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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

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 as-

suntos 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 final.
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PROCESSOS E DEBATES RELACIONADOS COM DUATs. ESTUDOS DE CASO EM 

NAMPULA E ZAMBÉZIA. 

 

Uacitissa Mandamule1 

 

Resumo: 

 

O presente trabalho tem como objectivo compreender o que caracteriza os processos de 

solicitação, tramitação das solicitações e concessão de DUATs em Moçambique, olhando para 

diferentes zonas, género, tipo de agricultor e tipo de produção, assim como apresentar as 

vantagens e desvantagens de registar os direitos, consideradas pelos grupos-alvo entrevistados. 

 

O estudo realizado nas províncias de Nampula e Zambézia revela que os processos de concessão 

de DUATs têm sido diferenciados consoante a zona, o produtor e a autoridade encarregue do 

processo e a finalidade. Existem diferenças entre o número de pedidos e o tamanho das áreas 

solicitadas, em cada um dos locais estudados. Existem igualmente diferenças entre as 

informações fornecidas e conhecimento dos processos entre as autoridades aos diferentes níveis 

(central e local), os produtores e as empresas entrevistadas.  

 

O estudo indica ainda haver vantagens em documentar os direitos de uso e aproveitamento da 

terra como, por exemplo, a responsabilização das comunidades locais na gestão dos seus 

recursos, a identificação dos limites dos diferentes ocupantes, facilidades no acesso ao crédito e 

prevenção de conflitos de terra. No entanto, alguns constrangimentos como a insuficiência de 

recursos humanos qualificados, a morosidade na tramitação dos pedidos e os custos associados 

ao processo de obtenção de DUATs contribuem para que mais de 90% dos pequenos produtores 

optem por continuar a produzir sem possuir um documento escrito, uma vez que pelas normas e 

práticas costumeiras, eles de antemão são detentores de direitos de uso e aproveitamento da 

terra. 

 

 

Palavras-chave: Terra. DUAT. Segurança de posse. Nampula. Zambézia. 

 

                                                           
1 Mestre em Ciência Política e Assistente de Investigação no OMR. Docente na Universidade Politécnica 

e no Instituto Superior de Administração Pública.   



2 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Tal como se verifica noutras partes do Mundo, em Moçambique verifica-se que a problemática 

da Terra tem variado de época para época, consoante a conjuntura política e económica nacional 

e global. O aumento populacional, o incremento das migrações e da procura por terra em vários 

países (desenvolvidos e em desenvolvimento), os investimentos nacionais e externos (agrícolas, 

minerais e em infra-estruturas) e a crescente visibilidade do mercado informal de terra têm 

vindo a aumentar a pressão sobre a terra, levando à defesa da necessidade de uma 

individualização cada vez maior dos direitos de posse e sua formalização, por meio do título de 

DUAT. 

 

Este trabalho propõe-se a compreender o que caracteriza os processos de solicitação, tramitação 

das solicitações e concessão de DUATs em Moçambique, olhando para diferentes zonas, género, 

tipo de agricultor e tipo de produção. Pretende-se, igualmente, apresentar as vantagens e 

desvantagens de registar os direitos, consideradas pelos grupos-alvo entrevistados. O processo 

de recolha de dados decorreu nas províncias de Nampula e Zambézia onde para além da 

observação não-participante, foram entrevistados diferentes actores, individualmente e em 

grupos focais, desde pequenos e médios produtores, sector privado, a representantes dos 

Governos Locais e de Organizações da Sociedade Civil que trabalham na área de recursos 

naturais. 

   

A seguir à introdução, faz-se uma análise das transformações fundiárias ocorridas em 

Moçambique desde o período colonial (2) até à actualidade (3), para, de seguida, proceder-se à 

apresentação dos procedimentos para a obtenção do DUAT, sua importância e constrangimentos 

para a sua obtenção (4). Os estudos de caso nas províncias da Zambézia e Nampula são tratados 

no ponto 5, sendo, de seguida, apresentadas as conclusões. 

 

 

2. Transformações fundiárias e criação do título de cadastro em Moçambique 
 

Os sistemas fundiários caracterizam-se pela sua mutabilidade, engendrada por factores de 

diversa ordem: económica, política, social, cultural, etc. Actualmente assiste-se, em muitos 

países africanos, como Moçambique, Senegal, Guiné e Burkina Faso, a uma mescla entre as 

formas de gestão estabelecidas e mantidas através do sistema costumeiro e as leis criadas pelo 

direito dito “moderno” (Pescay, 1998; Lavigne-Delville, 1998). 

 

Geralmente designa-se por costumeiro o sistema no qual se exerce um jogo de direitos 

adquiridos e organizados de maneira colectiva (familiar ou tribal), assentes essencialmente na 

oralidade e na prova testemunhal. Contrapondo a este, está o sistema dito “moderno”, cujos 

direitos são registados por escrito junto a um órgão específico da Administração Pública, 

especificamente criado para esse efeito, podendo estes ser transmitidos individualmente 

(Comby, 1995; Lavigne-Delville, 1998). 

 

Analisando as práticas fundiárias locais em contextos africanos, Pescay (1998) considera que a 

transformação em curso nestes países vai no sentido de uma “mestiçagem” que empresta 

aspectos quer do sistema costumeiro como do sistema moderno, para inventar novas formas 

específicas e contemporâneas de gestão e administração da terra, que incorporem a necessidade 

de reconhecer e delimitar as terras ocupadas, inclusive por via costumeira, possibilitando a sua 

apropriação pelos particulares. 

 

Este argumento encontra fundamento nas teorias dos direitos de propriedade da terra. Na sua 

versão evolucionista, estas consideram que o aumento da demanda para a formalização dos 

direitos de propriedade da terra é uma operação que acontece espontaneamente, em virtude de 

factores como o crescimento demográfico e o aumento da agricultura comercial, que têm por 

efeitos a escassez de terra e o aumento do seu valor económico. Estas teorias consideram que a 
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inexistência da propriedade privada é prejudicial, porque as explorações do solo não são feitas 

de maneira ecologicamente responsável e sustentável, com vista à conservação e melhoria do 

próprio recurso terra. Face a estas transformações nas sociedades humanas, caberá aos Governos 

responder à crescente demanda, através da instauração de um quadro institucional inovador, sob 

forma de títulos de propriedade e direitos registados junto a uma agência central especializada. 

Esta inovação tem por objectivo acabar com os conflitos de terra que tendem a multiplicar-se 

sempre que aumenta a concorrência pela terra e esta concorrência não seja regulada por 

entidades legais capazes de distinguir os direitos de cada um de maneira precisa e indiscutível 

(Platteau, 1998). 

 

a) O direito à terra durante o período colonial em Moçambique 

 

As políticas de desenvolvimento seguidas pelos vários poderes que governaram o continente 

durante o século XX influenciaram sobremaneira o padrão de distribuição da terra vigente 

(Negrão, 2008: 153). 

 

Durante o período colonial, as terras mais produtivas e melhor localizadas foram atribuídas às 

elites e notáveis coloniais, enquanto as famílias rurais africanas eram colocadas nas reservas 

indígenas (Ferreira e Veiga, 1957). As reservas indígenas eram extensões isoladas de terra 

ocupadas consuetudinariamente pelos “indígenas”2, para fins de habitação, cultivo, ou 

pastagem, nas quais prevalecia o uso comunal das terras. Nas reservas a divisão do trabalho era 

feita tendo em conta o género. Enquanto as mulheres produziam alimentos para a subsistência, 

os homens produziam culturas de rendimento como o cacau, o café, o açúcar, a copra, o tabaco e 

o chá, na sua maioria para abastecer o mercado internacional (Negrão, 2008: 153). As reservas 

indígenas eram “uma garantia para salvaguardar os interesses dos próprios nativos, sendo 

consequência indesejável qualquer tipo de segregação que por sua conta decorresse” (Ferreira e 

Veiga, 1957). As terras que constituíam as reservas indígenas pertenciam ao domínio público do 

Estado, o que tornava impossível a sua apropriação individual, alienação, penhora, venda ou 

prescrição. A fim de adquirir um título de propriedade privada, o nativo devia renunciar aos seus 

direitos consuetudinários e deixar as reservas. Os nativos podiam adquirir direitos de 

propriedade individual sobre terras vagas (coisas de ninguém) ou abandonados mediante 

concessão do governo da província, concessão ou subconcessão feita por particulares, 

transmissão ou posse de boa-fé durante pelo menos dez anos onde se provasse o tratamento 

adequado das benfeitorias existentes no terreno. Os terrenos anteriormente destinados às 

reservas indígenas poderiam igualmente ser apropriáveis individualmente, na condição de que 

as parcelas fossem inferiores a 10 ha. 

 

Em 1961 é aprovado o Regulamento da Ocupação e Concessão de Terrenos nas Províncias 

Ultramarinas, através do Decreto nº 43894 de 6 de Setembro, com vista a melhorar as condições 

de acesso, ocupação e exploração da terra e garantir um melhor uso e aproveitamento pelas 

populações das três províncias ultramarinas (Moçambique, Angola e Guiné). Ao abrigo deste 

decreto-lei, os terrenos foram classificados em três categorias ou classes. Compreendiam as 

terras de 1ª classe os terrenos pertencentes às reservas do Estado3, aos centros urbanos e as áreas 

suburbanas, desde que tivessem um plano de urbanização ou de divisão em talhões ou 

                                                           
2 No Estatuto dos indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique (1957), 

“consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, 

tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e 

sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. 

Consideram-se igualmente indígenas os indivíduos nascidos de pai e mãe indígena em local estranho 

àquelas províncias para onde os pais se tenham temporariamente deslocado”, (Artigo 2º). Assim, as 

reservas indígenas eram definidas em função da raça, do local de nascimento e do local de residência. 
3 De acordo com o Decreto-Lei nº 43894 (1961), reservas do Estado eram os tractos de terrenos excluídos 

do regime geral de uso ou ocupação, tendo em vista fins especiais. As reservas podiam ser totais ou 

parciais, em função da possibilidade, ou não, de sua ocupação quer por entidades públicas como privadas 

(artº. 14). 
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quarteirões. Os terrenos demarcados e ocupados conjunta e costumeiramente pelas populações 

(fundo de terras) compreendiam as terras de 2ª classe. Já as terras de 3ª classe englobavam os 

terrenos vagos adjudicados às machambas comerciais4. 

 

Quer os moçambicanos (individual ou conjuntamente) como os estrangeiros (incluindo os não 

portugueses) tinham acesso à terra reconhecido através das seguintes formas: 

 

i. O aforamento: calculado considerando a importância e desenvolvimento da ocupação 

das terras e a necessidade de fomentar o povoamento das várias zonas da província. O 

valor do foro devia ser pago anualmente em dinheiro, a partir do momento em que era 

feita a concessão provisória5. O termo “foro” significa o pagamento devido (vinte foros) 

pelo foreiro ao senhorio ou proprietário. O aforamento pressupunha o desmembramento 

do direito de propriedade em dois domínios, directo (Estado colonial) e útil, isto é, do 

foreiro ou enfiteuta (Quadros, 2004). 

ii. O arrendamento: o valor da renda dos terrenos vagos era calculado em função das 

características económicas gerais da província e a finalidade da utilização. O 

arrendamento era anual, com possibilidade de renovação tácita6. 

iii. As concessões gratuitas: Não exigiam nenhum tipo de pagamento de remuneração. Os 

direitos dos concessionários apenas poderiam ser onerados ou alienados mediante 

autorização da autoridade que concedeu os terrenos7. 

iv. A compra e venda: Aplicável aos terrenos destinados à construção de edifícios para fins 

habitacionais, comerciais ou industriais, parques e jardins até à área máxima de 20 000 

m². As áreas junto dos portos marítimos e fluviais não podiam ser vendidas8. 

 

Negrão (2001:151) refere que os nativos tinham direitos de acesso aos fundos de terras mas a 

propriedade da terra não era permitida, salvo em algumas circunstâncias. Títulos de concessões 

definitivas podiam ser emitidos mas a sua alienação não era permitida para a utilização como 

garantia para créditos ou hipotecas. Os nativos não cobertos pelas leis consuetudinárias, os 

assimilados, podiam requerer uma concessão fora dos fundos de terras, mas a área para arrendar 

não podia ser superior a 50 ha. 

 

b) A questão fundiária no período pós-colonial e o registo de direitos 

 

Após longos anos de dominação estrangeira, Moçambique logrou alcançar o seu desiderato 

secular, a independência nacional, fruto de lutas de resistência e da guerra de Libertação 

Nacional que durou dez longos anos. Com a conquista da independência, o Estado tomou para si 

os seus destinos no âmbito social, político, cultural e económico, traçando as respectivas 

estratégias orientadoras para o resgate dos valores durante longo tempo retraídos. É neste 

contexto que a terra é nacionalizada e consagra-se na Constituição de 1975 que “a terra e os 

recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas territoriais e na plataforma continental 

de Moçambique são propriedade do Estado. O Estado determina as condições do seu 

aproveitamento e do seu uso” (art. 8º). A Lei de Terras 6/79 de 3 de Julho atribui todos os 

direitos de propriedade sobre a terra ao Estado, que determina as condições do seu uso e 

aproveitamento e proíbe a venda, alienação, arrendamento, hipoteca ou penhora da terra. 

 

Com a independência nacional e as nacionalizações anunciadas no dia 24 de Julho de 1975, 

assistiu-se a uma grande evasão por parte dos colonos portugueses e de outros titulares de 

                                                           
4 Artigo 41º do Decreto-Lei 43894 de 6 de Setembro de 1961 
5 Artigos 107º a 110º do Decreto-Lei 43894 de 6 de Setembro de 1961. 
6 Artigo 126º do Decreto-Lei 43894 de 6 de Setembro de 1961.  
7 Artigo 147º do Decreto-Lei 43894 de 6 de Setembro de 1961. 
8 Artigo 219º do Decreto-Lei 43894 de 6 de Setembro de 1961. 
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direitos à terra, tendo as propriedades abandonadas passado à gestão do Estado moçambicano, 

conforme o plasmado no Decreto-Lei nº. 16/75, de 13 de Fevereiro, que previa igualmente a 

reversão a favor do Estado do património de bens abandonados (Quadros, 2004). 

 

No entanto, esta reversão das terras das mãos dos colonos portugueses para o Estado 

moçambicano não resultou numa redistribuição equitativa daquele recurso entre as populações 

locais, que continuaram a gozar de um limitado acesso à terra e limitadas garantias de segurança 

de posse da terra, com o objectivo de enviá-las para as cooperativas agrícolas ou como mão-de-

obra nas empresas estatais. Para provar os direitos de uso da terra eram exigidas provas 

documentais (titulação). Os custos associados à formalização dos direitos de uso aliados ao 

fraco nível de instrução serviram para colocar grande parte das comunidades camponesas locais 

em situação de perder as suas terras, uma vez que não dispunham de um título formalizando os 

seus direitos de uso da terra (Galli, 2003). Em relação a este aspecto, Mosca (2011:227) refere 

que a secundarização dos produtores de pequena escala foi semelhante quer no período colonial 

como após a independência nacional. Enquanto a política económica colonial pretendia uma 

integração gradual destes agentes económicos no mercado, como elementos importantes de 

acumulação e dos mecanismos de reprodução do sector moderno, após a independência, os 

pequenos produtores foram politicamente marginalizados, economicamente impedidos de 

manter os seus mecanismos de progressão entre formas pré-capitalistas e a economia de 

mercado. 

 

Na Lei de Terras de 1979 conferiam-se grandes privilégios ao Partido FRELIMO, ao Estado e 

suas instituições e às Organizações Democráticas de Massas no que concerne ao uso e 

aproveitamento da terra, que era gratuito. O uso e aproveitamento da terra era igualmente 

concedido a título gratuito quando se destinasse para fins de habitação ou exploração agrária 

familiar9.  

 

O título de uso e aproveitamento da terra podia ser de carácter definitivo ou temporário, nos 

casos em que fossem fixados prazos para a sua vigência. Estavam sujeitos a prazos, que 

variavam entre cinco e quinze anos, renováveis por igual ou inferior período, os pedidos de uso 

e aproveitamento da terra que se destinassem para fins económicos ou de investimento. Neste 

último caso, era igualmente exigida a apresentação de um plano de exploração, cujo 

incumprimento podia culminar com a revogação do título do direito de uso e aproveitamento da 

terra10. 

 

Em relação às políticas agrárias adoptadas pelo partido no poder no período que se seguiu à 

independência, Bowen (2000) considera que estas foram um fracasso, económica e 

politicamente. Esta ideia é também defendida por Mosca (2011:447), para quem, durante o 

período de transição socialista (1977-1983), os camponeses e a população rural, em geral, foram 

marginalizados por se considerar esta classe como um obstáculo à modernização da agricultura 

entendida como a tecnificação e intensificação em capital dos sistemas produtivos assentes em 

empresas estatais e cooperativas de grande dimensão. 

 

 

3. A actual Lei de terras e o reconhecimento dos direitos por ocupação costumeira: rumo 

a uma maior segurança de posse da terra? 
 

A nova Lei de terras11 em Moçambique, aprovada em 1997 e com entrada em vigor a 1 de 

Janeiro de 1998, foi resultado de vários debates realizados a nível nacional, com a participação 

de diferentes actores (Estado, Sociedade Civil, Sector Privado, etc.), a diferentes níveis, num 

processo inclusivo considerado por alguns autores [Negrão, 2008; Serra, 2013] como tendo sido 

                                                           
9 Cfr. Artº. 9 Lei de Terras n.º 6/79 de 3 de Julho. 
10 Cfr. Art.º 36 Lei de Terras n.º 6/79 de 3 de Julho. 
11  Lei 19/97 de 1 de Outubro. 
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dos mais democráticos e participativos até então vividos no país. Concorreram igualmente, no 

debate que culminou com a aprovação da nova Lei fundiária, factores de ordem interna e 

externa ao país. A nível interno, o país entrava no pós-guerra civil, que possibilitou o retorno às 

terras de origem de muitas famílias rurais, o acesso ao campo pelos urbanos e a reprivatização 

das explorações agrícolas estatais em resultado do programa de reajustamento estrutural. A nível 

externo, vivia-se o fim do regime do apartheid na vizinha África do Sul, e a mudança 

vertiginosa no sistema fundiário no Zimbabwe. Estes dois factores, conjugados, atraíram um 

volume considerável de capitais e de investimentos para Moçambique, alguns dos quais tiveram 

acesso à terra na perspectiva de especulação futura, e que resultaram no surgimento de conflitos 

de terras com as populações rurais (Negrão, 2008). 

 

A nova Lei de Terras, à semelhança da anterior12, mantém como princípio geral a propriedade 

do Estado sobre a terra, que a atribui aos interessados um direito de uso e aproveitamento da 

terra (DUAT) adquirido por três formas13: 

 

a) Ocupação segundo práticas costumeiras a ocupação: tem como base as normas de 

organização e regras de convivência definidas e partilhadas localmente pelas famílias, e 

transmitidas de geração para geração. A terra é aqui considerada, não apenas pelo seu 

valor produtivo e sua importância na subsistência das famílias, mas também pela 

sacralidade que ela comporta, conferida através da ligação que esta cria com a sua 

cultura, sua história e identidades. 

b) Ocupação por boa-fé: esta forma de acesso à terra pressupõe que as pessoas singulares 

nacionais estejam a utilizar a terra por um período de, pelo menos, dez anos, a partir do 

qual elas adquirem o direito de uso e ocupação. 

c) Autorização de um pedido de uso e aproveitamento da terra: as pessoas singulares 

ou colectivas (nacionais ou estrangeiras) podem ser autorizadas pelo Estado a usar e 

explorar a terra, mediante apresentação de um pedido formal junto aos serviços de 

Geografia e Cadastro competentes e após certificação de que a área requerida não 

possui nenhum ocupante. O processo de concessão de áreas para requerentes externos a 

uma determinada comunidade pressupõe a realização de uma Consulta Comunitária, na 

qual os membros da comunidade são informados sobre os projectos que se pretendem 

implantar, podendo decidir sobre a entrada, ou não, de um “outsider”14. 

 

                                                           
12 Ao contrário da anterior Lei de terras de 1979, que referia nas suas disposições gerais a proibição do 

arrendamento (“Na República de Moçambique a terra não pode ser vendida ou por qualquer outra forma 

alienada, nem arrendada, hipoteca ou penhorada.”), a nova Lei de Terras de 1997 exclui do seu princípio 

geral a proibição do arrendamento, colocando apenas que “a terra é propriedade do Estado e não pode ser 

vendida, ou por qualquer forma alienada, hipotecada ou penhorada”. Ao proceder desta forma, face ao 

crescimento dos mercados informais de terra, alguns autores consideram possível uma abertura para a 

adopção do arrendamento como forma de garantir um maior acesso e melhor uso da própria terra, 

evitando situações de especulação fundiária. 
13 A Política Nacional de Terras, aprovada através da resolução n.º 10/95 de 17 de Outubro, introduziu 

importantes avanços no que concerne ao acesso à terra pelas comunidades locais e à protecção dos 

direitos adquiridos por normas costumeiras. A nova conjuntura política e económica, marcada, por um 

lado, pelo fim da guerra civil e a realização das primeiras eleições gerais (1994), e, por outro lado, pela 

adopção de uma economia de mercado, resultante em grande parte das medidas impostas pelo Banco 

Mundial e o FMI no quadro do programa de ajustamento estrutural, forçou uma mudança na forma como 

o recurso terra era olhado: não apenas como um meio de subsistência, mas também um recurso de valor 

capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. 
14 O termo outsider é usado por Elias e Scotson (2000) em referência aos indivíduos não pertencentes ao 

grupo fundador da cidade fictícia de Winston Parva, estes últimos designados por established 

(estabelecidos). No contexto deste estudo, outsiders seriam, portanto, os indivíduos origininários de uma 

determinada comunidade ou região que, por razões sociais-económicas ou políticas, mudaram de local de 

habitação e cultivo, assentando-se em outros locais fora da sua comunidade de origem.  
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Assim, a nova Lei de Terras, para além de reconhecer o direito ao acesso à terra por meio da 

ocupação costumeira (comunitária, associativa ou individual), garante a segurança de uso das 

comunidades locais ao permitir que, na ausência de um título, a prova testemunhal sirva para 

comprovar o direito de uso e aproveitamento da terra por aquelas [Negrão, 2008; Quadros, 

2004]. 

 

No entanto, no actual contexto de corrida pela terra engendrado por grandes empresas 

multinacionais, entidades financeiras e Governos dos Estados afectados pela crise alimentar e 

financeira de 2007-2008 (Cotula, et al., 2009; Deininger, et. al., 2010), o direito costumeiro, 

embora legalmente reconhecido, tem-se revelado, na prática, insuficiente para garantir a 

protecção dos direitos de uso e aproveitamento da terra das comunidades camponesas locais, 

como o atestam os casos de despossessão ocorridos em diferentes contextos e apresentados em 

vários estudos (UNAC e JA, 2011; UNAC e GRAIN, 2016; Mosca e Selemane, 2011). Esta 

situação tem levado ao aumento dos movimentos de defesa da formalização dos direitos 

adquiridos costumeiramente, considerada um meio capaz de evitar situações de usurpação e 

conflitos de terra, e garantir uma maior protecção dos direitos das comunidades. 

 

 A percepção vigente no meio rural, segundo a qual a terra é um bem comum inalienável 

deixado pelos antepassados, tem-se transformado, em resultado das novas dinâmicas como o 

crescimento populacional, a presença de entidades estrangeiras e nacionais que pretendem 

ocupar largas extensões de terra para a produção de commodities, como se verifica em algumas 

zonas altamente produtivas da província da Zambézia. Desta forma, reforça-se, no seio das 

comunidades, a ideia da necessidade de reforçar o reconhecimento dos direitos locais ou 

costumeiros através de um documento escrito, devidamente assinado, carimbado e datado, 

emitido pela Administração Pública e com validade jurídica em qualquer circunstância e espaço, 

como indica o excerto abaixo: 

 
   Entrevista com João Carrilho, antigo vice-ministro da Agricultura, concedida em 16/04/2015. 

O aumento da procura por títulos pode igualmente ser provocado por outros factores, levantados 

por Mosca (2011:207):  

 
O acesso à terra é, sem dúvida, uma das principais questões que tem sido trazida a lume nos debates 

sobre terras em Moçambique. Formalmente, existem duas formas de adquirir direitos de uso e 

aproveitamento da terra: por autorização e por reconhecimento de ocupação, seja segundo as normas 

costumeiras, seja por ocupação de boa-fé. Formalmente, não se reconhecem outras formas, como 

compra ou arrendamento, embora se possa dizer que, sendo estas formas regularmente aplicadas e 

aceites ao nível das normas costumeiras, essas podem ser convertidas em ocupação de boa-fé e, como 

tal, reconhecidas pelo Estado. 

A posse da terra é assegurada por alguma forma de reconhecimento do direito, seja por provas 

testemunhais – que geralmente permitem que haja razoável segurança de posse quando se acede a 

terra pelas normas costumeiras – seja por provas documentais. Com o aumento das migrações e o 

crescimento populacional, assim como com o crescimento do recurso ao mercado como forma de 

acesso à terra, as provas documentais ganham cada vez mais força e maior relevância. Assim, o 

registo dos direitos adquiridos por qualquer das formas anteriormente mencionadas, em conjunto com 

a regulação do mercado de terras, constitui a melhor forma de reforçar a segurança de posse. 
 

A segurança de posse não só local e não só informal oferece maior garantia para as iniciativas 

individuais de investimento. Acresce que essa possibilidade se toma mais consonante com as diversas 

aproximações à recompensa do trabalho e da iniciativa privada/individual. Mesmo que venham a 

ocorrer casos de expulsão ou usurpação, ou reassentamento por interesse do Estado, o uso da terra 

garante melhores condições de negociação e compensações. 
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a) Ter acesso barato (apenas com o custo correspondente às taxas dos procedimentos 

administrativos) a um capital fundamental para qualquer eventual empreendimento, ou 

utilizar a terra para se ser sócio em investimentos de terceiros. 

b) Esperar pela exploração de recursos naturais para receber rendas, mesmo que seja 

proibido pela Lei 14/2002 (Lei de Minas). 

c) A especulação imobiliária é um dos actuais grandes negócios. 

d) Existe ainda o que se pode designar de “desenvolvimento imobiliário”. Consegue-se um 

terreno grande, parcela-se e vende-se em talhões. A lei é de tal forma permeável 

(“flexível”) que o simples parcelamento pode ser considerado como uma benfeitoria e, 

portanto, permitida a venda. 

e) Noutros casos, para a realização de investimentos, sobretudo em pecuária. 

 

 

4.  Procedimentos para a obtenção do DUAT 

 

O pedido de DUAT é feito junto aos Serviços de Geografia e Cadastro da província onde se 

localiza o terreno pretendido. Caso a área solicitada seja destinada para o exercício de 

actividades económicas, o requerente deverá apresentar um plano de exploração no qual 

apareçam descritas as actividades, os investimentos a realizar, os custos da exploração e os 

prazos de execução das actividades. Para além do plano de exploração, é obrigatória a 

realização de consultas às comunidades locais para efeitos de: (i) prestação de informação à 

comunidade local sobre a aquisição do DUAT e a identificação dos limites do terreno; e (ii) 

pronunciamento da comunidade local sobre a disponibilidade da área pretendida para a 

realização do empreendimento. Cabe ao Administrador do Distrito, ou seu representante, 

orientar a consulta comunitária, devendo igualmente estar presentes o Director dos Serviços 

Distritais de Actividades Económicas, ou quem o Administrador do Distrito o designar para o 

efeito, técnicos dos Serviços de Cadastro, membros dos Conselhos Consultivos de Povoação e 

de Localidade, membros da Comunidade Local, titulares ou ocupantes de terrenos limítrofes e o 

requerente ou seu representante15. As despesas referentes à deslocação dos técnicos dos Serviços 

de Geografia e Cadastro e de outros intervenientes no processo cabem ao requerente. Os outros 

documentos exigidos no acto do pedido do DUAT são: 

 

a) Formulário devidamente preenchido16; 

b) Fotocópia do BI/DIRE/Estatutos (para pessoas colectivas ou Sociedades); 

c) Esboço de localização do terreno pretendido pelo requerente; 

d) Acta de consulta às Comunidades Locais; 

e) Cópia do Edital; 

f) Guia comprovativa de depósito para pagamento da taxa de autorização provisória; 

g) Recibo comprovativo de pagamento da taxa anual. 

 

Caso o pedido seja aceite, é emitida uma primeira anuência, designada autorização provisória, 

com a duração de cinco anos para os nacionais e de dois anos para os estrangeiros. Findo o 

período da autorização provisória, e mediante requerimento do titular, os Serviços de Geografia 

e Cadastro procedem a uma avaliação do grau de cumprimento das actividades e dos prazos 

previstos no plano de exploração, e emitem uma autorização definitiva de uso e aproveitamento 

da terra. Caso se constate o incumprimento do plano de exploração, os Serviços de Geografia e 

Cadastro podem proceder à revogação da autorização provisória17. O prazo legalmente fixado 

                                                           
15 Decreto 43/2010 de 20 de Outubro conjugado com o Diploma Ministerial nº 158/2011 de 15 de Junho 

sobre as fases da Consulta comunitária. 
16 Em anexo. 
17 Art. 31 do Regulamento da LT (Decreto nº. 66/98) de 8 de Dezembro. 
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para a tramitação do pedido de DUAT é de 90 dias, embora, na prática, o tempo de tramitação 

seja maior e o processo moroso, chegando a ultrapassar 12 meses, como referiu um 

entrevistado: 
 

“Os Passos seguidos para a tramitação de um pedido de DUAT são os seguintes: 

1. Verificação dos documentos do proponente. 
2. Remetem-se os documentos ao gabinete do chefe de serviços [de Geografia e Cadastro]. 
3. O proponente paga os emolumentos, no valor de 2725 meticais. 
4. O processo é triplicado: uma cópia irá ficar com o proponente, outra vai para o Serviço de 

Actividades Económicas (SDAE) do distrito de proveniência e uma terceira cópia que ficará nos 

Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro. 
5. Abre-se um processo (um manual e outro digital). 
6. Lançam-se os esboços no atlas e atribui-se um número ao processo, a seguir ao qual será 

lançado no SIGID [Sistema de Gerenciamento de Informações e Documentos]. 
7. No SIGID lança-se a actualização e a informação técnica. 
8. Imprime-se a informação lançada no sistema e anexa-se ao processo manual, e de seguida a 

pasta é levada à sala de tramitação. 
9. Na sala de tramitação, dependendo da finalidade (agricultura, turismo, comércio, etc.), pede-se 

um parecer à instituição de tutela, exceptuando aqueles casos em que o pedido é feito para fins 

habitacionais. 
10. Fazem-se editais, que são enviados aos distritos e afixados nos Serviços de Actividades 

Económicas e na localidade onde se localiza a área solicitada. Os editais servem para permitir 

que os terceiros possam reclamar, no prazo de até 30 dias, caso já tenham direitos de uso e 

aproveitamento em áreas sobre as quais recai o processo. Durante este período de 30 dias o 

processo permanece estagnado. 
11. Passados os trinta dias, o edital é devolvido aos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro e 

é anexado ao processo como prova de não ter havido nenhuma reclamação. 
12. Faz-se uma nota com a proposta de despacho (sector de tramitação). Antes, a nota passava pelo 

Director Provincial de Agricultura e depois era enviada ao governador. Actualmente, os 

despachos são mandados para a direcção de terras e não mais para a agricultura, sendo que os 

pedidos entre 0 a 1000 hectares são autorizados pelo Administrador do Distrito e os acima de 

1000 ha pelo Conselho de Ministros. 
13. O processo volta do Gabinete do Governador da Província e fazem-se comunicações aos 

proponentes, organiza-se a consulta comunitária e faz-se a delimitação por um técnico da 

Geografia e Cadastro, colocando-se os devidos marcos. Para áreas inferiores a 100 hectares faz-

se a demarcação e a consulta comunitária no mesmo dia. Para áreas acima de 100 hectares, faz-

se a delimitação e a pré-consulta onde o requerente “namora” a comunidade, apresenta os 

objectivos e o seu plano de actividades. A segunda consulta que é feita serve para confirmar as 

pretensões das comunidades em acolher o “viente”. A consulta depende do tamanho da área, 

distância, localização, sendo mais difícil proceder com a delimitação e as consultas 

comunitárias em locais mais distantes ou então em áreas maiores. 
14.  Depois da delimitação faz-se um relatório e dá-se uma cópia do processo ao requerente. 
15. Geralmente leva três dias para abrir o processo e mandar para o administrador, donde sai no 

máximo de 2 dias. Para a tramitação do processo a nível da província legalmente estão previstos 

90, mas isso não tem acontecido por insuficiência de técnicos para atender à demanda de toda a 

província. Em alguns casos os processos chegam a levar entre 6 meses a 1 ano. 
16. Posto isto, emite-se o título provisório. 
17. Para agricultura, comércio, industria, etc., o DUAT definitivo somente é emitido na condição 

que o requerente tenha cumprido pelo menos em 50% com os planos de exploração. 
18. Anualmente, o titular de DUAT deve pagar taxas num valor que é calculado e informado no 

acto da entrega do respectivo título. Existe uma equipe de fiscalização para verificar se os 

titulares estão a usar as áreas para as finalidades inicialmente solicitadas, se estão a cumprir 

com os planos de exploração, se as actividades continuam a ser executadas e se as taxas foram 

pagas no prazo previsto. 
19. A ausência repetida de pagamento das taxas pode levar ao cancelamento do DUAT e à reversão 

da terra a favor do Estado.” 
Funcionário dos SPGC Quelimane. Entrevista concedida a 9/03/2016. 
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4.1  Transmissão e extinção do DUAT 

O direito de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por herança sem distinção de 

sexo. Os vivos podem transmitir entre si as infra-estruturas, construções e benfeitorias 

edificadas no terreno, sendo a transmissão averbada ao respectivo título18. Exceptuando os 

direitos de uso e ocupação da terra adquiridos segundo normas e práticas costumeiras, 

destinados à construção de habitação própria ou à exploração familiar, o direito de uso e 

aproveitamento da terra destinado à realização de actividades económicas é atribuído por um 

prazo determinado de até 50 anos, passíveis de renovação por igual período19. 

 

A extinção do direito de uso e aproveitamento da terra dá-se nas seguintes situações20: 

 

a) Pela ausência de cumprimento do plano de exploração ou do projecto de investimento 

dentro do calendário estabelecido na aprovação do pedido; 

b) Revogação do DUAT por motivos de interesse público, antecedida pelo pagamento das 

justas indemnizações ou compensações; 

c) Por termo do prazo ou do período da sua renovação; 

d) Renúncia do titular. 

 

4.2    Importância dos DUATs 

 

Existe um consenso entre os nossos entrevistados segundo o qual a legalização (por escrito) dos 

direitos de uso e aproveitamento da terra, inclusive dos adquiridos segundo normas costumeiras, 

constitui um passo importante para garantir a segurança de posse das comunidades camponesas 

locais e outros utilizadores. A posse dum documento registado junto aos serviços de cadastro, 

para os pequenos produtores e comunidades camponesas locais, ajuda a comprovar a legalidade 

da ocupação de determinada área, facilita o acesso ao crédito bancário21 e protege os titulares 

contra eventuais situações de usurpação de terra que tendem a agravar-se com o crescente 

investimento agro-negócio em zonas de alto potencial agro-ecológicas como, a título de 

exemplo, o Posto Administrativo de Lioma, no distrito de Gurué, Província da Zambézia. As 

situações de conflitos ocorridas no âmbito da implantação das empresas AgroMoz e Hoyo-Hoyo 

naquela região desencadearam uma preocupação das comunidades vizinhas em registar as suas 

áreas, como forma de resistência à perda da terra e protecção dos seus direitos e das gerações 

vindouras. 

 

As administrações locais e as próprias comunidades locais defendem que o DUAT possibilita a 

delimitação das áreas das comunidades e o conhecimento dos limites de cada local, permite que 

a pessoa tenha pleno direito para explorar a terra, pagando as taxas exigidas. Com o DUAT, os 

pequenos produtores, individualmente ou em associações, podem-se candidatar a projectos de 

financiamento ou microcrédito para financiar a sua produção. Outro aspectos importante, 

igualmente de consenso, é que, no caso de revogação dos direitos de uso e aproveitamento da 

terra por ocupação costumeira para fins de utilidade pública, o DUAT facilita a negociação com 

o Estado e permite que as indemnizações e/ou compensações sejam mais justas, isto é, 

correspondam ao valor real das benfeitorias tangíveis existentes no terreno, aos lucros cessantes 

                                                           
18 Art.º 16 da Lei de terras (19/97 de 1 de Outubro). 
19 Art.º 17 da Lei de terras (19/97 de 1 de Outubro). 
20 Art.º 18 da Lei de terras (19/97 de 1 de Outubro). 
21 Um estudo do “Comité Technique Foncier et Développement” (2015) sobre a formalização dos direitos 

à Terra nos países em desenvolvimento revela não existir uma relação directa entre a posse de um 

documento e o acesso ao crédito, quer no meio rural como no urbano. Isto porque em grande parte das 

zonas rurais não existem bancos, e os poucos que existem não estão aptos a assumir o risco de fazer 

empréstimos a pequenos produtores. Já em contextos urbanos ou peri-urbanos, ainda que os habitantes 

sejam titulares de direitos de uso e aproveitamento por boa-fé, estes são obrigados a organizarem-se em 

associações ou cooperativas para não ter que colocar a sua casa ou parcela como garantia para o banco. 
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do proprietário decorrentes da expropriação do seu património22, e que considerem os factores 

não tangíveis ligados à cultura e tradição das sociedades rurais moçambicanas. 

 

Para os investidores, a formalização dos direitos, para além de facilitar o investimento, atesta a 

legalidade da ocupação e revela o cumprimento dos procedimentos acima descritos atinentes à 

obtenção de um DUAT, em particular a realização das consultas comunitárias, principais causas 

de conflitos entre as comunidades locais e os novos ocupantes.  

 

Em contextos urbanos e peri-urbanos, a pressão dos mercados de terra faz-se sentir com maior 

incidência, acompanhada pelo aumento de conflitos uma vez que os negociantes de terra, 

designados “intermediários”, vendem o mesmo espaço a diferentes pessoas, sendo frequente a 

adopção de “soluções locais” para atestar que uma determinada parcela está sob controlo de um 

determinado indivíduo ou família. Nestes casos, o titular dos direitos de uso e aproveitamento 

da terra por boa-fé ou normas costumeiras, passa uma declaração manuscrita ou dactilografada, 

devidamente assinada e reconhecida em notário, atestando a transferência de uma determinada 

benfeitoria – uma vez que a terra não se vende - para um outro indivíduo, geralmente alguém de 

fora da comunidade. Este procedimento, embora confira segurança ao acto da compra e venda 

do espaço, em muitos casos tem-se revelado insuficiente para evitar a venda múltipla do mesmo 

terreno, garantir a segurança de posse dos novos ocupantes e prevenir o surgimento de conflitos 

de terra, visto que as transacções são feitas à margem da Lei.  

 

4.3  Constrangimentos para a obtenção de DUATs 

 

Os constrangimentos associados aos processos de tramitação dos pedidos de DUAT nos locais 

visitados assumem três formas principais: a primeira ligada à fragilidade institucional dos 

organismos que têm que processar o DUAT; a segunda referente a questões operacionais e 

logísticas; e, uma terceira relacionada com os recursos humanos. No concernente às questões 

administrativas, considera-se que o processo acima descrito é excessivamente burocrático, 

revelando-se, por isso, enfadonho e fastidioso. Nas áreas não cobertas por planos municipais, a 

centralização da competência para autorizar os pedidos de uso e aproveitamento de terra para 

áreas de até 1000 hectares torna a tramitação morosa, resultando na acumulação de processos 

não concluídos. Considera-se que a delegação de poderes e competências ao administrador do 

distrito contribuiria para uma tramitação mais rápida dos pedidos, evitando os longos períodos 

de espera, como refere um funcionário dos SPGC (Entrevista de 20 de Março de 2016): 

 
“Era necessário se descentralizar o processo, de tal forma que o Administrador do Distrito 

fosse capaz de tramitar os pedidos e processos feitos localmente, pelo menos até os 500 

hectares que, actualmente, segundo a Lei de terras artigo 22 no seu número 1, todos os 

pedidos de áreas com limite de até 1000 hectares, devem ser tramitados pelos Governadores 

Provinciais. Outra possibilidade seria a nomeação de correspondentes em Quelimane 

responsáveis pelo tratamento de processos de um distrito cada, o que implicará também um 

melhor apetrechamento das instalações com vista a facilitar o trabalho e evitar demoras”. 

  

O estudo da Delcam e SPEED (s/d) sobre a Tramitação Processual dos DUATs e conflitos de 

Terras Rurais realizado nas províncias de Maputo, Niassa e Sofala revela que 13 dias úteis foi o 

tempo mais curto em que um pedido de DUAT foi despachado, sendo que alguns pedidos 

chegaram a levar mais de seis anos para serem despachados. Para analisar os prazos para o 

despacho dos pedidos, o estudo baseou-se no cálculo dos dias úteis desde a data do parecer do 

Administrador do Distrito e a da consulta comunitária; entre a data da consulta comunitária e a 

da abertura do processo/entrada do expediente nos SPGC; entre esta e o parecer do Director 

Provincial da Agricultura e entre esta data e a do despacho da entidade competente (Governador 

Provincial, Ministro da Agricultura ou Conselho de Ministros), conforme indica a figura abaixo: 

                                                           
22 Diploma Ministeral n.º 181/2010 de 3 de Novembro: Aprova a Directiva sobre o Processo de 

Expropriação para efeitos de Ordenamento Territorial. 
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Gráfico 1 

Prazos de DUATs 

 
 Fonte: DelCam (s/d). 

 

Os pequenos produtores e comunidades camponesas locais consideram elevados os custos 

associados à formalização dos seus espaços (consulta comunitária, deslocação dos técnicos, 

caução, deslocação pessoal para acompanhar os processos, taxas anuais, etc.). A tabela abaixo 

apresenta os valores cobrados pelos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro pela prestação 

de trabalhos técnicos de delimitação/reconhecimento e demarcação, em função do tamanho da 

área, número de dias de trabalho e número de funcionários envolvidos na actividade: 

 
Tabela 1: Tabela Narrativa para Prestação de Trabalhos Técnicos pelos SPGC. 

 
 

O baixo nível de alfabetização23, aliado à fraca divulgação das leis, leva ao desconhecimento 

sobre a importância do registo dos direitos costumeiros e sobre os procedimentos a seguir. Estes 

argumentos podem ajudar a perceber porquê apenas 3% do total dos produtores agrícolas a nível 

nacional possuem um título de DUAT (OMR, 2016). As desiguais relações de género continuam 

a colocar a mulher em situação de subalternidade e maior vulnerabilidade de perder as suas 

terras. Exceptuando os registos em co-titularidade, na maioria dos casos o DUAT é registado em 

                                                           
23 O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD para o ano 2014 indica que a taxa de alfabetização 

de adultos em Moçambique é de apenas 50,6%. 
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nome do homem, mesmo em sociedades matrilineares onde por costume assume-se que o 

homem ao contrair matrimónio muda-se para as terras da família da mulher onde constrói a sua 

casa e passa a cultivar (Geffray, 1989). Muitas mulheres não possuem documentos de 

identificação o que dificulta a obtenção do DUAT. 

 

Para os investidores, os constrangimentos referem-se “às exigências legais impostas, altamente 

burocráticas, que conduzem a uma morosidade na tramitação dos processos. Por exemplo, a 

aprovação do projecto de investimento pelo Centro de Promoção de Investimentos (CPI) pode 

levar até 2 anos, período durante o qual alguns investidores acabam desistindo e deixando o 

território nacional. Muitas das empresas não conseguem entrar para investir” (Sr. Fábrica, 

entrevista concedida a 15/03/2016 em Gurué). Ademais, os processos de reassentamento, 

indemnização e/ou compensação são caros para além de que as empresas são, por vezes, 

obrigadas a reduzir as suas parcelas para permitir que as comunidades continuem exercendo as 

suas actividades. 

 

Na componente tecnológica, a informatização do processo pode ajudar no controlo das 

diferentes fases de tramitação do processo e evitar a atribuição duplicada de direitos sobre o 

mesmo terreno, embora a informatização tenha também os seus constrangimentos. Não foi feito 

ainda o investimento para suportar muitos utilizadores em simultâneo o que, agravado com a 

fragilidade da rede eléctrica, torna o sistema lento, alongando o tempo de processamento dos 

dados. A introdução do programa Terra Segura aumentou o número de pedidos de DUATs, e de 

processos em tramitação (do programa e individuais), criando uma avalanche de trabalho 

quando não suportado pelo pessoal alocado para o trabalho. O trabalho exige equipamento 

técnico e softwares modernos para realizar o trabalho, tais como o GPS e outros aparelhos 

topográficos, atlas, dos quais alguns distritos não dispõem. 

 

Os Serviços de Geografia e Cadastro deparam-se, por vezes, com falta de meios de transporte 

para assegurar a deslocação, em tempo oportuno, dos técnicos de cadastro até às áreas a 

delimitar 

 

As lutas de poder entre as lideranças locais levam à politização dos processos de delimitação e 

demarcação de terras gerando conflitos com as comunidades locais e as organizações que 

prestam apoio no registo dos direitos. O registo pode não ser legitimado pelas autoridades locais 

por recear uma redução das áreas sob seu controlo e, portanto, do seu poder. As estratégias para 

impedir a realização dos registos vão da não-participação das reuniões públicas ao adiamento 

das consultas comunitárias, factores que contribuem para a demora na tramitação dos processos. 

 

No que concerne aos recursos humanos, um dos constrangimentos verificados tem que ver com 

a insuficiência de técnicos para responder à demanda de todos os distritos da província, havendo 

casos em que há um técnico dos serviços de cadastro para todo o distrito. As influências (sociais 

e políticas) e o prestígio do requerente ou OSC que procede aos trabalhos de delimitação e 

demarcação das terras das comunidades podem influenciar no tempo de tramitação dos pedidos, 

como refere um técnico da ITC (Iniciativa para Terra Comunitárias): 

 
“O processo para a obtenção do DUAT é longo, requer recursos, dinheiro, transporte para 

deslocar os técnicos, meios que muitos dos produtores familiares e comunidades não 

possuem. O serviço não está próximo das comunidades, os transportes não estão 

disponíveis e o número de técnicos para dar resposta é reduzido o que faz com que um 

camponês singular não consiga, por si só, submeter um pedido de DUAT. O atendimento 

não é rápido, os custos para o técnico fazer o reconhecimento da área, registar os limites e 

realizar a consulta comunitária (2 a 3, dependendo da situação), são elevados para os 

pequenos produtores [...]. O tempo é outro constrangimento, que depende da influência que 

a pessoa ou empresa tiver. As empresas têm maiores facilidades que os singulares. Os 

processos podem levar entre 2 a 3 meses, enquanto para um singular pode ir até 1 ano” 

(Entrevista a 15/03/2016). 
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5. Processos de DUATs na Província da Zambézia 

 

Com uma base económica fundamentalmente agrícola e rural, a província da Zambézia tem 

vindo a atrair o interesse de vários investidores (nacionais e estrangeiros), embora a maioria das 

explorações agrícolas ainda seja dominada pelo sector familiar. Conhecida pelas suas condições 

agro-ecológicas favoráveis, a Zambézia é, paradoxalmente, uma das províncias mais pobres do 

país, com elevados níveis de subnutrição e desnutrição crónicas (Mosca e Nova, 2016; Hanlon e 

Norfolk, 2012).  

 

Na região da Alta Zambézia, em particular no distrito de Gurué, grande parte dos investimentos 

privados existentes (médias e grandes empresas agrícolas) está virada à produção de soja, e 

muitos desses investimentos resultaram em conflitualidades sobre a ocupação da terra com as 

comunidades camponesas locais (Mosca e Nova, 2016; Mandamule, 2016). As grandes 

plantações de chá que, por volta de 1920/30, transformaram Gurué no centro da cultura de chá e 

o distrito de Quelimane (província da Zambézia) num dos mais ricos de Moçambique 

(Chichava, 2007), são parte importante da história desta Zambézia, ainda que actualmente o 

sector chazeiro venha registando uma crise (Mosca, 2011), em parte devida a dificuldades 

(financeiras e técnicas) para explorar a totalidade das áreas concessionadas (Mandamule, 2016).  

 

O gráfico 2 abaixo mostra o número total de pedidos de DUAT tramitados no período 

compreendido entre 2007-2015, para quatro finalidades consideradas para efeitos do presente 

estudo, a saber: agricultura, agro-pecuária, pecuária e silvicultura24. No geral, o gráfico indica 

que, no período compreendido entre 2007 e 2015, a província da Zambézia registou um total de 

2709 processos de pedido de DUAT, dos quais 1372 tinham como finalidade a silvicultura 

(51%), 1125 a agricultura (42%), 162 a agro-pecuária (6%) e 50 a pecuária (2%). 

 
Gráfico 2 

Processos de DUAT tramitados por finalidade (2007-2015). 

 
 Fonte: SPGC- Zambézia (2016).  

 

Em termos de área solicitada, o gráfico 3 indica um total de cerca de 857.008 ha solicitados. 

Destes, cerca de 483.347 ha correspondem a pedidos tendo como finalidade a silvicultura, 

23.494 ha a agricultura, 111.683 ha a agro-pecuária e 20.484 ha correspondem a pedidos tendo a 

pecuária como fim. 

                                                           
24 Os dados aqui apresentados correspondem apenas às quatro finalidades acima mencionadas, isto é, 

agricultura, agro-pecuária, pecuária e silvicultura. Devido ao enfoque da pesquisa, para o presente estudo 

não foram considerados os dados referentes aos pedidos de DUAT para as outras finalidades existentes no 

distrito. Tomou-se como referência o período compreendido entre 2007 e 2015, altura em que o fenómeno 

de corrida pela terra em África e noutros países em desenvolvimento ganha maior intensidade, sendo 

Moçambique um dos três destinos preferenciais dos investidores desejosos em adquirir grandes extensões 

de terra. 



15 
 

Gráfico 3 

Área total dos processos de DUAT tramitados por finalidade (2007-2015). 

 
 Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

Analisando por estágio da tramitação dos pedidos, os processos de DUAT podem ser: deferidos, 

tramitação proposta, indeferidos ou cancelados. O gráfico que se segue apresenta a relação dos 

processos de DUAT deferidos no período 2007-2015, com base nas finalidades acima 

apresentadas, ou seja, agricultura, agro-pecuária, pecuária e silvicultura. Do total de 2587 

processos de DUAT deferidos, 1336 tinham como finalidade a silvicultura (52%), seguida pela 

agricultura com 1071 processos (41%), 138 processos para a agro-pecuária (5%) e finalmente a 

pecuária com 42 processos, correspondente a 2% do total. 

 
Gráfico 4 

Processos de DUAT Deferidos por finalidade (2007-2015). 

 
 Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

O gráfico 5 apresenta os processos de DUAT deferidos por finalidade e área. Com maior 

número de processos deferidos, a silvicultura apresenta igualmente a maior área solicitada 

(78%). Embora tenha registado maior número de pedidos de DUAT, nota-se que a área 

solicitada para a agricultura (3%) é menor quando comparada com a destinada à agro-pecuária 

(15%) e pecuária (5%). Algumas finalidades podem registar menor número de pedidos de 

autorização para áreas maiores, enquanto outras podem registar um maior número de processos, 

cujas áreas envolvidas são relativamente menores25. 

                                                           
25 Por ordem decrescente, a área requerida para a Silvicultura foi de 310.397 ha, seguida pela agro-

pecuária com 57.928 ha, pecuária com 19.248 ha e agricultura com 10.481 ha. 
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Gráfico 5 

Processos de DUAT deferidos por finalidade e área (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

Do total de 83 processos em tramitação proposta, 47 tinham como finalidade a agricultura, 24 a 

agro-pecuária, 7 a pecuária e 5 a silvicultura. Nota-se que, enquanto a agricultura representa 

mais de 57% das propostas em tramitação, a agro-pecuária e a pecuária 29% e 8%, 

respectivamente, a silvicultura apresenta a menor percentagem de propostas em tramitação, com 

apenas 6% dos processos, conforme ilustra o gráfico 6.  

 
Gráfico 6 

Processos de DUAT em tramitação por finalidade (2007-2015). 

 
 Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

Considerando as finalidades por área solicitada, verifica-se que para as tramitações propostas a 

agricultura representa a actividade com maior volume de área solicitada, isto é, do total de 

280.826 ha correspondentes à área total da tramitação proposta, 215.779 ha (76,8% do total) 

destinam-se à agricultura (gráfico 7). A agro-pecuária apresenta a segunda maior percentagem 

de área em tramitação proposta, com 55.755 ha envolvidos, correspondendo a 19,9%. É 

interessante considerar que enquanto a pecuária apresenta maior número de propostas em 

tramitação em relação à silvicultura, esta última em termos de área apresenta uma maior 

percentagem em relação à primeira, ou seja, a área total em tramitação proposta para a 

silvicultura é de 8.158 ha (2,9%), enquanto a da pecuária é de 1.134 ha, correspondente a cerca 

de 0,4%, confirmando o disposto na interpretação do gráfico 5 acima. 
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Gráfico 7 

Processos de DUAT em tramitação por finalidade e área (2007-2015). 

 
 Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

A seguir apresentam-se os processos de DUAT indeferidos por finalidade. Nota-se que, para o 

período considerado, houve apenas um total de 3 processos indeferidos destinados à agricultura. 

Para as outras finalidades não houve registo de processo indeferido, como se pode ver no 

gráfico 8 a seguir apresentada. 
Gráfico 8 

Processos de DUAT Indeferidos por finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

Não tendo sido registados processos indeferidos para a agro-pecuária, pecuária e silvicultura, 

nota-se que os 3 processos acima apresentados, destinados à agricultura, correspondem à 

totalidade da percentagem da área dos processos indeferidos, isto é, 2,24 ha, conforme ilustra a 

figura abaixo. 
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Gráfico 9 
Processos de DUAT Indeferidos por finalidade/área (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

No período de 2007-2015, foram cancelados um total de 36 DUATs, correspondentes a uma área 

total de cerca de 178.127 ha. O gráfico 10 mostra o total dos DUATs cancelados para cada uma 

das finalidades em análise. Constatou-se que, de um total de 36 cancelamentos, mais de metade 

destinava-se à silvicultura (31 cancelados), representando 86%. A agricultura representa a 

segunda maior percentagem de DUATs cancelados (4 cancelados, 11%), seguida pela pecuária 

com 3% (1 cancelado). Não se verificou registo de cancelamento para a agro-pecuária. 

 
Gráfico 10 

Processos de DUAT Cancelados por finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

Em termos de área, a silvicultura apresenta maior volume da área total dos DUATs cancelados 

com 164.792 ha (92.5%). A agricultura é a segunda maior em termos de número de processos 

cancelados, com 13.232 ha, correspondente a 7,4%. A pecuária apresenta uma área cancelada de 

103 ha (0,1%), enquanto a agro-pecuária não registou nenhum cancelamento, conforme ilustra a 

figura abaixo26. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  No ponto 4.1 do presente texto são apresentadas as situações que podem levar à extinção de um DUAT.  
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Gráfico 11 

Processos de DUAT Cancelados por finalidade/área (2007-2015). 
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 Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 
 

5.1 Registo de associações de produtores 

 

O gráfico 12 abaixo apresentado mostra a tendência para a organização dos produtores locais 

em associações formalmente registadas27. Uma análise sobre os dados da província da 

Zambézia, para o período 2007-2015, indica que foram registadas um total de 73 associações 

para as seguintes finalidades: agricultura, agro-pecuária, pecuária, comércio e ecoturismo, numa 

área total de 12.282,60 ha. Nesta província, as associações agrícolas correspondem à maior 

percentagem dos registos (67%), sendo os três distritos com maior número de associações 

registadas para esta finalidade: Maganja da Costa (12 registos, correspondente a 16%), 

Namacurra (9 registos, equivalente a 12%) e Gurué (7 registos, equivalente a 10%). Pode 

explicar este fenómeno pelo facto anteriormente mencionado, segundo o qual a agricultura 

constitui a base económica da Zambézia.  

 
Gráfico 12 

Número de associações registadas por finalidade. 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

Em termos de área (ha) registada, destaque vai para as associações de eco-turismo que, em 

conjunto, representam mais de metade da área total registada (56,8%), o correspondente a cerca 

de 6.971 ha do total de 12.283 ha registados. A estas seguem-se as associações agrícolas que 

                                                           
27 Sobre a importância das associações de produtores, vide: Júnior et. al. (2015). 
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totalizam uma área 3.795 ha, o correspondente a 31% da área registada para as associações, 

conforme ilustra o gráfico 13. A média registada por associação é de aproximadamente 168 ha. 

 
Gráfico 13 

Associações registadas por finalidade/distrito/área. 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

5.2 Certidões oficiosas 

 

No gráfico 14 abaixo indicado nota-se que, para além dos títulos individualizados, existe uma 

tendência para a obtenção de registos das áreas comunitárias. No período em análise (2007-

2015), foram emitidas um total de 100 certidões oficiosas nos distritos de Namacurra (24), Alto 

Molócue (23), Maganja da Costa (12), Pebane (12), Gurué (8), Ile (6), Mopeia (5), Mocuba (4), 

Gilé (3) e Milange (3). Os distritos de Chinde, Inhassunge, Luabo, Lugela, Morrumbala e 

Nicoadala não apresentam ainda algum registo. 

 
Gráfico 14 

Certidões oficiosas emitidas por distrito (2007-2015). 

  
 Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

As certidões emitidas correspondem a uma área total de 582.172 hectares, cuja área média de 

registo é de 69.763 hectares. Embora apresente maior número de certidões emitidas, a área total 

registada no distrito de Namacurra é menor (79.541 ha) em relação à de Alto Molócue (132.311 

ha) e Maganja da Costa (98.494 ha).  
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Gráfico 15 

Certidões oficiosas por distrito e área total.  

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

 

5.3  Taxas cobradas 

 

Aos titulares do DUAT são cobradas taxas de autorização (provisória e definitiva) e anuais. A 

taxa referente à autorização provisória de um pedido de DUAT é paga no início do processo. 

Três meses após a emissão da autorização definitiva, o requerente é notificado a pagar a taxa 

respectiva. A partir da notificação da emissão da autorização provisória, ao requerente passam a 

ser cobradas as taxas anuais que devem ser pagas nos primeiros três meses do ano ou em duas 

prestações: uma no final do mês de Março e a segunda até ao fim do mês de Junho28. 

 
Tabela 2: Índices para o cálculo de taxas de DUAT para alguns fins considerados. 

 
 

A tabela 2 acima indicada apresenta os índices para o cálculo das taxas de DUAT para os 

seguintes fins: Pecuária de Bovino, Pecuária, Agricultura, Silvicultura, Fauna Bravia, 

Habitação, Turismo, Indústria e Comércio. Importa referir que o uso e aproveitamento da terra é 

gratuito quando se destina ao Estado e suas instituições; às associações de utilidade pública 

reconhecidas pelo Conselho de Ministros; às explorações familiares, às comunidades locais, 

pessoas singulares e, às cooperativas e associações agro-pecuárias nacionais de pequena 

escala29. 

 

                                                           
28 Artigos 41 e 42 do Regulamento da Lei de Terras (Decreto nº. 66/98 de 8 de Dezembro). 
29 Artigo 29 da Lei de terras (Lei nº. 19/97 de 1 de Outubro). 
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Ao provar o pagamento das taxas sobre a terra, os utilizadores podem se fazer reconhecer 

legítimos proprietários do direito de uso e aproveitamento sobre uma determinada parcela. 

Entretanto, o incumprimento das obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados implica o 

pagamento de uma multa num montante equivalente ao duodécimo da taxa anual por cada mês 

de atraso, uma cobrança coerciva e, nos casos em que se verifique também o incumprimento dos 

planos de exploração sem motivo justificado, à extinção do DUAT30. De modo geral, em todas 

as províncias o cálculo das taxas é feito considerando os fins a que se destina a área requerida, o 

Valor de Base/ha já determinado para cada fim, a nacionalidade e o tipo de requerente (nacional 

ou estrangeiro, singular ou pessoa colectiva), a extensão da área em hectares, e a a localização 

da parcela (província). Do valor total cobrado anualmente em taxas de DUAT, 40% são 

canalizados para o Ministério da Economia e Finanças, e os restantes 60% para o Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar, assim distribuídos: 24% para o Fundo de Desenvolvimento 

Agrário (FDA), 24% para o Serviço Provincial de Geografia e Cadastro (SPGC) correspondente 

e os restantes 12% para a Administração Distrital.  

 

O gráfico 16, a seguir apresentado, mostra os valores anuais cobrados em taxas de DUAT por 

distrito da província da Zambézia, para os anos 2013, 2014 e 2015, respectivamente31.  

Gráfico 16 

Taxas de DUAT cobradas por distrito de 2013 a 2015. 

 
Fonte: SPGC- Zambézia (2016). 

Analisando os valores anuais totais, verifica-se uma tendência crescente na arrecadação de taxas 

de DUAT. Mais de 50% das taxas cobradas em 2013 vem dos distritos de Gurué (32.9%) e Ile 

(21.2%), tendo sido cobrado um valor total de 4.886.652,84 meticais. Em 2014, o valor total 

arrecado registou uma ligeira redução, tendo totalizado 4.831.455,53 meticais. O distrito de 

Mopeia registou a maior percentagem de arrecadação, com 27.8% do total, seguido pelo distrito 

de Ile, com 22.3%. Embora tenha registado uma redução das taxas cobradas em 2014, o distrito 

de Gurué representou, em 2015, cerca de 35.8% do valor total cobrado, seguido novamente pelo 

distrito de Ile com 14.8% das arrecadações. No geral, no ano de 2015 foi registado o maior 

volume de taxas cobradas, ou seja, cerca de 7.000.350,67 meticais. Os distritos de Gurué e Ile 

são os que apresentam a maior percentagem acumulada de taxas cobradas nos três anos, 

enquanto os distritos de Gilé e Lugela representam os valores mínimos cobrados com uma 

percentagem total acumulada de 1,1% e 1,9%, respectivamente. Conforme foi mencionado 

anteriormente, em Gurué localizam-se grande parte dos investimentos privados existentes 

(médias e grandes empresas agrícolas) na província, muitos dos quais estão virados à produção 

de soja, para além das empresas chazeiras. Este ponto pode explicar o facto de o Gurué 

representar um dos distritos com maior volume de áreas concessionadas e registadas, bem como 

                                                           
30 Artigo 19 do Regulamento da Lei de Terras (Decreto nº. 66/98 de 8 de Dezembro). 
31 Vide os anexos 1, 2 e 3. 
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uma maior arrecadação de taxas de DUAT. As 10 grandes empresas do ramo agrário a operar no 

distrito investiram na agricultura cerca de 159.343.799,52 U$D, numa área potencial de 

28.442,79 hectares, conforme indica a tabela 3, abaixo indicada. Repare-se que em mais de 50% 

das empresas abaixo alistadas, a área física em exploração é inferior à área total registada, ainda 

que, em alguns casos, a percentagem de cumprimento do DUAT esteja próxima dos 100%. 

 
Tabela 3: Empresas que operam no distrito de Gurué. 

Nome da Empresa Localizacao Actividade
Ano de 

Início

Area Potencial 

(ha)

Area Fisica 

(ha)

 Cump. 

DUAT (%)
Invest. (USD)

Agro Moz Uacua-Nintulo Agricultura 2012 9.000,00 3.000,00 33 60.000.000,00

Rei do Agro Niuce-Tetete Agricultua 2010 2.300,00 750,00 33 5.572.800,00

Hoyo hoyo Ruace-Tetete Agricultura 2009 3.063,32 1.628,00 53 50.000.000,00

AC-LIOMA Lioma Sede Agricultura 2011 6,00 6,00 100 1.000.000,00

ALIF Quimica Aldeia de Serra-Tetete Agricultura 2008 1.700,00 290,00 17 86.666,00

Murrimo Macadmia UP1-Murrimo Agricultura 2012 1.250,00 298,20 24 11.900.000,00

Macdamia G&F Mococha-Mepuagiua Agricultura 2014 836,33 250,00 30 6.000.000,00

ATFC Monte Branco-Mepuagiua Silvicultura 2008 3.052,14 3.022,19 99 12.784.333,52

MLT Sede-Gurue Sede Fomento de Tacaco

Chaz de Mocambique UP6-Gurue Sede Producao de cha 1998 2.228,00 1.494,00 67 6.000.000,00

Cha de Magoma UP8,9-Mepuagiua Producao de cha 2004 1.719,00 1.591,00 93 6.000.000,00

Cha Mitilile UP12-Mepuagiua Producao de  Cha 600,00 578,00 96 0,00

SDZ UP5-Gurue Sede Producao de cha 1999 2.688,00 1.658,00 62 0,00

28.442,79 14.565,39 51 159.343.799,52Grande Total  
Fonte: SDAE-Gurué (2015) 

 

No Gurué, um dos pontos levantados pelas comunidades camponesas e associações de 

produtores prende-se com o facto de, em muitos casos, serem cobradas taxas de DUAT anuais, 

mesmo que a notificação da autorização provisória não tenha ainda sido emitida, conforme 

estabelecido na Lei. O apoio prestado por algumas Organizações da Sociedade Civil (OSC) no 

registo dos direitos das comunidades tem sido importante, não apenas para diminuir os custos 

associados ao processo de registo, mas também para permitir que as comunidades tenham os 

seus direitos e interesses protegidos, sobretudo em locais onde se verifica uma forte penetração 

do capital como no Gurué.  

 

 

6. Processos de DUAT na Província de Nampula 

 

6.1. Processos de DUAT por finalidade e área 

 

Outro local onde decorreu a pesquisa foi na província de Nampula. O período considerado para 

o estudo foi igualmente de 2007-2015 e para as mesmas finalidades, a saber: agricultura, agro-

pecuária, pecuária e silvicultura. No geral, os dados indicam que, no período acima referido, 

deram entrada nos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC) cerca de 331 pedidos 

de DUAT, para uma área total de 1.176.446 ha. Do total dos pedidos que deram entrada, 147 

tinham como fim a agro-pecuária, 119 a agricultura, 37 a pecuária e 28 a silvicultura. Em 

Nampula, a agro-pecuária e agricultura registaram o maior número de pedidos, ou seja, 147 e 

119 processos, respectivamente, conforme indica o gráfico 17. 
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Gráfico 17 

Pedidos de DUAT que deram entrada/finalidade e área (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

Analisando por finalidade e estado do processo, verifica-se que do total de 331 pedidos que 

deram entrada nos serviços de cadastro, 291 foram deferidos, isto é, aproximadamente 88% do 

total. Cerca de 82% dos pedidos deferidos destinavam-se à agricultura e agro-pecuária, com 100 

e 138 pedidos autorizados, respectivamente. A pecuária e a silvicultura totalizam os restantes 

18%, com 37 e 16 pedidos autorizados, respectivamente, conforme o gráfico 18. 

 
Gráfico 18 

DUATS deferidos por finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

Em termos de área deferida, a agro-pecuária por si só representa cerca de 79% da área total, 

com cerca de 847.420 ha solicitados. A esta finalidade segue-se a silvicultura com 181.269 ha, 

ou seja, 17% do total, a agricultura com 2% do total de área autorizada (25.509 ha) e, por fim, a 

pecuária com apenas 1% do total de área deferida, como ilustra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 19 

DUATS deferidos por área e finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

Quantos aos processos de DUAT em tramitação, a agricultura e a agro-pecuária, com 9 e 8 

processos, respectivamente, representam, em conjunto, a totalidade dos pedidos. Em termos 

percentuais, a agricultura representa mais de 50% dos processos em tramitação, enquanto a 

pecuária e a silvicultura não conheceram algum processo em tramitação, conforme indica o 

gráfico 20. 

 
Gráfico 20 

Processos de DUATS em tramitação por finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

O gráfico 21 apresenta a área dos pedidos de DUAT em tramitação, por finalidade. Com maior 

número de processos em tramitação, a agricultura apresenta igualmente a maior percentagem da 

área em tramitação (89%), correspondente a 20.260 ha. Os restantes 11% do total de área em 

tramitação destinam-se à agro-pecuária, e correspondem a uma área física de 2.528 ha. 
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Gráfico 21 

DUATS em tramitação por área e finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

Na província de Nampula encontramos uma nova categoria de estágio dos pedidos de DUAT, 

que não encontrámos na província da Zambézia, isto é, os DUATs arquivados. No período 

considerado, foram arquivados 12 processos de pedido de DUAT, correspondentes a uma área 

de 75.685 ha, e cuja finalidade era a silvicultura. A categoria “indeferidos”, encontrada nos 

dados da Zambézia, não aparece nos dados de Nampula, vide gráfico 22. 
 

Gráfico 22 

DUATS arquivados por área e finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 
Analisando o gráfico 23, nota-se que 11 DUATs foram cancelados, dos quais 10 tinham a 

agricultura como finalidade e 1 a agro-pecuária. As restantes finalidades não registaram algum 

DUAT cancelado. 
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Gráfico 23 

DUATS cancelados por finalidade (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

Quanto à área, os DUATs cancelados totalizam cerca de 10.202 ha, dos quais 10.170 ha têm 

como finalidade a agricultura (99,7%) e 32 ha a agro-pecuária (0,3%). 

Gráfico 24 

DUATS cancelados por finalidade e área (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

6.2 Áreas comunitárias registadas 

 

Em termos de áreas comunitárias, deram entrada nos serviços de cadastro da província de 

Nampula 11 processos referentes ao registo de áreas comunitárias, dos quais 9 foram deferidos, 

1 cancelado e 1 em tramitação, como ilustra o gráfico 25. As certidões oficiosas autorizadas 

ocorreram nos distritos de Murrupula, Mecubúri, Ribaué, Eráti e Monapo, sendo o 

cancelamento referente ao distrito de Moma e o pedido em tramitação ao distrito de Malema. 

Em relação às áreas, os registos autorizados totalizam uma área de cerca de 57.215 ha, o 

cancelado 22.813 ha, e o único em tramitação aproximadamente 4.757 ha. 
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Gráfico 25 

Áreas comunitárias registadas em Nampula (2007-2015). 

 
Fonte: SPGC-Nampula (2016). 

 

Conclusão 

O registo dos direitos de uso da terra constitui, no contexto actual, um pressuposto importante 

nos esforços levados a cabo por diferentes actores (nacionais e estrangeiros, públicos e 

privados), visando garantir o acesso seguro a este recurso de importância vital, sobretudo para 

as comunidades camponesas locais que deste dependem para a sua subsistência.  

O estudo realizado nas províncias de Nampula e Zambézia revela haver vantagens em 

documentar os direitos de uso e aproveitamento da terra como, por exemplo, a 

responsabilização das comunidades locais na gestão dos seus recursos, a identificação dos 

limites dos diferentes ocupantes, facilidades no acesso ao crédito e prevenção de conflitos de 

terra. O registo das áreas comunitárias permite ainda mapear associações de produtores (formais 

e informais) nas quais se verifica uma tendência participativa crescente de mulheres, sobretudo 

ao nível da liderança. Entretanto, a tramitação dos pedidos de DUATs conhece ainda alguns 

constrangimentos, sendo os mais referenciados a falta de recursos humanos qualificados, a 

morosidade na tramitação dos pedidos e os custos associados ao processo de obtenção de 

DUATs que concorrem para que os pequenos produtores optem por continuar a produzir sem 

possuir um documento escrito, uma vez que, pelas normas e práticas costumeiras, eles de 

antemão são detentores de direitos de uso e aproveitamento da terra. 

 

Verificou-se neste estudo que os processos de concessão de DUATs têm sido diferenciados 

consoante a zona, o produtor e a autoridade encarregue do processo e a finalidade. Existem 

diferenças entre o número de pedidos e o tamanho das áreas solicitadas, em cada um dos locais 

estudados. Existem igualmente diferenças entre as informações fornecidas e conhecimento dos 

processos entre as autoridades aos diferentes níveis (central e local), os produtores e as 

empresas entrevistadas. A diferenciação parece estar relacionada com zonas de alto potencial 

(agrícola ou outro); zonas de interesse de investidores (nacionais e estrangeiros), normalmente 

coincidentes com zonas de maior acessibilidade ao mercado (nacional ou externo); o 

produtor/investidor comercial e de maior escala e o pequeno produtor; o produtor de alimentos e 

o de produtos de exportação; e o desenvolvimento e fragilidade institucional do organismo que 

tem que processar o DUAT. 

 

No geral, considera-se haver necessidade de apostar em políticas de descentralização e 

desconcentração de poderes, melhorar a capacitação dos quadros locais, aumentar a circulação 

de informação entre os Serviços de Cadastro ao nível provincial e distrital e fornecimento de 

meios de trabalho conducentes a uma celeridade na tramitação dos pedidos.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Associações registadas por distrito, província da Zambézia (2007-2015). 

 
 

 
Anexo 2: Taxas de DUAT cobradas de Janeiro a Dezembro de 2013 (Província da Zambézia). 

 
Fonte: SPGC-Zambézia (2016) 
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Anexo 3: Taxas de DUAT cobradas de Janeiro a Dezembro de 2014 (Província da Zambézia). 

 
Fonte: SPGC-Zambézia (2016) 

 
Anexo 4: Taxas cobradas de Janeiro a Dezembro de 2015 (Província da Zambézia). 

 
Fonte: SPGC-Zambézia (2016).
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