Declaração para tratar de licença de exercício de negócios, foi-me cobrado o 

Imposto Pessoal Autárquico...meses depois, pensei em regularizar o outro terreno e, aí, foi-me 

cobrado novamente este imposto, pelo que tratei de informar que já havia pago no outro bairro, 

mas não localizava o comprovativo. Simplesmente foi-me dito que deveria pagar; no entanto, 

mais tarde encontrei o recibo anterior e, quando tentei recuperar o dinheiro do segundo 

pagamento, a resposta foi negativa alegando-se apenas que não era possível». 

 

Os pontos anteriores contradizem o prescrito na Lei nº 1/200873 que, no nº 2 do artigo 51, refere 

que os residentes das autarquias locais em nenhuma circunstância estão sujeitos à dupla 

tributação. Por outro lado, embora seja um acto institucionalizado, a cobrança do IPA como um 

dos requisitos para solicitação do DUAT não encontra enquadramento legal; a cobrança do IPA 

tem sido justificada como uma das formas encontradas para o governo arrecadar receitas porque, 

sem este mecanismo de cobrança, quase ninguém iria pagar74. 

 

A lei é omissa sobre que serviços e/ou em que circunstâncias este imposto deve ser cobrado, 

limitando-se apenas a determinar os prazos de pagamento, atribuição de poderes ao presidente 

municipal para designar os agentes competentes para efectuar a cobrança, os locais de 

pagamento e, sendo necessário, a criação de postos móveis de cobrança75. 

 

Efectivamente, a lei magna de Moçambique determina que ninguém pode ser obrigado a pagar 

impostos cuja liquidação e cobrança não se façam nos termos da lei76. Reforçando o propósito 

de o acesso à terra para habitação e para fins de agricultura familiar ser livre de qualquer 

pagamento, incluindo impostos.  

 

Os intermediários têm sido os conhecedores do esquema interno e colaboram com os técnicos 

para acelerar o processo de quem paga pelos serviços77. Os intermediários, por vezes, também 

são actores operando em toda a cadeia, desde sua intervenção no negócio de venda do terreno 

até a sua legalização e titulação78. Quando isso acontece, reduzem-se os procedimentos e o 

processo é mais rápido79.  

  

 

71. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 23.04.2020. 
72. Entrevista a um munícipe, Matola aos 17.06.2020. 
73. Define o regime financeiro, orçamental e patrimonial das autarquias locais e o sistema tributário autárquico. 
74. Entrevista a um técnico do Município, Matola aos 26.05.2020. 
75. Vide artigos 12 e 13 do Decreto nº 63/2008, que Aprova o Código Tributário Autárquico. 
76. Constituição da República de Moçambique, número 3 do artigo 127. 
77. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 22.06.2020. 
78. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 08.06.2020. 
79. Entrevista a um munícipe, Matola aos 23.04.2020. 
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DESPESAS EFECTUADAS 

 

Em função das partes envolvidas no processo, o requerente tem tido despesas acrescidas, muitas 

vezes superiores à taxa legalmente estipulada para o tamanho do espaço que ora solicita (gráfico 

10). 81% dos inquiridos afirmou ter desembolsado valores duas ou mais vezes superiores ao seu 

rendimento pessoal. Poucos inquiridos (11%) afirmaram ter gastado no máximo até seu 

rendimento médio para obter o DUAT. 

 

Gráfico 10. Recursos envolvidos relativamente ao rendimento pessoal 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Estes gastos referem-se a pagamentos de despesas legais, mas também de "incentivos" para 

agilizar o processo, desde autoridades comunitárias, passando pelos intermediários, os agentes 

dos serviços municipais até a membros da comunidade, como vizinhos e testemunhas. Portanto, 

são valores que o requerente desembolsa e que estão muito acima das taxas oficiais, saindo o 

Estado como o grande perdedor80. A condição precária da legislação nesta matéria permite aos 

indivíduos bem informados explorar e negociar o pagamento da taxa preferencial81.  

 

Do anterior, outra ilação deve ser aqui retirada. O nível de despesas, na prática, executadas 

relativamente às taxas legalmente estipuladas para cada caso. O gráfico 11 mostra que quase 

todos os inquiridos desembolsaram valores adicionais acima da média da taxa legalmente 

estipulada. Apenas 5% afirmaram ter desembolsado um valor extra calculado em cerca de 75% 

da taxa legal e outros 6% afirmaram ter desembolsado valores extras iguais à taxa legal. 

 

80. Entrevista a um munícipe, Maputo aos 09.06.2020.  
81. Entrevista a um técnico municipal, Maputo aos 23.06.2020. Sobre os diferentes tipos de taxas do DUAT, ver o artigo 28 

da Lei nº 19/97, de 1 de Outubro. Artigos 41 e 42 do Decreto nº 66/98.  
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Gráfico 11. Valores desembolsados no processo em comparação com a taxa legal 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Este tem sido um problema do conhecimento das edilidades, que reconhecem a existência de 

redes de esquema internas e práticas, envolvendo funcionários municipais e pessoas alheias, no 

processo de atribuição do DUAT. Reconhecendo a situação, os Municípios82 apelam à denúncia 

de todos que se socorrem da edilidade ou seus superiores hierárquicos para lograr vantagens e 

fins ilícitos, causando assim desestruturação de todo um processo de organização territorial83. 

Paradoxalmente, existem pessoas, muitas vezes ligadas à elite política ou representantes do 

Estado, que adquirem, em grande escala, títulos de uso de terra com baixas taxas de licença84. 

 

 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

 

Associado ao pagamento de valores está a disponibilidade de serviços e bens, por parte do 

requerente aos agentes dos serviços municipais. As entidades recomendam que os requerentes 

do DUAT devem proporcionar condições que permitam à entidade, de forma célere, concluir o 

processo, nomeadamente, a logística em transporte e participação das partes envolvidas e/ou 

interessadas85. 

 

Sobre os serviços que disponibilizaram, os inquiridos mencionaram cinco fundamentais (gráfico 

12), nomeadamente, criar condições em disponibilizar: transporte para técnicos dos serviços 

municipais (69%); alimentação aos técnicos dos serviços municipais (69%), combustível a técnicos 

dos serviços municipais (60%); alimentação para as autoridades locais (comunitárias) e 

intermediários (54%); e todos casos anteriores (54%). 

 

 

82. Entrevista a técnico municipal, Matola aos 21.08.2020. 
83. Ver, por exemplo, a preocupação do Município da Matola, no Jornal Notícias de 21 de Maio de 2020. 
84. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos 21.08.2020. 
85. Entrevista a técnico municipal, Matola aos 24.08.2020.  
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Gráfico 12. Principais serviços prestados pelo requerente aos agentes e intermediários  

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Esta tem sido uma prática comum, muitas vezes reforçada pela falta de meios técnicos e 

financeiros da edilidade, porque funcionam na maior parte do tempo com um orçamento 

insignificante86, mas também porque é frequente a rotatividade da equipe técnica que se desloca 

ao terreno, levando a situações de não conhecimento do dossier e à necessidade de o reiniciar87. 

 

Os serviços competentes reconhecem que estas práticas acontecem88, aludindo que, muitas vezes, 

são reforçadas pelos próprios requerentes que, querendo que o seu processo de DUAT seja 

rápido, assim procedem89, e, como os utentes nunca fazem denúncias formalmente, nada se pode 

fazer mesmo que seja do conhecimento da instituição sobre a ocorrência destas práticas90.  

 

Acrescentando que parte do problema poderia ser minimizado através de uma reforma 

institucional, nomeadamente na (gráfico 13): redução de procedimentos (75%); actualização das 

taxas do DUAT (70%); criação de rubrica de transporte institucional para apoio (60%); criação de 

incentivos, como subsídios de deslocação, combustíveis (60%); descentralização dos serviços até 

ao nível de Posto Administrativo/Distrito Urbano (55%); e, inclusão de outras componentes (50%).  

 

86. Entrevista a técnico municipal, Matola aos 21.08.2020.  
87. Entrevista a um munícipe, Matola aos 22.04.2020.  
88. Entrevista a técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. 
89. Entrevista a técnico municipal, Maputo aos 23.06.2020. 
90. Entrevista técnico municipal, Matola aos 24.08.2020. 
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Gráfico 13. Necessidades de reforma 

  
Fonte: dados do inquérito 

 

A questão financeira tem sido um verdadeiro desafio para as entidades municipais. A legislação 

determina que das receitas resultantes da cobrança das taxas do DUAT 60% sejam consignadas  

a favor dos Serviços de Cadastro, mas que a forma de sua distribuição seja determinada em 

diploma ministerial conjunto91, algo que quase não se reflecte nos serviços municipais estudados 

nesta pesquisa 92 . A actualização do valor das taxas, prevendo uma percentagem para as 

instituições locais, poderia cobrir parte do orçamento dos serviços actualmente escassos93 nas 

instituições municipais.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os municípios analisados apresentam em comum o facto de possuírem territórios 

estrategicamente localizados, com zonas atractivas e num processo acelerado de ocupação. Por 

outro lado, estes municípios beneficiaram de apoios institucionais, através de assistência técnica 

e/ou financeira, para o desenvolvimento urbano. Não obstante ter sido dado esse apoio, os dados 

mostram um aprimoramento e desenvolvimento institucional diferenciados para cada município, 

com relativo avanço para Maputo.  

 

Este estudo teve como hipóteses iniciais que: a) a obtenção do DUAT está fortemente influenciada 

pela persistência da burocracia; e, b) a actual estrutura de direitos e obrigações, para uso da terra, 

baseada no discurso de investimento e crescimento económico, contribui positivamente para a 

obtenção do DUAT. 

  

 

91. Números 1 e 2 do artigo 43 do Decreto nº 66/98.  
92. Entrevista a um técnico municipal, Maputo aos. Entrevista a um técnico municipal, Matola aos  
93. Entrevista a um técnico municipal, Maputo aos 23.06.2020.  
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O processo de atribuição de terrenos continua deficiente. Este inicia com um pedido preparado 

ao nível de base e submetido ao Presidente do Município, passando depois por diferentes 

entidades e sectores para pareceres e consultas, contando-se inúmeras etapas. Ao contrário de 

Maputo, Matola não apresenta um sistema de registo de cadastro de terras (talhões) demarcados 

ou não, nem os três Planos de Estrutura Urbana que poderiam minimizar os problemas de gestão 

da terra. A falta deste sistema tem criado conflitos de terras por sobreposições nas concessões 

de terrenos e por usurpação através de obtenção do DUAT. A existência de um cadastro de terras 

e instrumentos de planeamento e ordenamento territorial poderá permitir ao Município orientar 

o desenvolvimento do seu espaço e reduzir os conflitos de terra. 

 

Não obstante o discurso de investimento e crescimento económico estar na vanguarda da 

atribuição do DUAT, na maioria dos casos, os novos terrenos não são acompanhados de infra-

estruturas mínimas. A lógica do discurso acima é apenas aproveitada pelos diversos intervenientes 

nos processos do DUAT. Os dados mostram uma forte relação entre a percepção de posses do 

indivíduo, a localização do terreno e o nível de despesas realizadas para obter o DUAT. Ademais, 

desenvolveu-se um modus vivendi segundo o qual a não-atribuição do DUAT em tempo útil não 

constitui problema e o processo pode levar o tempo que for necessário. 

 

Por outro lado, a obtenção do DUAT depende também de instituições externas aos Municípios 

que, conforme as especificidades, possuem critérios próprios para aprovação dos projectos, 

tornando o processo moroso e bastante propenso a mecanismos ilícitos. Nestas circunstâncias, a 

existência de titulares da terra sem o efectivo aproveitamento é considerada uma consequência 

directa dos processos administrativos. Os indivíduos que obtêm o DUAT através destes processos, 

tendem a perpetuar os seus procedimentos, modus operandi e influência no sistema de 

administração.  

 

O funcionamento do sistema também está dependente das próprias instituições. A propriedade 

da terra pelo Estado deve ser reforçada por reformas no sistema de posse e uso efectivo dos 

cidadãos necessitados. O quadro legal e institucional deve ser enquadrado e preencher as lacunas 

existentes entre o processo de titulação e o uso efectivo. Existem outras zonas de penumbra na 

actual legislação de terras, nomeadamente: 1) a falta de clareza e/ou partilha pública de 

informação sobre os valores das taxas a pagar sobre o DUAT; 2) a não inclusão da cláusula sobre 

os deveres e direitos da liderança comunitária no que respeita à emissão de Declarações e 

respectivas cobranças (algo que poderia ser associado à legislação sobre as autoridades 

comunitárias); e, 3) a falta de criação de mecanismos de queixa, incluindo entidades para seu 

encaminhamento que, no caso, não deveriam ser da alçada do respectivo municípios.  

 

A descentralização das estâncias ou instituições para a atribuição do DUAT deveria, numa primeira 

experiência, abranger apenas os pedidos para a habitação e pequenas actividades económicas, 

deixando a decisão para entidades superiores sobre outras áreas, como as de grandes negócios, 

agro-pecuária e outras. A necessidade de prever um limite quanto ao tempo de espera de DUAT 

para casos de pedidos sobre habitação, tendo em conta que é um direito universal, consagrado 

na lei mãe nacional.  
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Julho de 2017 

53 Plantações florestais e a instrumentalização do estado em Moçambique Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de caso no sul do Save - 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma análise sobre a localidade 

de Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 



 

 

Nº Título Autor(es) Ano 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de Moçambique: realidades de 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 
Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em Nampula e 

Zambézia. 
Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação das condições de  Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província de Tete João Feijó Setembro de 2016 

43 
Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao campo – uma análise 

do desenvolvimento rural em moçambique a partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy e Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em Moçambique 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca  

e Máriam Abbas 
Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na 

economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na 

relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital 

em Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 



 

 

 

  

Nº Título Autor(es) Ano 

18 
O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das Comunidades Locais nas 

Áreas de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser 

Arafat Dadá 
Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 
Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos 

por trás do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e 

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry 

Exploitation 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 

Setembro de 2013 

 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons 

from Ten Villages 

Peter E. Coughlin, Nicia 

Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel 

e Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

2 Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de substituição de importações? 
João Mosca e Natacha 

Bruna 
Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 



 

 

 

 

 

 

 

Como publicar: 

• Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

• Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

• Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

• O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

• Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

• Aprovação pelo Conselho Técnico. 

• Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

• Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

• Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

• Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

• Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

• O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

• A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

• O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm 

em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

  



 

 

 

 

 
 

O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

• Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

• Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

• Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

• Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio 

de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias 

e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

• Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

• Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 
Patrocinadores: 

 

        
 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 
Maputo – Moçambique 

 

www.omrmz.org 

 

 

 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

