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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 

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 final.
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OS MERCADOS DE TERRAS RURAIS NO CORREDOR DA BEIRA:  

DINÂMICAS E CONFLITOS. 

 
Uacitissa Mandamule1 e Tomás Manhicane Jr.2 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A terra constitui um elemento importante para o desenvolvimento económico e social de qualquer 

sociedade, aparecendo no centro de várias políticas e programas de desenvolvimento, e interligando 

vários sectores e serviços da Administração Pública. Sua ligação com a soberania dos Estados faz 

deste recurso uma questão política e económica crucial, comportando interesses e agendas diversas 

e, por vezes, conflituantes. 

 

Volvidas duas décadas após a aprovação da actual Lei de Terras (Lei nº 19/97 de 1 de Outubro), 

persistem as conflitualidades no acesso à terra e estão ainda por mapear os locais de conflitos, actores 

envolvidos e tipo de direitos reivindicados. Concorrem para esta situação, o desrespeito pela 

legislação e a falta de rigor, legal e técnico, no cumprimento de procedimentos de reconhecimento, 

formalização, fiscalização e responsabilização por parte de funcionários públicos, aliado ao 

desconhecimento da legislação por parte dos cidadãos, tanto no meio rural como no meio urbano. Os 

mercados de terra são também apontados entre os factores causadores de conflitos sobre a ocupação 

da terra (Negrão, 2004; Chaveau et al., 2006; Colin et al. 2017), colocando-se estes como um desafio 

à gestão e administração de terras, por um lado, e à segurança de posse da terra dos pequenos 

produtores, por outro lado. 
 

Entende-se por mercado de terras, no contexto moçambicano, o conjunto de transacções de 

benfeitorias3 e de direitos adquiridos sobre a terra, realizadas através de um acordo voluntário entre 

dois indivíduos ou grupos de indivíduos, representados por agentes (Negrão, 2004). O mercado de 

terras tem que ver com as relações que se estabelecem entre donos da terra e novos ocupantes ou entre 

intermediários (ou agentes) e novos ocupantes, qualquer que seja a forma de transacção (temporária 

ou definitiva, onerosa ou não onerosa). 

 

Segundo Polanyi (1944), a terra é uma mercadoria fictícia pois não foi concebida para fins de compra 

e venda no mercado. O autor reconhece a importância da terra no desenvolvimento da economia, 

defendendo a regulação dos mercados de terra como forma de evitar possíveis externalidades.  

 

A questão da regulação é também discutida por Lavigne Delville et al. (2017), para quem a 

administração do Estado deve ser incisiva na criação de mecanismos de regulação e fiscalização das 

transacções à volta da terra que, no contexto actual, não cessam de aumentar em vários países 

africanos. Por regulação dos mercados de terra, os autores entendem o conjunto de medidas através 

das quais o Estado e as autoridades locais intervêm nos mercados de terra no sentido de corrigir as 

suas disfunções. Para estes, a regulação dos mercados de terra requer, fundamentalmente, a existência 

                                                           
1 Investigadora Assistente no Observatório do Meio Rural. 
2 Economista. 
3Benfeitorias são todas as actividades feitas para conservar ou melhorar a terra, podendo estas ser classificadas 

em necessárias, quando têm por fim evitar a perda, destruição ou deterioração da terra; úteis, as que aumentam 

o valor da terra, mesmo não sendo indispensáveis para a sua conservação; e voluptuárias, quando simplesmente 

servem para recreio do benfeitorizante (Capítulo 1, artigo 1, Regulamento da Lei de Terras). 
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de instituições eficazes e de vontade política para promover o desenvolvimento rural, corrigir os 

efeitos considerados negativos das transacções sobre a terra e orientar a evolução da economia e da 

sociedade. 

Na perspectiva clássica da teoria dos direitos de propriedade, a mercantilização da terra, ou seja, sua 

transformação numa mercadoria susceptível de venda e alienação no mercado, acontece, de forma 

espontânea, como resultado do crescimento demográfico, do aumento dos investimentos agrícolas e 

do empobrecimento crescente duma parte da população que se vê pressionada a vender as suas terras. 

Nestas circunstâncias, a ausência de propriedade privada é prejudicial pois as explorações não são 

feitas de maneira ecologicamente sustentável e, por sua vez, os investimentos não conservam nem 

melhoram a qualidade dos solos e da produção, provocando, desta forma, importantes externalidades. 

Para estas situações de crescente mercantilização da terra, o Estado é chamado a responder através 

duma inovação institucional que permite registar os direitos de posse da terra dos indivíduos, por 

meio de uma agência central constituída para o efeito (Lavigne Delville e Karsenty, 1998).  

 

No entanto, para Chaveau et al. (2006), o aumento das relações comerciais sobre a terra não significa, 

necessariamente, a emergência de um verdadeiro mercado de terras ou que a terra se tenha tornado 

numa mercadoria. Para estes autores, pode, por exemplo, vender-se o direito de plantar, mas não a 

terra em si, ou seja, vendem-se certos direitos e conservam-se outros. Além disso, a existência de 

transacções monetárias sobre a terra não permite concluir que a venda desses direitos seja 

incontestável ou definitiva.  

Um estudo recente sobre os mercados de terras rurais na África Ocidental (Lavigne Delville et al., 

2017) revela a existência de vários mercados de terras, formais e informais, sobretudo nas áreas 

periurbanas de Bamaco, no Mali. Naquela região, cada mercado tem o seu preço que depende muito 

da existência, ou não, de um título.  

 

O mesmo estudo indica que a Tanzânia confronta-se com a existência de vários pedidos de ocupação 

de terra (150.000 parcelas/ano) e pouca oferta (8.000 parcelas/ano) levando as famílias com baixos 

níveis de rendimentos a procurar terra no sector informal e a construir em áreas não planificadas. Os 

autores indicam que no Botswana, onde o mercado de terras foi liberalizado, registou-se um aumento 

da apropriação da terra nas áreas peri-urbanas por novos actores, na sua maioria novos-ricos e 

imigrantes sem ligações com as comunidades locais. Estes novos proprietários fundiários chegam a 

deter mais terra que os residentes locais mais antigos e mais pobres (Lavigne Delville et al., 2017). 

 

Na Zâmbia, a liberalização dos mercados de terras urbanas e o aumento demográfico nas cidades 

fizeram-se acompanhar por uma crescente concorrência pela terra e pela concentração de terras nas 

mãos de políticos e funcionários públicos. Aqui, a terra urbana desempenha um papel central na 

constituição das clientelas políticas. Segundo referem os autores, situações semelhantes acontecem 

igualmente em outras cidades da região, como Harare (Zimbabwe) e Lilongwe, no Malawi (Lavigne 

Delville et al., 2017). 

O estudo de Negrão (2004) fornece uma importante base para a compreensão dos mercados de terra 

urbana em Moçambique. O autor identifica três tipos de mercados de terra, sendo o primeiro referente 

às pessoas que vendem a terra em áreas rurais. O segundo tipo de mercado identificado por Negrão 

(2004:29) ocorre nas zonas peri-urbanas e caracteriza-se pela subdivisão do terreno com um próximo 

(familiar ou amigo), mediante pagamento ou aluguer em dinheiro ou em serviços e mordomias. Por 

fim, o terceiro tipo de mercado de terras ocorre junto a valas de drenagens ou espaços públicos e 

envolve, do lado da oferta, funcionários dos conselhos municipais e, do lado da procura, os grupos 

vulneráveis da sociedade (pessoas pobres, mulheres divorciadas ou mães solteiras). 
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Baleira e Castro (2016) identificam a existência de um duplo mercado de terras em Moçambique, 

sendo um oficial e outro não oficial, isto é, não formalmente institucionalizado, no qual os cidadãos 

transaccionam os seus DUATs em termos de “venda” e “arrendamento” da terra, sendo as principais 

finalidades a habitação e a agricultura. Segundo apresentam os autores, o status dos mercados de 

terras em Moçambique é de transição de um status de imaturidade, isto é, de fraca capacidade das 

instituições de gestão e administração de terras para responder à demanda existente, para um status 

de desenvolvimento do mercado, no qual as instituições apresentam-se mais desenvolvidas e abertas 

para a implementação de reformas legislativas referentes aos processos de transferência de títulos de 

terra entre particulares. 

 

O presente estudo tem como objectivo analisar os tipos e as dinâmicas dos mercados de terras rurais4 

ao longo do Corredor da Beira. Pretende-se identificar os mecanismos formais informais de acesso à 

terra, os actores envolvidos e seus papéis e os conflitos daí decorrentes. 

Nos capítulos 1 e 2, apresentam-se a introdução e a metodologia, respectivamente, seguindo-se a 

apresentação do quadro político-legal sobre terras, a tipologia dos mercados de terras rurais e o papel 

dos actores nas transacções de terras nos capítulos 3, 4 e 5. Os mercados de terras nos locais de estudos 

são apresentados no capítulo 6 e, de seguida, o capítulo 7 apresenta algumas especificidades dos 

distritos estudados. Por fim, nos capítulos 8 e 9 são apresentadas a participação das mulheres nos 

mercados de terra e os tipos de conflitos de terra emergentes, respectivamente, terminando-se com as 

considerações finais. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este estudo qualitativo sobre os mercados de terras rurais foi realizado nas províncias de Manica e 

Sofala, onde os pontos de amostragem foram os distritos de Nhamatanda, Manica, Vanduzi, e 

Sussundenga. O critério para a selecção destes distritos está relacionado com a dinâmica do 

desenvolvimento da agricultura e pecuária nestes locais. Trata-se de distritos localizados ao longo do 

Corredor da Beira, onde predominam os mais importantes tipos de uso terra em Moçambique, 

nomeadamente o sequeiro industrial, sequeiro tradicional, regadio moderno, o regadio tradicional, 

terra para pastagem e plantação de fruta (CAP, 2011), e onde a procura por terra por particulares, 

empresas e investidores privados tem estado a aumentar (UNAC e GRAIN, 2015; Mosca et al., 2016).  

 

As entrevistas semi-estruturadas realizadas junto às autoridades locais, autoridades comunitárias, 

produtores locais e representantes de Organizações da Sociedade Civil locais permitiram recolher 

dados relativos aos tipos e características dos mercados de terras rurais, suas dinâmicas e conflitos 

decorrentes. Para a identificação dos entrevistados, o trabalho de campo procedeu por iteração, uma 

metodologia que evoca a escolha deliberada das pessoas a incluir na pesquisa, num processo contínuo 

de idas e vindas do pesquisador no terreno (Sardan, 2017).  

Para complementar os dados recolhidos através das entrevistas e da observação não-participante, foi 

aplicado um curto questionário a 272 produtores, correspondendo a 68 em cada um dos quatro locais. 

                                                           
4 Segundo Carrilho (2017b), o meio rural caracteriza-se por uma ocupação esparsa e em campo aberto do solo, 

uso de recursos vegetais e faunísticos superficiais da terra e das águas e predominância da actividade agrícola. 

No geral, consideram-se rurais aquelas áreas localizadas fora das cidades e centro urbanos. Em Moçambique, 

mais de 60% da população, ou seja, aproximadamente 18 milhões de habitantes, vivem nas zonas rurais e, 

destes, mais de 90% depende da agricultura para a sua sobrevivência. 
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Este número foi calculado com base no número de habitantes de cada um dos locais de estudo, com 

o intervalo de confiança de 90% e margem de erro amostral de 10%.  

Província Distrito População Amostra 

Manica 

Manica 225.000 
68 

Sussundenga 168.200 68 

Vanduzi 124.064 68 

Sofala Nhamatanda 317.538 68 

Total 271 

Fonte: INE (2017) 

 

Para além de questões gerais sobre as características sócio-demográficas da população, o inquérito 

procurou captar as dinâmicas das formas de acesso e gestão da terra, valor da terra no mercado, locais 

de maior procura por terra, entre outras. A amostra foi estratificada segundo o tipo de culturas; acesso 

aos mercados; zonas de alta produtividade e finalidade de produção. Em cada local utilizou-se o 

método de selecção aleatória sistemática para a escolha dos produtores a serem inquiridos. 

Com a excepção do caso das culturas de regadio, que foram conduzidas na totalidade em Rotanda, 

distrito de Sussundenga, procurou-se sempre seleccionar mais do que um ponto de amostragem em 

cada local, selecção esta influenciada por factores como a acessibilidade e demais facilidades 

logísticas para a condução do trabalho de campo. O tratamento estatístico foi feito com recurso ao 

SPSS. 

 

 

3. QUADRO POLÍTICO-LEGAL SOBRE TERRAS EM MOÇAMBIQUE 

 

Desde a independência nacional em 1975, a legislação de terras em Moçambique tem sido formulada 

e ajustada consoante a conjuntura política e económica nacional e internacional. Ao longo dos anos, 

vários instrumentos e políticas fundiárias têm vindo a ser desenhados e revistos, visando a sua 

adequação à realidade e a garantir o melhor acesso e uso da terra pelos singulares, populações locais, 

investidores e pelo próprio Estado.  

Em Moçambique vigora um regime de propriedade pública da terra, isto é, a terra é propriedade do 

Estado, a quem cabe definir os critérios do seu acesso, uso e aproveitamento. A primeira lei de Terras 

de Moçambique, Lei n.º 6/79 de 3 de Julho, já instituía este regime de propriedade pública da terra, 

especificando que a terra não pode ser vendida ou por qualquer outra forma alienada, nem arrendada, 

hipotecada ou penhorada (art. 1). Aqui, o arrendamento figura entre as formas de transacção sobre a 

terra proibidas por lei. Reinstituindo/mantendo a propriedade do Estado sobre a terra, a Constituição 

da República de Moçambique de 1990 reconfirma que a terra não pode ser vendida, ou por qualquer 

outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada, sem mencionar a figura do arrendamento. A 

proibição do arrendamento ficou igualmente omissa na CRM de 2004. Serra (2012) questiona se a 

proibição do arrendamento integraria a categoria geral de alienação, cuja proibição aparece referida 

nas duas constituições. 

 

O princípio da propriedade do Estado sobre a Terra foi mantido na actual Constituição da República 

de Moçambique (CRM, 2004), no n.º 1 do artigo 109. Ao estabelecer este princípio, a CRM (2004) 
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proíbe, a venda, alienação, hipoteca ou penhora da terra5. Para além de determinar as condições de 

uso e aproveitamento da terra, o Estado reconhece o direito de ocupação da terra, por normas e 

práticas costumeiras, por pessoas singulares e comunidades locais, desde que aquelas não contrariem 

a constituição. A Lei de Terras determina ainda que as pessoas que estejam a utilizar a terra, por boa-

fé, há pelo menos dez anos e aquelas que tiverem emitido um pedido aos serviços de cadastro 

correspondentes podem, igualmente, adquirir o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT)6.  

 

O DUAT é um direito que as pessoas, singulares ou colectivas, e as comunidades locais adquirem 

sobre a terra. O título de DUAT é um documento, emitido pelos serviços públicos de cadastro, 

comprovativo do direito de uso e aproveitamento da terra (Alfredo, 2009). O direito de uso e 

aproveitamento da terra adquirido pelas comunidades locais, por ocupação, assim como o destinado 

à habitação e à exploração familiar por pessoas singulares nacionais, não está sujeito a prazo. Já o 

direito de uso e aproveitamento da terra adquirido para fins de exercício de actividades económicas 

está sujeito a um prazo de 50 anos renováveis, uma vez, por igual período7. 

 

No que concerne à transmissão do DUAT, o artigo 16 da Lei de Terras estabelece o seguinte: 

 

ARTIGO 16 

(Transmissão) 

 

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

sexo. 

2. Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, entre os vivos, as 

infra-estruturas, construções e benfeitorias nelas existentes, mediante escritura pública precedida 

da autorização da entidade estatal competente. 

3. Nos casos referidos no número anterior, a transmissão é averbada no respectivo título. 

4. No caso de prédios urbanos, com a transmissão do imóvel transmite-se o direito de uso e 

aproveitamento do respectivo terreno. 

5. O titular do direito de uso e aproveitamento da terra pode constituir hipoteca sobre os bens 

imóveis e as benfeitorias que, devidamente autorizado, edificou no terreno ou sobre os quais 

legalmente tenha adquirido o direito de propriedade. 

 

(Lei de Terra, n.º 19/97 de 1 de Outubro) 

 

A Política Nacional de Terras8 classifica as áreas de uso de terras em 4 tipos, nomeadamente: tipo A, 

B, C e D. Esta classificação tem como base o tipo de utilizadores existentes (sector familiar, 

empresarial ou misto); as condições agro-ecológicas da região; a densidade populacional; a 

localização e intensidade de utilização da terra e o acesso aos mercados. Quanto à transmissibilidade 

dos direitos, a Política Nacional de Terras estabelece: 

 

 Nas áreas classificadas como Tipo A, onde predomina o uso urbano e o sector empresarial 

rural, regulamentar-se-ão os mecanismos que permitem a transferência onerosa de títulos de 

uso e aproveitamento da terra entre os seus titulares, tanto entre nacionais como de nacionais 

para estrangeiros, sempre que investimentos tiverem sido feitos no terreno. Nestas áreas, 

                                                           
5 Artigo 109, número 2 (CRM, 2004). 
6 Artigo 13, Lei de Terras 19/97 de 1 de Outubro. 
7 Artigo 17 da Lei 19/97 de 1 de Outubro. 
8 Aprovada pela Resolução nº 10/95 de 17 de Outubro. 
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deverão ser regulamentados também os tamanhos mínimos dos terrenos, de acordo com as suas 

finalidades. Serão introduzidos outros mecanismos que impeçam a especulação de terra mas 

que incentivem o camponês familiar e o pequeno produtor, que ocupam terras do tipo A como 

meio de subsistência. 

 Nas áreas Tipo B, onde predomina o sector familiar, prevalecerá o direito consuetudinário na 

transmissão dos direitos de uso e aproveitamento da terra. O acesso do investidor a estas áreas 

deverá ser negociado e acordado com a comunidade. Esta negociação com a comunidade 

deverá ser apoiada pelos órgãos competentes do Estado, a vários níveis. 

 Nas áreas Tipo C, por se tratar de áreas protegidas, será vedada toda e qualquer transferência 

onerosa de títulos, exceptuando as áreas que venham a ser identificadas como sendo para a 

implementação de projectos previstos nos planos directores do Governo. 

 Nas áreas Tipo D, de difícil acesso, além de ser possível a transferência de títulos de 

uso e aproveitamento da terra, serão instituídos mecanismos de incentivos fiscais e de 

mercado para atrair investimentos. 

 

 

4. OS MERCADOS DE TERRAS RURAIS EM MOÇAMBIQUE: UMA TENTATIVA 

DE CARACTERIZAÇÃO 

 

A situação geral de Moçambique apresenta discrepâncias entre a Política Nacional de Terras, a Lei 

de Terras e a prática. Se constitui princípio que a terra é propriedade do Estado e não se vende9, na 

prática, está bastante presente em alguns locais a compra de terras, hoje em dia, considerada uma das 

formas mais céleres de acesso à terra nas zonas rurais [Serra, 2012; Carrilho, 2012a; Tanner, 2012; 

Baleira e Castro, 2016]. As transacções de terras reproduzem-se num cenário de forte especulação 

em que as pessoas cedem, temporária ou definitivamente, os seus direitos à terra a montantes variados, 

determinados com base em critérios como a localização, tamanho da área, posse de título de DUAT 

e facilidade de acesso aos mercados.  

No geral, quanto à duração do acordo, as transacções podem ser classificadas em temporárias 

(arrendamento, empréstimo, partilha de produção) e definitivas (compra e venda); e, quanto às 

contrapartidas, entre onerosas (espécie) e não onerosas (produtos ou trabalho). As contrapartidas 

dependem do acordo entre os proprietários locais de terras, entendidos como os detentores dos direitos 

consuetudinários, e os requerentes. 

  

                                                           
9 Lei nº 19/97 de 1 de Outubro, artigo 3. 



7 

 

Figura 1: Classificação das transacções de terras rurais. 

 
 
Arrendamento de terras 

 

Por arrendamento (ou aluguer) da terra entendem-se as transacções de terra que envolvem a 

transferência de uma parte dos direitos sobre a terra, por um período de tempo determinado, paga em 

valores monetários ou outras formas de pagamento previamente acordadas entre as partes.  

 

Empréstimo de terras 

 

Nos locais onde há fraca densidade populacional e muita disponibilidade de terras, a concorrência 

pela terra, assim como as transacções onerosas e definitivas de espaços, tende a ser fraca. Trata-se, 

geralmente, de zonas de difícil acesso, com pouco acesso aos serviços de educação, saúde e 

transporte, zonas desprovidas de infra-estruturas como estradas e com difícil acesso aos mercados. 

Estas zonas corresponderiam às áreas de Tipo D incluídas na Política Nacional de Terras (Resolução 

n.º 10/95), isto é, áreas nunca antes ocupadas ou exploradas, com certo grau de inacessibilidade e cujo 

potencial de uso e exploração depende da capacidade do Estado para criar incentivos fiscais e atrair 

investimentos A principal forma de transacção que acontece nestas zonas é o empréstimo. 

 

O empréstimo é um tipo de acordo em que o detentor do direito de uso e aproveitamento da terra 

abdica temporariamente do exercício desse direito a favor de outra pessoa, sem exigência de qualquer 

tipo de retribuição ou gratificação. O empréstimo é feito com base na confiança ou na proximidade, 

seja consanguínea ou comunitária.  
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O acordo de empréstimo tem uma vigência anual com possibilidade de renovação por um período de 

até 5 anos. São referidos alguns casos de empréstimo de terra a longo prazo, especialmente quando 

se trata de casamento ou de membros da mesma família. Em princípio, e tal como acontece no 

arrendamento, não é autorizada a implantação de culturas que ultrapassem o período equivalente a 

uma época de colheita, isto é árvores ou culturas perenes. 

 

O empréstimo constitui uma forma de valorização da terra que permite evitar a ociosidade e casos de 

usurpação que podem surgir quando a procura por terra aumenta. Os direitos do beneficiário incidem 

sobre a terra, excluindo o usufruto das árvores implantadas na superfície, excepto para a obtenção de 

sombra. Nestes acordos, a pessoa a quem a terra é emprestada fica responsável pelo controlo da terra 

e pela sua boa utilização. No final da campanha, a decisão de gratificar o dono da área dependerá da 

boa vontade daquele, que pode escolher entre oferecer parte da sua produção, numa quantidade por 

si determinada, ou oferecer um valor monetário simbólico.  

 

A gratificação simbólica em valores monetários não significa que a terra se tenha tornado um bem 

comercial, no sentido da compra e venda ou do arrendamento. Significa apenas uma forma de mostrar 

gratidão e respeito ao dono da área pela relação iniciada com o empréstimo e pela confiança 

depositada ao permitir o uso da área. 

 

Acordos de partilha de produção 

 

Os contratos de partilha de produção referem-se a acordos em que há cedência de terra para um 

utilizador tendo como contrapartida de divisão da produção que tiver sido conseguida durante o período 

de exploração da área. Este tipo de acordo acontece, geralmente, entre os nativos e pessoas vindas de 

fora da comunidade à procura de terra para cultivar.  

Lavigne Delville et al. (2017) estabelecem uma tipologia dos contratos de partilha de produção, que se 

apresenta no quadro a seguir: 

 

Tabela 1: Tipologia dos contratos de partilha de produção (Lavigne Delville, et. al. 2017) 

Contrato como... 

 
Relação de 

trabalho 

Relação de 

propriedade 
Parceria 

Contribuição do cedente 

Terra + totalidade 

dos factores, fora o 

trabalho*10 

Terra 
Terra + uma parte dos 

factores de produção* 

Contribuição do receptor Trabalho 

Totalidade dos 

factores de produção*, 

fora a terra 

Trabalho + uma parte 

dos factores de 

produção* 

Quem decide Cedente Receptor Cedente e receptor 

 

Conforme indica o quadro acima, nos contratos de partilha de produção (sharecropping) o titular do 

DUAT sobre a área tem o direito de usufruir da produção feita na sua área, ainda que não tenha 

                                                           
10 * Financiamento, equipamento, água, sementes, insumos, produtos fitossanitários.   
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participado do processo de produção. No entanto, casos há em que, quer o cedente, quer o usuário, 

podem comparticipar nas despesas de produção, através de insumos agrícolas, sendo que as 

quantidades partilhadas irão depender da produção final e do investimento que cada um tiver feito. 

 

Prestação de trabalho  

 

Os contratos de prestação de trabalho fundiário constituem uma modalidade de acordo em que o 

titular do DUAT sobre uma determinada área cede um espaço a um contratado que receberá em troca 

algum valor monetário ou parte da produção. O trabalho pode consistir no desbravamento e abertura 

de um campo de cultivo, até então não explorado, ou na limpeza, sacha e plantação na área detida 

pela família que lhe cedeu a área. 

 

Este tipo de acordo acontece com frequência em contextos de fraca densidade populacional e onde a 

mercantilização da terra, no sentido de compra e venda, ainda não é frequente. Para além da sua força 

de trabalho, o receptor pode igualmente comparticipar oferecendo sementes e outros insumos 

agrícolas ao proprietário da terra, ou ainda parte da sua produção. 

 

Mercado de compra e venda de terra 

 

Por mercados de compra e venda da terra referimo-nos às transacções que resultem na perda dos 

direitos sobre a terra. Num contexto de comercialização ou mercantilização fundiária, a contrapartida 

pela transferência dos direitos de uso e aproveitamento da terra é fixada tendo em conta um preço que 

pode ser dinheiro ou outro equivalente, fixado entre os actores (Le Roy, 1995; Negrão, 2004).  

 

 

5. OS ACTORES NOS MERCADOS DE TERRAS NAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

A terra constitui um objecto de interesse para diferentes actores e indivíduos. O controlo da gestão e 

administração de terras reflectem as relações de poder existentes entre os diferentes actores e grupos 

sociais. 

 

Sendo parte das relações que se estabelecem à volta daquele recurso, as transacções de terras rurais 

colocam em interacção diferentes actores, representando diferentes grupos sociais e cada um 

desempenhando uma função específica e com expectativas quanto à maximização dos seus interesses 

na interacção com os outros actores. Estes actores, que podem ser agrupados em formais (funcionários 

públicos e autoridades tradicionais) e informais (membros das comunidades, agricultores privados, 

empresários e imigrantes), exercem, essencialmente, as funções de cedentes, intermediários e 

cessionários, conforme ilustra a figura 2.  
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Figura 2: Actores nos mercados de terras rurais. 

 
 

Cedentes e Locadores 

 

Os cedentes correspondem ao lado da oferta, isto é, aos indivíduos que, dentro de uma determinada 

comunidade, cedem os seus direitos sobre a terra, ou sobre uma parte de tais direitos, em troca de 

uma contrapartida na forma de um valor (monetário ou de compensação em espécie) previamente 

acordado com a parte interessada. A cedência pode ser definitiva, nos casos de compra e venda da 

terra, ou temporária, no caso de acordos de arrendamento. 

 

Nas zonas rurais, os cedentes são, predominantemente, anciãos e chefes dos agregados familiares, do 

sexo masculino, com baixos níveis de escolaridade, que se dedicam, maioritariamente, às actividades 

agro-pecuárias. Nos agregados familiares chefiados por mulheres, a decisão de ceder a terra poderá 

exigir consulta aos familiares do marido, sobretudo em casos de viuvez, conforme se verá mais 

adiante. 

 

Dentre os cedentes, encontramos também os notáveis e as pessoas mais influentes da comunidade, 

como as autoridades comunitárias e os chefes tradicionais (régulos, chefes de terras e secretários de 

bairro), cujo estatuto lhes confere poder para redistribuir a terra localmente. Dentre os cedentes podem 

encontrar-se também pequenos e médios agricultores inseridos no mercado; agricultores privados e 

jovens herdeiros de terras familiares (homens e mulheres). Para os últimos, a venda de terra 

representa, muitas vezes, uma oportunidade para a obtenção de meios financeiros para poderem fixar-

se nas cidades ou distritos próximos, onde o acesso aos serviços básicos e infra-estruturas (educação, 

saúde, transporte, estradas, etc.) é melhor, em comparação com os seus locais de origem, e onde 
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possam ter oportunidades de emprego assalariado ou de desenvolvimento de outras actividades de 

rendimento, como, por exemplo, o comércio informal. 

 

Cessionários e Locatários 

 

Nas transacções sobre a terra os cessionários e locatários representam o lado da procura, ou seja, os 

actores (singulares ou empresas) que procuram adquirir direitos de uso sobre a terra numa 

determinada zona ou região para diversos fins, destacando-se a habitação, a prática de actividades 

agro-pecuárias e/ou a extracção mineira. Os cessionários podem ser membros e residentes duma 

determinada comunidade onde a parcela de terra desejada está localizada, residentes das comunidades 

e distritos ou empresários (nacionais ou estrangeiros).  

 

Trata-se, por um lado, de indivíduos (jovens, homens e mulheres) que procuram fixar residência ou 

aumentar as suas fronteiras agrícolas, adquirindo terras em locais onde as condições agro-ecológicas 

sejam favoráveis para a finalidade pretendida. Quanto mais próxima dos mercados, das fontes de água 

e dos corredores de desenvolvimento, mais apetecível e concorrida a terra será. Por outro lado, 

encontramos empresas (investidores) com capital financeiro que procuram terra para desenvolver 

actividades nas zonas rurais.  

 

Os intermediários 

 

O intermediário aparece como um actor-chave nas transacções de terras, responsável pela 

identificação de potenciais cessionários e por colocá-los em contacto com potenciais cedentes. Para 

além disto, o seu papel passa igualmente por negociar as condições da cedência, tendo em conta as 

exigências do dono da área, entendido aqui como o detentor legal e legítimo dos direitos de uso e 

aproveitamento sobre determinada área. 

 

A legitimidade do direito do uso e aproveitamento de determinada área é conferida pelo 

reconhecimento e a aceitação da ocupação por parte dos outros membros da comunidade. Uma pessoa 

(singular ou colectiva) pode ter o direito legal de usufruto da terra mediante pedido às autoridades 

administrativas locais, podendo ser-lhe atribuído um título de uso e aproveitamento da terra (DUAT), 

mas não ter legitimidade de usufruto sobre a mesma, em virtude de contestação e não-aceitação da 

ocupação por parte dos membros da comunidade. Para que não seja conflituosa, a ocupação da terra 

exige que as duas condições acima descritas estejam reunidas, ou seja, a legalidade e a legitimidade 

ou reconhecimento do direito de uso e aproveitamento da terra11. 

 

No grupo dos intermediários nas transacções de terras rurais, encontramos, por um lado, os actores 

formais, ou seja, os funcionários públicos, aos diferentes níveis (distrital, local e municipal), que 

procedem à alocação da terra e facilitam o acesso ao DUAT para os grandes investidores, empresários 

e elites políticas, muitas vezes com ligação ao sistema de poder. Por outro lado, encontramos os 

actores informais, constituídos pelos nativos e notáveis das comunidades, maioritariamente do sexo 

masculino, a quem os migrantes se dirigem, primeiramente, para procurar terra. 

 

                                                           
11 No caso de Moçambique, a legalidade da ocupação de terras passa sempre pela legitimidade social por força 

da imposição da condução de consultas comunitárias e da obrigação de obtenção do consentimento das 

comunidades. Os títulos obtidos sem consultas ou ignorando a posição das comunidades são, a todos os 

aspectos, ilegais e ilegítimos, uma vez que a preterição de procedimentos legalmente impostos vicia a qualidade 

do acto administrativo.  
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O papel das autoridades tradicionais  

 

A Lei de Terras 19/97 de 1 de Outubro define a Comunidade local como sendo o agrupamento de 

famílias e indivíduos vivendo numa circunscrição territorial de nível de localidade ou inferior. A Lei 

visa a salvaguarda de interesses comuns através da protecção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, 

sejam cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, pastagens, fontes de água e 

áreas de expansão12. 

 

Na lógica social do território, o acesso dos indivíduos à terra é directamente determinado pela 

identidade e pela posição que esses indivíduos ocupam dentro do grupo, de tal forma que homens e 

mulheres, jovens e velhos, autóctones e migrantes não têm os mesmos direitos e prerrogativas de 

apropriação e uso da terra (Mathieu, 1996 apud Berry, 1993). Um dos princípios gerais do acesso à 

terra por via costumeira é o da aceitação dos novos ocupantes. Os migrantes podem adquirir o direito 

de acesso e uso da terra de que eles têm necessidade para viver, desde que reconheçam a autoridade 

fundiária e política que localmente gere o território e provem a sua lealdade. Os novos ocupantes 

recebem assim direitos de terra que podendo não ser direitos definitivos, embora, na maioria das 

vezes, sejam duradoiros e seguros, isto é, mantêm-se enquanto perdurar a relação social de lealdade 

e não serão contestados por outros utilizadores (Chauveau, 1996 apud Mathieu, 1996). 

 

Nas zonas rurais em Moçambique, é através do reconhecimento das estruturas locais que as 

transacções de terras adquirem legalidade e legitimidade. É a autoridade local (régulo, chefe de terras, 

secretário do bairro) que, mediante pedido do novo ocupante, garante a integração do migrante no 

território e na vida da comunidade. Este deve, por seu turno, fazer prova de obediência às estruturas 

de poder localmente instituídas e às normas de convivência que lhe serão transmitidas durante a 

cerimónia de apresentação que este organiza para apresentar-se à comunidade como novo membro. 

Nestas cerimónias, o novo integrante providencia bebida tradicional e uma refeição aos vizinhos mais 

próximos, acto que significa o laço e a pertença àquele grupo social. 

 

O poder de uma autoridade tradicional está limitado ao seu território, ou seja, cada secretário de bairro 

e cada régulo exerce o seu poder em território específico, devendo conhecer os limites da sua área de 

gestão e as pessoas sobre as quais esse poder é exercido. É um poder que se exerce no território, 

enquanto espaço físico e espaço relacional e de existência entre os membros de uma comunidade, 

onde a prossecução de interesses individuais e a persistência de práticas clientelistas e corruptivas 

não deixam de estar presentes (Mathieu, 1996; Blanc, 2012).  

 

No actual contexto de grandes aquisições de terra e de crescente desenvolvimento de relações 

comerciais sobre a terra, os chefes tradicionais aparecem, por um lado, como a interface oficial entre 

os grandes investidores, as elites políticas, empresários e outros notáveis que procuram terra para 

variados fins e as comunidades locais onde as acções serão desenvolvidas, tendo assim uma influência 

importante na distribuição e no controlo da terra e dos projectos de desenvolvimento trazidos às zonas 

rurais.  

 

Por outro lado, os chefes tradicionais podem actuar como angariadores de terras para os actores 

(empresários e investidores) que procuram adquirir terra a baixos custos e isentando-se de cumprir os 

procedimentos de consulta às comunidades, fixados por Lei. São eles os primeiros a serem 

contactados, são também eles que negoceiam e organizam as consultas comunitárias, os que têm 

acesso a alguma informação sobre os projectos e os primeiros a beneficiar dos acordos estabelecidos, 

                                                           
12 Capítulo I, artigo 1, n°1. 
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colocando-se, assim, numa posição privilegiada em relação aos outros membros da comunidade. 

Assim, pode-se afirmar que o papel das autoridades tradicionais pode, por vezes, ir para além da 

simples protecção dos interesses das comunidades, passando estes a actuar também como 

intermediários das transacções de terras. 

 

 
6. OS MERCADOS DE TERRAS NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Os dados sobre as formas de acesso à terra foram recolhidos tendo por base os seguintes 

critérios: (i) pedido às autoridades tradicionais; (ii) pedido às autoridades formais; (iii) herança; 

(iv) compra com DUAT; (v) compra sem DUAT; (vi) arrendamento; (vii) empréstimo; e (viii) 

simples ocupação. 

 

6.1  Os mercados de compra e venda da terra na área de estudo 

No distritos de Nhamatanda, Manica e Vanduzi, a percentagem dos entrevistados que afirmaram já 

terem vendido terra é de 34%, 27% e 3%, respectivamente. No distrito de Sussundenga, 36% do total 

dos produtores entrevistados respondeu já ter vendido terra alguma vez, conforme se pode ver no 

gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Informantes que afirmam terem vendido terra 

 
 

A recente elevação do distrito de Nhamatanda à categoria de município, em 2013, a sua proximidade 

geográfica da capital nas províncias de Sofala e Manica13, sua localização favorável ao longo do 

Corredor de Desenvolvimento da Beira e seu forte potencial agro-pecuário14, estão entre os factores 

da crescente procura de terra naquele distrito. Já o distrito de Sussundenga, tido como o celeiro da 

província de Manica, é o distrito mais produtivo, com um forte potencial em recursos florestais que 

atrai o interesse de investidores e empresas privadas, conforme se verá mais adiante.  

                                                           
13 O distrito de Nhamatanda localiza-se a 100 km da cidade da Beira e 100 km da cidade de Chimoio.  
14 O balanço preliminar do Plano Económico Social e Orçamento do distrito de Nhamatanda (2017) indica que 

o distrito possui cerca de 55.699 ha de terras livres para pastagem e cerca de 278.567 ha de terras férteis para a 

prática da agricultura. Deste total, 119.200 ha estão sendo usados para a produção de milho, mapira, gergelim, 

girassol, feijões, hortícolas, tubérculos e cana-de-açúcar e os restantes ainda não estão a ser explorados. 
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No distrito de Manica, existe um mercado de terras igualmente activo, como se pode ver pela 

percentagem de respondentes que afirmaram já ter vendido terra (27%). As percentagens 

relativamente menores de informantes que afirmam já terem vendido terra em Vanduzi (3%) pode ser 

explicada pela sua recente elevação à categoria de distrito, sendo que a sua localização estratégica ao 

longo do Corredor da Beira e próximo à capital provincial de Chimoio, deixam antever um crescente 

interesse pelas áreas naquele local. 

 

Do lado da oferta, encontramos pessoas particulares e membros das comunidades, enquanto do lado 

da procura encontramos tanto particulares como empresas. A informação agregada dos quatros 

distritos (gráfico 2), indica, a partir dos inquéritos, que as principais finalidades da procura de terras 

nos locais estudados são a agricultura (50%) e a habitação (34%), conforme indica o gráfico que se 

segue. De facto, a agricultura é a actividade que mais contribui para a economia nas zonas rurais, 

envolvendo mais de 70% da população. 

Gráfico 2: finalidade da procura de terra nos locais de estudo. 

 
 
A partir das entrevistas, verificou-se que os preços da transacção da terra variam de um distrito para 

o outro, tendendo a manter-se estáveis dentro de uma mesma comunidade. No geral, as transacções 

dependem igualmente do tipo de benfeitorias implantadas no local e da existência, ou não, de árvores. 

Cada tipo de árvore tem um determinado valor, sendo o preço final calculado com base no número 

de árvores existentes no local. As árvores mais valiosas, monetariamente, são as fruteiras, 

nomeadamente: bananeiras, mangueiras, cajueiros, abacateiros e papaieiras. 

 

Reconhece-se, cada vez mais, o valor de uso da terra, fazendo com que os preços sejam crescentes à 

medida que aumenta a procura e a concorrência pela terra. O elevado custo de vida pode levar a que 

algumas famílias se sintam aliciadas a vender as suas terras para satisfazer algumas necessidades 

básicas do agregado familiar, como o acesso à educação e saúde. Em casos de áreas herdadas, 

acontece que os jovens herdeiros que não se identificarem com o espaço em questão, optam por 

vender o seu espaço, conforme refere um entrevistado: 
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Eu comprei uma machamba de 6,5 hectares na zona de 

Harumua. A pessoa resolveu vender-me a sua 

machamba porque encontrava-se doente e não tinha 

como sustentar a sua saúde. Paguei 12.000 meticais por 

toda a área. Para além desta, comprei também outra 

machamba, próximo do rio. Essa machamba o dono 

herdou dos falecidos pais, mas, como ele não queria 

viver ali, resolveu vender. Paguei 15.000 meticais por 4 

hectares. […] Esta machamba saiu-me mais cara em 

relação às outras porque é uma machamba bem verde, 

próximo do rio, tem boa produção de milho e hortícolas. 

Em um ano consegui produzir e recuperar o dinheiro 

de compra da machamba (Camponês do distrito de 

Nhamatanda, entrevista de 04/04/2018). 

 

Ao venderem os seus direitos de acesso à terra, os cedentes não perdem o direito de acesso ao território 

da comunidade, continuando a gozar dos outros direitos que a pertença à comunidade lhes confere. 

Significa que, mesmo cedendo os seus direitos sobre a parcela obtida por via costumeira ou outra, o 

membro da comunidade continua a ter acesso à floresta, aos rios, à água, à lenha, aos espaços comuns 

e continua a fazer parte da vida da comunidade. Esta ligação só termina quando o cedente decide 

vender todas as suas terras e mudar-se para um outro local, fora da sua comunidade de pertença.  

Para garantir a segurança das transacções, os acordos entre os cedentes e os novos usuários são 

traduzidos por escrito. Ao contrário dos pedidos formais, para os quais existe um regulamento 

determinado pelos serviços de cadastro, nas transacções informais de terras rurais não existe um 

formulário definido. Nas zonas rurais, onde os níveis de escolarização são baixos e o acesso aos 

recursos informáticos é reduzido, o documento passado no momento do acordo é, geralmente, feito à 

mão, em papel que vai a assinar pelo cedente, pelo novo ocupante e pela autoridade comunitária que 

tiver sido solicitada para formalizar na transacção.  

 

As informações que constam na declaração são referentes, em geral, ao local, seja nome do distrito, 

posto administrativo, localidade e o nome da comunidade, não sendo uniforme em todas as 

transacções, pois não existe nenhuma padronização (vide anexo 1). No mesmo documento, apresenta-

se a identificação das partes envolvidas na transacção, isto é, o nome do cedente, por um lado, e, por 

outro lado, o nome do cessionário. No corpo da declaração explica-se o tipo de acordo entre as partes 

e a sua respectiva duração. É igualmente indicado o valor e o tamanho da área transaccionada, a data, 

e vai a assinar pelas pessoas envolvidas na relação e pela autoridade comunitária. 

 

Este documento é reconhecido dentro da lógica social daquela comunidade e da autoridade daquele 

líder, atribuindo valor à transacção. Tratando-se de transacções com indivíduos de fora da 

comunidade, existe uma preferência para, após a venda, legalizar os direitos junto aos serviços de 

cadastro locais, o que eleva os custos de aquisição.   

 

A instabilidade e insegurança desta forma de acesso à terra tornam indispensável a presença de 

testemunhas, que podem ser familiares do cedente e do cessionário ou membros da comunidade 

devidamente identificados para o efeito, sendo o seu papel dar mais autenticidade à transacção e 

testemunhar em caso de conflitos, frequentes neste tipo de transacções.  
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Tabela 2: Valores mínimos, 

médios e máximos por 

hectare/distrito 

Valor mínimo15 Valor máximo 

Nhamatanda 2.000 MZN 20.000 MZN 

Vanduzi16 40.000 MZN 120.000 MZN 

Sussundenga 5.000 MZN 15.000 MZN 

Manica 5.000 MZN 10.000 MZN 

 

6.2  Arrendamento de terras nas áreas de estudo 

O arrendamento de terra é uma prática presente entre os produtores nas zonas rurais. O gráfico 3 

indica que, no distrito de Nhamatanda, 35% dos respondentes afirmaram já terem arrendado terra 

(machamba) a terceiros. Já nos distritos de Sussundenga, Vanduzi e Manica, as percentagens de 

respondentes que já fizeram acordos de arrendamento de terra é de 12%, 3% e 22%, respectivamente.   

 

Gráfico 3: Arrendamento de terra por distrito 

 
 

O arrendamento é feito a título temporário, por um período que pode ir de um ano, ou seja, uma 

campanha agrícola, renovável por igual período ou até cinco anos, dependendo, por um lado, da 

confiança do dono da terra com o arrendatário, e, por outro lado, do interesse das duas partes em 

continuar com o acordo.  

 

A localização da parcela influencia o valor da renda anual, de tal forma que um espaço, com as 

mesmas características, tamanho e forma, pode ter valores de renda diferentes consoante se encontre 

localizado nas zonas baixas, próximo dos regadios ou de cursos de água ou em zonas altas, próximo 

das vias de acesso, dos mercados, com reduzido acesso à água. 

                                                           
15 Valores obtidos com base em entrevistas. 
16 Estes valores são referentes a uma área de 20x40 metros. 
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A localização da área influencia igualmente o tipo de utilização da terra e o tipo de produção feita. 

Nas áreas arrendadas nas zonas baixas, produzem-se, maioritariamente, culturas de subsistência como 

o tomate, alface, cebola, feijão-verde, batata-reno e inhame. Já em áreas de sequeiros, as principais 

culturas produzidas são o milho, amendoim, mapira, mexoeira e gergelim, na sua maioria culturas de 

rendimento. Algumas culturas, como a mapira, por exemplo, podem ser produzidas em consociação 

com leguminosas, como, por exemplo, o feijão-nhemba17.  

 

Direitos do locatário 

 

Como referem Chaveau e Mathieu (1998), sobre um mesmo espaço podem jogar diferentes tipos de 

direitos: o direito de acesso, isto é, o direito de entrar numa área não utilizada e explorar os recursos 

que ela contenha; o direito de uso (explorar, aproveitar a terra); o direito de gestão (distribuição e 

regulação dos direitos de acesso e de uso); direitos de exclusão e de inclusão (direito de transferir os 

direitos de acesso e de uso, principalmente por herança); e o direito de alienação. A esta lista, 

acrescentamos o direito de posse da terra, isto é, o direito de dispor de todos os outros direitos (acesso, 

uso, gestão, exclusão e inclusão e alienação). Em alguns contextos, como o moçambicano, é vedado, 

legalmente, o direito à alienação da terra. 

 

Ao arrendar a sua área, a pessoa cede o seu direito de acesso e de uso da terra, conservando os outros 

direitos, como o de posse e de exclusão. O arrendatário conserva, assim, o direito de posse da terra e 

das benfeitorias existentes no local18. Significa que o locatário pode cultivar, explorar, colher os 

produtos que tiver cultivado na área cedida, mas não tem o direito de implantar culturas cuja duração 

de exploração ultrapasse o período de vigência de contrato ou fazer algum tipo de construção. 

 

O locatário encontra-se, desta forma, igualmente interdito de plantar árvores de fruta pois a terra não 

lhe pertence, podendo explorar as árvores existentes na área, mediante acordo com o proprietário. 

 

Os acordos de arrendamento são fixados oralmente, havendo necessidade da presença de testemunhas 

que podem ser membros da família ou da associação, caso o acordo seja feito entre membros de uma 

determinada associação de produtores. Este acto destina-se a evitar a ocorrência de futuros conflitos, 

caso o dono da terra venha a perder a vida sem que a família ou os outros associados estejam 

informados sobre o tipo de acordo feito. 

 

Existem várias formas de recompensa nos acordos de arrendamento, sendo os mais frequentes os 

pagamentos em valores monetários e a partilha de produção. Estas retribuições assumem carácter 

obrigatório quando devidamente acordadas entre as partes, antes do início da vigência do acordo, 

quando definem as condições de exploração da terra, ou seja, o que o ocupante está, ou não, autorizado 

                                                           
17 Na Costa do Marfim, onde o arrendamento de terra é uma prática comum nas zonas rurais, o contrato é feito 

por um período equivalente a um ano ou uma campanha, para a produção de culturas como o milho, inhame, 

arroz e mandioca, ou de 2,5 a 3 anos para um ciclo de ananás. Embora pouco frequente, alguns acordos podem 

ir até 99 anos e envolvem empresas ou investidores agrícolas e os proprietários de terra locais. Já no Benim, 

dependendo do tipo de cultura (milho, mandioca ou tomate), os contratos podem durar de 2 a 10 épocas de 

colheita, correspondente a um período de 1 a 5 anos (Colin et al., 2017).  

18 De acordo com o artigo 1, do capítulo 1 do Regulamento da Lei de Terras (decreto nº 66/98), o valor das 

benfeitorias são todas as despesas feitas para conservar ou melhorar a terra, podendo estas ser classificadas em 

necessárias, quando têm por fim evitar a perda, destruição ou deterioração da terra; úteis, as que aumentam o 

valor da terra, mesmo não sendo indispensáveis para a sua conservação; e voluptuárias, quando simplesmente 

servem para recreio do benfeitorizante. 
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a plantar, a temporalidade da exploração e a forma de compensação. Não definir estes termos no 

início do acordo comporta um risco para quem arrenda a terra, uma vez que poderá não tirar nenhum 

benefício pela cedência temporária da terra.  

 

Em Nhamatanda, a principal forma de pagamento do arrendamento é em dinheiro, seguida pela 

partilha de produção de trabalho. No distrito de Sussundenga, verificou-se igualmente que o dinheiro 

constitui a principal forma de recompensa nos acordos de arrendamento de terra, à qual segue-se o 

trabalho conjunto e a partilha de produção, confirmando o postulado da existência de transacções 

comerciais sobre a terra, mesmo que não indiquem a perda dos direitos de acesso e uso dos 

utilizadores. Já no distrito de Manica, a partilha de produção e o pagamento em espécie são as formas 

mais mencionadas de recompensa, enquanto em Vanduzi foi apenas mencionado o pagamento em 

dinheiro, conforme indica o gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Forma de pagamento do arrendamento. 

 
 
No geral, o pagamento em espécie é feito no início, antes mesmo que o locatário comece a explorar 

a área, e destina-se a garantir que o locatário cumpra os seus deveres para com o dono da terra, por 

um lado, e a evitar situações de não-pagamento que acontecem quando o locatário não tenha o retorno 

financeiro suficiente para dar ao dono da terra. Em alguns casos, o valor do arrendamento é convertido 

no equivalente em produtos, ou seja, se o valor anual fixado para o arrendamento for 1.000 meticais, 

o locatário pode dar o equivalente em produtos tirados da machamba (milho, mapira, feijões, etc.). 
Em alguns lugares, existe uma certa preferência em transaccionar temporariamente a terra, pois, desta 

forma, os camponeses conservam os seus direitos de posse. No entanto, para os locatários, as 

transacções temporárias apresentam o inconveniente dos elevados custos associados e não permitem 

o exercício completo dos direitos de acesso e uso da terra. 

 

Esta ideia é também defendida por Tanner (2012) para o arrendamento que seria uma forma de dar 

valor à terra não utilizada e que traria benefícios para as comunidades locais, através do 

estabelecimento de contratos com investidores, negociados por via de consultas comunitárias. Por sua 

vez, Carrilho (2012a:180) considera que o arrendamento pode contribuir para melhorar a eficiência 

económica, a justiça na distribuição do recurso terra e a promoção de uma utilização mais sustentável 

do recurso. Para o autor, o mercado de terras orientado às pequenas explorações oferece maior 

segurança nas transacções, evitando a perda de direitos, sendo necessária uma intervenção das 

instituições públicas no sentido de facilitar o arrendamento, priorizando as pequenas explorações e 

evitando a especulação presente em contextos de mercados desregulados.  
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6.3 Empréstimo de terra 

 

Do total dos inquiridos, 38% no distrito de Nhamatanda afirmou já ter emprestado terra alguma vez. 

Já nos distritos de Sussundenga, Vanduzi e Manica, a percentagem dos inquiridos que responderam 

já terem emprestado terra é de 41%, 21% e 39%, respectivamente. Conforme se pode verificar no 

gráfico 5, é no distrito de Sussundenga onde se verifica a maior ocorrência de acordos de empréstimo 

de terras. Estes acontecem com frequência nas áreas dos regadios e destinam-se à produção de 

hortícolas (vide pág. 23). 

 

Gráfico 5: Empréstimo de terra 

 
 
O acordo de empréstimo tem, mais ou menos, a mesma duração que o arrendamento, isto é, anual 

com possibilidade de renovação por um período de até 5 anos. São referidos alguns casos de 

empréstimo de terra a longo prazo, especialmente quando se trata de casamento ou de membros da 

mesma família. Em princípio, e tal como acontece no arrendamento, não é autorizada a implantação 

de árvores ou culturas perenes que ultrapassem o período equivalente a uma época de colheita. 

O empréstimo constitui uma forma de valorização da terra que permite evitar a ociosidade e os casos 

de usurpação, que podem surgir quando a procura por terra aumenta. Este incide sobre a terra e exclui 

o usufruto das árvores implantadas na superfície, excepto para a obtenção de sombra. Nestes acordos, 

a pessoa a quem a terra é emprestada fica responsável pelo controlo da terra e pela sua boa utilização. 

No final da campanha, a decisão de gratificar o dono da área dependerá da boa vontade daquele, que 

pode escolher entre oferecer parte da sua produção, numa quantidade por si determinada, ou oferecer 

um valor monetário simbólico.  

 

Esta gratificação simbólica em valores monetários não significa que a terra se tenha tornado um bem 

comercial, no sentido da compra e venda ou do arrendamento, mas, sim, uma forma de mostrar 

gratidão e respeito ao dono da área pela relação iniciada com o empréstimo, e pela confiança em 

poder usar a área. 
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7. ESPECIFICIDADES DOS DISTRITOS VISITADOS 

 

7.1 Mercado de Terras em Nhamatanda 

 

O distrito de Nhamatanda está localizado na região Centro-Oeste da Província de Sofala. O distrito é 

atravessado pela Estrada Nacional n°6, que liga as cidades da Beira e Chimoio, ao longo do Corredor 

da Beira. O potencial de terra arável do distrito é estimado em 200 mil hectares, dos quais apenas 22 

mil são efectivamente explorados (MAE, 2005). 

 

Mapa1: Divisão administrativa do distrito de Nhamatanda 

 

A herança constitui a principal forma de aquisição da terra entre os entrevistados no distrito de 

Nhamatanda, representando 29,58% do total, conforme indica o gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Formas de aquisição da terra em Nhamatanda 
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Contudo, a partir das entrevistas e dos dados do gráfico acima exposto, verifica-se que o mercado 

desempenha um papel preponderante, sendo que 23,94% dos inquiridos referiu ter tido acesso à terra 

via mercado. O mercado de terras está presente, quer nas áreas de regadio, como nas áreas de sequeiro.  

Para além das transacções que implicam a perda de direitos, o arrendamento e o empréstimo são 

também praticados, destinando-se as áreas cedidas à produção do milho, feijões, arroz e hortícolas 

(tomate e cebola). A recompensa monetária (45%) e a partilha de produção (45%) são as principais 

formas de pagamento pelo arrendamento da terra. 

 

Gráfico 7: Formas de pagamento do arrendamento da terra em Nhamatanda 

 
 
Importa referir que, embora o mercado de compra e venda da terra seja activo em Nhamatanda, os 

entrevistados referiram que, com a escassez de terra, existe preferência pelo arrendamento pois este 

tipo de transacção permite-lhes conservar os seus direitos sobre a terra.  

 

7.2 Distrito de Sussundenga 

 

O distrito de Sussundenga localiza-se na província de Manica. É limitado pelos distritos de Manica e 

Gôndola, a Norte, pelo distrito de Mossurize e província de Sofala a Sul, pela província de Sofala a 

Este e a República do Zimbabwe a Oeste. Sussundenga é um dos distritos mais produtivos da 

província de Manica.  

 

Na região, que abrange os postos administrativos de Muôha e Sussundenga-Sede (Munhinga, Matica 

e Mpunga) onde foi realizada a presente pesquisa, pratica-se a agricultura de sequeiro, sendo as 

principais culturas produzidas o milho, mapira, feijões, batata-doce, amendoim, inhame, banana, 

tabaco e o algodão. Já o posto administrativo de Rotanda-Sede é caracterizado pela existência de 

vários regadios e associações de produtores, para além da ocorrência de vários recursos minerais, 

inclusive ao longo dos postos administrativos de Dombe, Muôha e Sussundenga (Governo do Distrito 

de Sussundenga, 2014). O mapa 1 apresenta a divisão administrativa e respectiva superfície do distrito 

de Sussundenga.  
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Mapa 2: Divisão politico-administrativa de sussundenga (GDS, 2014) 

 
 

7.2.1. Rotanda: o empréstimo como alternativa às transacções definitivas de terras 

 

O distrito de Sussundenga encontra-se dividido em 4 postos administrativos, designadamente: 

Sussundenga-Sede, Dombe, Muôha e Rotanda (vide mapa 1). O Posto Administrativo de 

Sussundenga-Sede é o mais populoso do distrito, com uma população total de 60.146 habitantes e 

uma densidade populacional de 21 habitantes/km². O Posto Administrativo de Rotanda é o menos 

populoso do distrito, com apenas 12.844 habitantes, e apresenta a menor densidade populacional, com 

cerca de 7 habitantes/km² (MAE, 2014). 

 

Devido à baixa densidade populacional, a concorrência pela terra não é forte em Rotanda. Aqui, 

predomina o acesso não formal à terra, ao nível das famílias, sendo o acesso à terra considerado pelos 

entrevistados como sendo garantido através da herança. Há uma forte ligação das famílias com a terra, 

que têm as suas raízes assentes nos diferentes espaços que compõem o território de Rotanda.  

 

A principal forma de acesso à terra para os membros das comunidades locais, no distrito de 

Sussundenga, é por via de pedido às autoridades comunitárias (48,5%) e por herança (31,8%), 

conforme ilustra o gráfico 8. Neste último caso, a terra é transmitida de geração em geração, de pais 

para filhos ou de avós para netos. À terra é atribuído um valor de uso que vem da ligação que esta 

permite manter com os ancestrais e pela importância que aquela tem para as gerações vindouras 

(Mandamule, 2017).   
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Gráfico 8: Formas de acesso à terra em Sussundenga 

  
 
O acesso à terra por migrantes faz-se mediante pedido, directamente aos membros das comunidades 

locais, seguido pelo reconhecimento das autoridades comunitárias, para efeitos de admissão dos 

novos ocupantes. Estes só passam a integrar a vida da comunidade uma vez confirmada a sua 

idoneidade, mediante apresentação duma declaração passada pelas estruturas tradicionais do local de 

proveniência do requerente. A aceitação dos novos ocupantes junto da comunidade torna-se mais 

simplificada quando o requerente entra para a comunidade por via de um nativo (intermediário) ou 

de um familiar.   

 

O acesso à terra pode ser igualmente feito por via de pedido às autoridades locais. Ao contrário do 

cenário anterior, em que o requerente solicita terra aos membros da comunidade, nestes casos, o 

requerente dirige-se directamente às autoridades comunitárias locais para requerer uma área, que lhe 

é atribuída, consoante disponibilidade. O processo de admissão é o mesmo, ou seja, apresentação da 

declaração e apresentação à comunidade. A apresentação é feita durante uma cerimónia na qual o 

novo membro da comunidade apresenta-se à comunidade e, igualmente, manifesta o seu 

agradecimento pelo acolhimento, passando a fazer parte da vida daquela comunidade19.  

 

A admissão à comunidade significa que o requerente concorda em cumprir com as normas de 

convivência local e respeitar os locais e benfeitorias sagrados (árvores, pontes, rios, etc.). O não 

respeito pelas normas e tradições locais pode levar à rejeição, ou até à expulsão, do novo ocupante. 

 

O mercado de compra e venda de terras é pouco visível em Rotanda. O forte associativismo e o 

sentido de trabalho, em conjunto, que caracterizam os produtores locais, reforçam a ideia da terra 

como bem comum que, não tendo sido criação do homem, não deve ser colocado no mercado de 

compra e venda, mas, sim, por todos partilhado, sob o risco de privar as gerações presentes e 

vindouras do seu acesso.  

                                                           
19 Em alguns locais do distrito, os intermediários são, por vezes, os próprios chefes de terras, denominados 

Samithána. Os samithána são as pessoas que controlam uma determinada zona, vivem dentro da comunidade e 

conhecem todas as áreas da comunidade. Cada zona tem um Samithána, que é eleito pelos membros da 

comunidade. Quando uma pessoa de fora aparece procurando terra, dirige-se, geralmente, ao Samithána, e este 

inicia o processo de procura de terra.  

1,5

48,5

1,5

3,0

6,1

1,5

1,5

4,5

31,8

100,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Não respondeu

Pedido às autoridades locais

Pedido à Administração local

Compra com título (DUAT)

Compra sem título (DUAT)

Arrendamento

Empréstimo

Cedência

Herança

Total

D
is

tr
it

o
 d

e 
S

u
ss

u
n

d
en

g
a

Percentagem (%)



24 

 

Do total das 33 associações de produtores registadas, 29 integram associações agro-pecuárias e as 

restantes são associações de piscicultores (1) e de apicultura (3). Apesar de os associados possuírem 

as suas machambas individuais e, por vezes, se dedicarem a outras actividades, como o comércio 

informal, as componentes colectiva e participativa nos processos de tomada de decisão são 

relativamente fortes. 

 

O caso de Rotanda contrapõe os pressupostos das teorias evolucionistas dos direitos de propriedade, 

apresentadas por Lavigne Delville (1998), que consideram que a transformação da terra num bem 

comercializável faz parte de um processo irreversível de globalização, em que as relações de produção 

capitalistas impor-se-ão sobre os direitos costumeiros, fazendo que as sociedades evoluam 

espontaneamente rumo à uma individualização cada vez mais crescente da posse da terra.  

 

Ao contrário, é no sentido de evitar o desenvolvimento de transacções comerciais sobre a terra, do 

tipo compra e venda ou arrendamento em troca de valores monetários que, em Rotanda, os usos 

comuns da terra são reforçados e que o empréstimo da terra aparece como a principal forma de 

transferência temporária de direitos sobre a terra, permitindo às comunidades manter e conservar os 

seus direitos de posse da terra. Caso existam, as gratificações pelo empréstimo da terra são, 

geralmente, feitas sob a forma de produtos. 

 

O empréstimo de terra é mais frequente nas proximidades dos regadios, devido à escassez de áreas 

para irrigação. O pedido de empréstimo é feito por membros das comunidades locais, mas também 

por pessoas provenientes de outras localidades como, por exemplo, do Dombe e Muôha-Sede, 

Munhinga, Bunga, Chinda e Muoco, que, por serem zonas planas, não oferecem condições para a 

prática da agricultura de irrigação. Geralmente, os acordos de empréstimo nas zonas dos regadios têm 

a duração de um ano, podendo chegar a 5 anos nas áreas de sequeiro. As principais culturas 

produzidas são o milho, gergelim, batata-doce, amendoim, feijões e hortícolas. 

 

Os acordos de empréstimo baseiam-se na confiança, sendo que as regras e condições específicas de 

utilização são previamente fixadas entre o dono da área e o cessionário. A confiança não isenta da 

necessidade de haver testemunhas no momento do acordo, como forma de evitar futuros conflitos. 

Uma condição básica, anteriormente referida, é a interdição, durante a vigência do empréstimo, de 

implantação de árvores de sombra ou de fruta. Servem como testemunhas os familiares do dono da 

área ou os responsáveis das associações, caso o empréstimo recaia sobre uma área que integra uma 

determinada associação. 

 

7.2.2 Chichira: um mercado de terras induzido pelas plantações florestais? 

 

Se as transacções onerosas e definitivas são quase inexistentes em Rotanda, em Chichira, localidade 

de Munhinga, posto Administrativo de Sussundenga-sede, existe um mercado de compra, venda e 

arrendamento da terra activo e também especulativo. Estas transacções sobre a terra podem ser 

compreendidas à luz de dois factores, isto é, factores endógenos e factores exógenos. Por factores 

endógenos, referimo-nos àqueles ligados a factores sociais e culturais do quotidiano das populações 

locais e à conjuntura económica em curso, que induzem à venda de terras para suprir algumas 

necessidades básicas e garantir o sustento da família, ou então para resolver alguma disputa familiar 

sobre uma terra herdada. 

 

Nas transacções de compra e venda da terra, a principal forma de pagamento pela terra (gráfico 9) é 

em valores monetários (90%), seguido pelos contratos de prestação de trabalho (6,5%) e de partilha 

de produção (sharecropping) (1,5%). Neste local, o preço por hectare de terra pode variar entre 5.000 
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MZM e 15.000 MZM, dependendo do tamanho, da localização e das benfeitorias no local. As áreas 

próximas às estradas principais de Dombe e Munhinga, com facilidade de escoamento dos produtos 

para Sussundenga-sede e Chimoio, são as mais procuradas por singulares provenientes dos distritos 

vizinhos, aumentando assim o preço da terra à medida que a concorrência pela terra aumenta. 

 

Gráfico 9: Formas de pagamento compra e venda da terra em Sussundenga 

 
 
Após o acordo entre o cedente e o cessionário sobre os valores envolvidos na transacção, segue-se o 

reconhecimento do acordo junto às autoridades tradicionais locais que emitem uma declaração na 

qual consta a informação sobre a identidade das pessoas envolvidas no acordo, ou seja, quem compra 

e quem vende, o objecto do acordo, a localização da área e, por fim, o documento é assinado pelas 

duas partes e pelo chefe local. Uma parte do valor pago pela pessoa que compra a terra é entregue ao 

líder tradicional, como forma de agradecer a partilhar os benefícios.  

O empréstimo da terra é também uma prática comum no distrito de Sussundenga, mais 

especificamente no posto administrativo de Munhinga-Sede. O empréstimo é feito por um período de 

um ano, findo o qual o acordo pode ser renovado por um período de até três anos, no máximo. 

Acredita-se que quanto mais tempo a pessoa passar num determinado espaço, mais investimentos ela 

fará e mais ligação esta cria com o mesmo, podendo vir a tornar-se difícil reaver a área: 

 

Algumas famílias preferem arrendar terra, ao invés de vender, como forma de, não só de lucrar mais, 

mas também para garantir que as gerações vindouras possam igualmente ter acesso à terra. O preço 

do arrendamento depende do tipo de culturas que a pessoa pretende plantar, e pode ser negociado 

com o dono da área, podendo variar entre os 1.000 MZN e 1.500 MZN. 

 

As transacções de terra podem ser prejudicadas por situações ligadas a práticas supersticiosas e 

algumas crenças locais, como o medo de morte ou feitiço: 
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[…] Alguém pediu emprestado uma machamba e 

quando acabou o período […], recusou-se a devolver a 

machamba. O dono exigiu a sua machamba de volta, 

sem sucesso, acabando por adoecer e perder a vida. 

Então, quando você empresta uma coisa a alguém, é 

possível a pessoa recusar-se a devolver e ainda lhe fazer 

ma., Por isso só empresto a pessoas da minha 

confiança, amigos ou familiares. (Filipa, J. Manica, 

entrevista de 12/04/2018). 

Projectos de investimento e transacções de terra 

 

As transacções de terras podem igualmente resultar de factores exógenos. Por factores exógenos 

referimo-nos àqueles que estão relacionados com as dinâmicas sociais actuais, influenciadas pela 

entrada de grandes projectos de investimento no meio rural. O mapa 2 apresenta as diferentes formas 

de uso da terra no distrito de Sussundenga. É possível notar uma presença importante de plantações 

florestais, sobretudo nos Postos Administrativos de Dombe, Sussundenga-Sede e Rotanda. 

 

Mapa 3: mapa de uso da terra (GDS, 2014) 

 
 

Em Chichira, localidade de Munhinga, posto administrativo de Sussundenga-sede, as plantações 

florestais conduziram à mercantilização da terra, configurada em termos de conquista de terras 

exploradas pelas comunidades para fins de instalação e expansão das áreas da empresa Portucel, em 

troca de assistência técnica ou emprego formal na empresa. A perda de terras activou o mercado de 

arrendamento de terras e provocou escassez de terras para a prática da agricultura. As populações 

locais viram-se forçadas a ceder as suas terras, ou parte delas, a troco de emprego ou assistência 

técnica por parte da empresa Portucel. Este processo não atingiu apenas o distrito de Sussundenga, 
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na província de Manica, onde a empresa opera. A Portucel Moçambique obteve autorização para a 

instalação de um projecto integrado de base florestal nos distritos de Ile, Mulevala e Namarroi, na 

província de Zambézia, correspondente a 173.327 ha, e 182.886 ha nos distritos de Gondola, Manica, 

Mussorize e Sussundenga, na província de Sofala. 

Analisando o caso das plantações florestais, Bruna (2017: 20) refere que “o modelo de ocupação de 

terras pela Portucel induz a percepção de mercantilização da terra a nível comunitário sendo que a 

relação existente com o bem “terra” passa a representar um valor monetário para os respectivos 

proprietários, em que o preço da mesma, na óptica dos cedentes de terra, corresponde ao valor que 

será posteriormente obtido no emprego permanente ou ocasional oferecido pela Portucel, 

acrescentando a este valor o benefício de estar integrado no Plano de Desenvolvimento Social da 

Portucel”. 

 

Para além da mercantilização da terra e da insegurança alimentar das comunidades locais, Baffoni e 

Haggith (2017) apresentam como impactos das plantações florestais da Portucel nas províncias de 

Manica e Zambézia, as deslocações e migrações forçadas, violações ao nível dos direitos humanos 

das comunidades e reassentamentos em locais distantes dos principais serviços básicos. O 

desenvolvimento das plantações veio igualmente activar o mercado de arrendamento de terras, a 

preços que dificilmente os camponeses podem pagar: “a terra, que é importante para a segurança 

alimentar e os modos de vida tradicionais, foi arrancada das comunidades rurais (...). Em alguns casos, 

eram prometidos trabalhos temporários em troca de terra, em outros a terra foi adquirida sem 

compensação. Algumas pessoas foram realojadas em terras distantes das estradas e dos serviços 

básicos, tais como cuidados de saúde. Outras tiveram que alugar terrenos agrícolas, machambas com 

seus próprios custos” (p.7). 

 

Hausermann et al. (2018) mostram como a corrida pela terra no Ghana, na sequência da crise 

financeira mundial de 2008, teve como impactos a deslocação forçada, sem justa compensação, dos 

ocupantes costumeiros da terra, bem como a activação de um mercado de terras informal e desigual. 

O modelo mosaico de aquisição de terras – também mencionado por Bruna (2017) para o caso da 

Portucel – para mineração, forçava as populações locais a negociar e vender as suas terras aos 

empresários, a preços especulativos. Em caso de recusa de cedência da área, os investidores podiam 

adquirir e explorar as terras à volta, provocando danos nas áreas ainda não convertidas para a 

mineração, referem os autores. 

 

7.3. Vanduzi: um mercado de terras activo  

 

O distrito de Vanduzi localiza-se na região centro da província de Manica, e faz fronteira com os 

distritos de Barué e Macossa a Norte, Macate e Sussundenga a Sul, Chimoio a Este e o distrito de 

Manica, na parte Oeste. A sua localização estratégica ao longo do Corredor da Beira faz deste distrito 

um importante pólo de desenvolvimento logístico do país (Governo do Distrito de Vanduzi, 2017). É 

um distrito com condições agro-ecológicas e hídricas favoráveis à prática de actividades agro-

pecuárias, reforçadas pela existência de regadios que contribuem para a irrigação dos campos. 

 

Com o crescimento da cidade e da procura de espaços para construção e implantação de 

empreendimentos comerciais ao longo das principais vias de acesso ao distrito e no seu interior, tem 

havido grande pressão sobre a terra no distrito de Vanduzi. As pequenas explorações familiares 

rivalizam com as grandes empresas que procuram solos para a extracção de areia e pedra para o 

crescente mercado da construção civil, nas regiões mais interiores, e os estaleiros de serração de 

madeira, localizados junto à EN6. A forma desenfreada como essas explorações são feitas provoca 

degradação dos solos e consequências nefastas para o meio ambiente.  
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As vendas de terra acontecem num contexto de forte especulação ao nível das comunidades, onde 

cada actor determina o preço que lhe permite obter os ganhos que pretende. O actual cenário de 

desregulação dos mercados de terra não deixa de servir os interesses dos grupos mais informados ou 

próximos dos centros de decisão, que têm demonstrado habilidade na realização de negócios de 

terrenos de forma informal, com vista à especulação futura. Estes grupos têm alianças com o capital 

externo e as elites nacionais e estas com as elites nas comunidades. 

 

Para além do mercado de compra e venda de terra, verificou-se a existência de práticas de 

arrendamento de terra, cujo valor médio é de 1.000 MZM/hectare. O arrendamento destina-se à 

produção de milho, amendoim, feijões e gergelim, este último predominantemente para a venda no 

mercado.  

 

Nas regiões densamente populadas, verifica-se a existência de um mercado de compra e venda de 

terras, envolvendo, por um lado, funcionários em posições estratégicas ao nível da administração 

distrital e do Conselho Municipal, e, por outro lado, membros das comunidades, homens e mulheres. 

As vendas acontecem com mais frequência em terras próximo dos mercados e à beira da estrada, onde 

são adquiridas grandes quintas. Mais para o interior, a procura de terras para a produção agrícola 

também contribui para incitar as vendas de terras, sobretudo nos locais próximos aos regadios ou 

outras fontes de água, de grandes empresas ou de associações de produtores. Existem actualmente 17 

associações camponesas em todo o distrito, algumas das quais integram a cadeia de produção da 

Companhia de Vanduzi (GDV, 2017). 

 

O gráfico 10 indica que, depois do pedido às autoridades locais, a compra de terras sem título escrito 

constitui a principal forma de acesso à terra no distrito de Vanduzi. Assim, 83% dos entrevistados 

respondeu ter acedido à terra mediante pedido às autoridades locais (régulos, secretário do bairro, 

chefe de quarteirão); 13% respondeu terem comprado terra no mercado e os restantes 4% obtiveram 

terra por via de herança familiar. 

 

Gráfico 10: Formas de acesso à terra em Vanduzi 

 
 
As vendas podem acontecer sobre áreas em pousio, não exploradas, e em áreas de grande densidade 

populacional onde a escassez da terra aumenta o seu valor. A existência de um título de DUAT 

aumenta o preço da terra. Na localidade de Chiremera e Monequera, Posto Administrativo de 

Matsinho, no limite entre os distritos de Vanduzi e Chimoio, estima-se o preço de venda de uma área 
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de 20x40 metros, sem DUAT, em torno dos 80.000 meticais, podendo chegar a 120.000 meticais, 

com DUAT. A proximidade da cidade de Chimoio (15km) e a existência de várias infra-estruturas de 

educação, como, por exemplo, o Instituto Superior Politécnico de Manica, a Universidade Pedagógica 

e outros estabelecimentos de ensino primário e pré-universitário, fazem deste local um destino 

preferencial, sobretudo para os jovens que procuram espaços para fins de habitação. 

 

 

8. MULHERES E MERCADOS DE TERRA 

 

Em Moçambique as mulheres representam a maioria da população (51,7%) vivendo, quer nas zonas 

urbanas, quer nas zonas rurais, tendo uma importante participação na produção agrícola nacional 

(INE, 2015). 

 

No entanto, apesar de constituírem a maioria, o acesso à terra pelas mulheres é ainda discriminado 

em relação aos homens. Nas sociedades patrilineares estudadas, o homem é o dono da terra e titular 

da propriedade, social e culturalmente concebido como o chefe da família, o provedor da casa, a quem 

cabe todo o poder decisório. Assim, para além da função reprodutiva, a mulher tem a responsabilidade 

de ajudar o homem a manter a propriedade familiar e cultivar a terra. 

 

As mulheres rurais também participam dos mercados de terras rurais. Estas estão mais envolvidas em 

transacções temporárias, do tipo arrendamento e empréstimo, não sendo de negligenciar as 

transacções definitivas de terras, sobretudo pelas mulheres solteiras, herdeiras de machambas 

familiares. Quando casada, a mulher deve consultar o marido sobre a possibilidade de transaccionar 

a terra e as formas de compensação. O mesmo acontece com as viúvas, quando estas se encontram a 

viver na terra do marido, ou seja, as transacções de terras acontecem mediante o consentimento do 

parceiro ou da família deste: 

 

As mulheres solteiras, que geralmente têm acesso à terra por via de herança familiar, gozam de uma 

certa autonomia sobre o uso da terra, podendo decidir sobre as transacções de terras. Partindo de um 

estudo de caso na região de Buganda, Médard e Golaz (2018:10) abordam o crescimento dos 

mercados de terra no Uganda e apontam que, do ponto de vista masculino, dar terra a uma filha é 

entendido, por um lado, como dar terra a um clã diferente, uma vez que ela poderá casar-se fora do 

seu clã e a terra por si herdada passará para os seus filhos que, na tradição local, pertencem ao clã do 

homem. Os homens consideram, igualmente, que, quando as filhas conseguem herdar terras, a 

tendência é de as venderem só para conseguir dinheiro. Já para as mulheres, referem as autoras, 

vender uma parte da terra e talvez comprar terras noutro lugar, pode ser uma forma de elas escaparem 

do controlo dos familiares do sexo masculino. 

 

A estrutura social também determina a divisão do trabalho na família. São os homens que cuidam do 

gado e fazem a destronca, isto é, a abertura de campos de cultivo, uma actividade que exige esforço 

físico adicional que as mulheres, consideradas o sexo fraco, não têm. Os homens são, principalmente, 

responsáveis pela produção de culturas de rendimento como o milho, arroz, mapira, gergelim, algodão 

e tabaco, etc., destinadas para venda no mercado. 

 

A mulher, quanto a si, é responsável pela produção de culturas de subsistência, para o sustento da 

família, podendo também servir para a venda no mercado. Elas produzem maioritariamente hortícolas 

(alface, tomate, repolho, cebola, couve, cenoura, etc.), leguminosas (amendoim e feijões) e tubérculos 

(batata-doce, batata-reno, mandioca e inhame). A mulher controla todo o processo de produção, 

sacha, limpeza e corte, estando a distribuição e comercialização dependentes do consentimento do 
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marido. Esta deve informá-lo sobre a parte da produção que será colocada no mercado e prestar contas 

sobre a utilização que será feita do dinheiro proveniente da venda do excedente agrícola. 

 

Para as mulheres rurais, as transacções de terra representam uma forma de fazer face a um conjunto 

de problemas, como a pobreza, a falta de dinheiro e meios para responder às necessidades básicas, 

como alimentação, saúde e educação dos filhos, sobretudo quando estas são mães solteiras ou viúvas. 

Esta acepção corrobora com os pressupostos da teoria clássica dos direitos de propriedade apresentada 

por Lavigne Delville e Karsenty (1998), segundo a qual a pauperização de parte da sociedade pode 

levar a que as pessoas se sintam aliciadas a venderem as suas terras, conforme refere uma entrevistada. 

 

As mulheres têm preferência em arrendar terra entre si do que com homens. Considera-se que os 

acordos estabelecidos entre mulheres são mais confiáveis e comportam menos riscos de perda de terra 

caso o cessionário não cumpra o acordo de devolver a área, findo o período de utilização acordado, 

conforme refere uma entrevistada: 

 

No ano passado, sofri por ter arrendado a minha 

machamba para um homem. Eu tinha uma machamba 

grande, mas não conseguia explorar toda ela. Então, eu 

dei um vizinho para cultivar e produzir na minha 

machamba. Criei todas as condições para ele poder 

trabalhar na machamba; até sementes eu dei. Mas 

depois de ele produzir, tirou tudo que estava na 

machamba e foi embora de vez. Ele usou a machamba 

e usou a semente e desapareceu. Este ano ele apareceu 

de novo para pedir machamba; eu não aceitei 

(Camponesa, Nhamatanda, Lamego-sede, entrevista de 

Abril de 2018). 

 
Em locais onde há grande densidade populacional e escassez de áreas de produção, a recompensa 

pelo arrendamento tende a assumir a forma monetária. O agravamento do custo de vida justifica o 

crescente recurso a esta forma de gratificação, sendo cada vez menos frequentes as práticas de 

solidariedade que consistem no arrendamento a título não oneroso, como, por exemplo, a partilha de 

produção. Tal como nos casos de venda, o valor do arrendamento é determinado em função do 

tamanho da área, do tipo de árvores existentes, da proximidade de uma fonte de água e dos mercados. 

As vendas serão, mais ou menos, custosas se existirem, no local, árvores de frutas.  

 

Geralmente, os acordos de arrendamento são feitos numa base anual, correspondente à duração de 

uma campanha de produção, com possibilidade de renovação por um período igual ou até 4 anos, em 

função do nível do cumprimento dos termos dos acordos. Os contratos são feitos oralmente e 

dependem da confiança que a cedente tem vis-à-vis no novo ocupante. No final de cada ano de 

vigência do acordo, a mulher deve apresentar ao marido, ou familiares destes, os ganhos referentes 

às compras ou ao arrendamento e, em conjunto, decidem sobre o seu uso. 

 

Existe igualmente uma preferência das mulheres emprestarem terra entre si, pelas mesmas razões que 

no arrendamento, ou seja, manter a sua segurança de posse. O empréstimo significa que a mulher 

concorda em ceder parte de sua machamba para que seja explorada por outra pessoa. Este tipo de 

acções acontece, com alguma frequência, ao nível das famílias e das associações de produtores, onde 

a aproximação entre os actores e os laços de solidariedade são mais estreitos. 
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Ao contrário do arrendamento, onde a recompensa, monetária ou outra, é definida e negociada pelo 

cedente da terra e constitui uma obrigação para quem pretende ocupar a terra, o empréstimo é mais 

flexível, de tal forma que, nestes casos, a tendência é o novo ocupante decidir sobre a gratificação 

pela cedência da área. Nota-se que, com alguma frequência, as gratificações tendem a assumir a forma 

de partilha de produção ou de mão-de-obra, havendo também situações em que se fazem retribuições 

simbólicas em dinheiro. Não se define a parte da produção que deverá ser entregue no final da 

campanha, cabendo esta decisão à pessoa que tiver a terra emprestada como forma de agradecer pelos 

benefícios que tiver tirado. 

 

 

9. MERCADOS DE TERRA E CONFLITOS 

 

O negócio da terra constitui um dos principais factores na origem dos conflitos de terra, ao qual se 

aliam as disputas entre investidores e comunidades locais, em virtude da penetração do capital nos 

sectores do agro-negócio, infra-estruturas, turismo e indústria extractiva, e os conflitos sobre herança 

e limites entre famílias e comunidades, analisados por Mandamule (2016). Entende-se por conflito 

de terras toda a ocupação controversa de determinado espaço ou território. Os conflitos de terra podem 

ser privados, isto é, entre dois ou mais particulares (indivíduos ou empresas), ou envolverem o Estado 

e particulares, de tal forma que as ferramentas que as partes irão usar para atingir os resultados 

pretendidos têm designações e procedimentos diferentes, conforme os casos.  

 

Estabelecendo uma classificação das causas dos conflitos sobre os mercados de terra rurais, três 

cenários são de destacar, pela natureza e frequência de ocorrência e implicações: 

 

a) Venda duplicada de terra 

 

A comercialização da agricultura aumenta a pressão sobre a terra. A informalidade das transacções 

mercantis sobre a terra tem como risco associado a insegurança da compra, que aumenta 

proporcionalmente ao nível de procura por terras aráveis. O mesmo espaço pode ser vendido a mais 

de uma pessoa, causando insegurança de posse. A insegurança de posse significa que as pessoas não 

poderão utilizar a terra e investir em benfeitorias e infra-estruturas a longo prazo, pois estes 

investimentos podem ser contestados por outros potenciais utilizadores. 

 

As vendas duplicadas de terrenos não são uma realidade exclusiva a Moçambique. Avaliando as 

causas dos conflitos sobre o uso da terra nas regiões de Kongwa e Dodoma, na Tanzânia, Mbonde 

(2015) conclui que aqueles resultam principalmente da venda duplicada de terrenos, à qual se juntou 

a invasão das machambas pelo gado dos pastores, a remoção dos marcos e a falta de demarcação das 

áreas. 

 

Em Moçambique, as vendas do mesmo espaço acontecem também nas zonas rurais e periurbanas, 

como resultado da rápida urbanização e da procura por terra para fins habitacionais que a acompanha, 

e da crescente comercialização da agricultura. Estas disputas envolvem os novos ocupantes e os 

cedentes – pessoalmente ou representados pelos seus intermediários – e a sua gestão e resolução será, 

tanto ou menos difícil, quanto o número de pessoas envolvidas e o tempo que estas tiverem estado no 

espaço em disputa. A reivindicação pode incidir sobre o recurso terra, propriamente dito, ou sobre 

este e as benfeitorias implantadas no local (número e tipo de árvores, infra-estruturas, vedação, etc.). 

 

A base legal usada pelos actores envolvidos nos conflitos decorrentes de transacções de terra varia 

entre o direito tradicional, onde o caso é apresentado aos membros mais velhos da comunidade e às 
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autoridades tradicionais, como o régulo e o secretário do bairro, e os tribunais comunitários. 

Excepcionalmente, os conflitos derivados da compra e venda de terra são apresentados aos tribunais 

judiciais locais. 

 

Este tipo de conflitos de terra pode envolver violência física, ameaças de morte, para além de afectar 

a segurança alimentar das famílias. Os conflitos afectam igualmente as formas de uso e exploração 

da terra pois as pessoas param de produzir e investir na terra, factor que pode afectar a sua 

produtividade agrícola e a subsistência das famílias que retiram o seu sustento da terra.  

 

b) Venda de áreas herdadas 

 

As tradições e culturas das sociedades determinam o acesso à terra e à herança das famílias. Foram 

estudadas sociedades patrilineares onde a transmissão da herança na família tende a ser de pai para 

filho homem, sendo, ou não, o mais velho da família. Significa isto que o homem tem prioridade na 

herança dos bens e propriedades da família, em detrimento da mulher. Na ausência de filho, são os 

familiares do homem, geralmente os irmãos ou tios, que têm o direito à herança dos bens e áreas de 

produção (machambas). 

 

Nas sociedades patrilineares, a posse e controlo da terra tendem a ser detidos pelo homem, que é a 

autoridade máxima na família. Ao contrair matrimónio, é a mulher que, normalmente, deixa a 

casa/terra de seus pais para se mudar para a terra do marido. Em caso de óbito do marido, a viúva fica 

em insegurança pois corre o risco de ser expulsa das terras do marido, perdendo o direito sobre as 

áreas de produção (machambas) e a casa. Quanto mais produtivas forem as áreas deixadas pelo 

falecido, a tendência dos familiares tentarem retirar a terra dos herdeiros ou da viúva é maior.  

 

Há igualmente disputas pelo acesso aos bens e machambas herdadas entre os filhos homens e as 

mulheres. Considera-se que a mulher tem acesso à terra ao contrair matrimónio, uma vez que ela, 

geralmente, muda-se para as terras do marido. No entanto, se nas sociedades patrilineares o 

matrimónio garante o acesso da mulher à terra do marido, este não garante segurança de posse, uma 

vez que, quando aquele perde a vida, a permanência da mulher nas terras do marido é, muitas vezes, 

contestada, podendo ser obrigada a regressar à terra dos seus pais. Contudo, embora ainda frequente 

nos dias de hoje, esta realidade não é sempre assim, na medida em que as normas e práticas culturais 

não cessam de evoluir e transformar-se, adaptando-se às dinâmicas sociais e económicas em curso.  

 

Os conflitos de terra surgem quando ocorrem vendas de áreas da família, protagonizadas pelos 

herdeiros – filhos ou outros familiares – ou seus intermediários, sem conhecimento ou consulta aos 

outros membros da família (irmãs/irmãos, mãe). Quando contestadas, estas vendas opõem os 

herdeiros entre si e os novos ocupantes, que terão adquirido terra por via da compra no mercado 

informal. 

 

Os conflitos de terra acontecem igualmente entre as famílias, pelo não respeito dos limites ou remoção 

dos marcos que delimitam as áreas. A escassez de áreas livres nas zonas próximas às fontes de água 

(rios ou regadios) aumenta a procura e as vendas nestes locais, que coexistem com outro tipo de 

transacções, como o arrendamento.  

 

Estes conflitos são, primeiramente, regulados localmente, ao nível da família, que constitui a primeira 

instância de gestão dos conflitos sobre herança, e na presença de todas as pessoas implicadas. Para a 

sua resolução, são chamados os anciãos da família e algumas testemunhas que podem ser as famílias 
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vizinhas ou os líderes locais. A decisão incide sobre quem ficará com o espaço em disputa e as formas 

de compensação dos lesados.  

Para além da confrontação física e destruição das benfeitorias implantadas, estes conflitos envolvem 

também violência simbólica (ameaças de morte e doença), em função das crenças locais. Por 

representarem o maior número dos produtores agrícolas, as mulheres são as principais afectadas pelos 

conflitos de terras. 

 

c) Mercantilização clandestina de terras e arrendamento 

 

Os conflitos sobre os mercados de terra acontecem igualmente nas transacções do tipo arrendamento. 

É a presença de testemunhas que faz do arrendamento uma transacção segura, evitando, assim, 

situações de usurpação de terra pelo locatário, o que tende a acontecer quando os acordos são feitos 

apenas na presença do dono da terra e do novo ocupante. É que, em caso de morte do dono da terra, 

a pessoa que arrendou pode alegar ter comprado e exigir ficar com a terra, gerando conflitos com os 

familiares que poderão reclamar a sua retirada das terras. É a posse da declaração assinada no acto da 

compra, que, geralmente, o comprador exige ao dono da terra, que provará a natureza do acordo feito 

entre as duas partes, ou seja, testemunhará a compra do espaço. No arrendamento servem as provas 

testemunhais, mais instáveis e inseguranças. 

 

Os locais onde há fraca densidade populacional e maior disponibilidade de terra não estão isentos de 

conflitos resultantes da mercantilização da terra, embora a sua intensidade e frequência sejam 

menores quando comparados com os locais onde há escassez de terra e forte densidade populacional. 

No meio rural, para além da área cultivada, as famílias normalmente possuem áreas de pousio, 

designadas reservas, por constituírem uma salvaguarda para as gerações vindouras ou para expansão 

das áreas de produção. Por ficarem muito tempo ociosas, acontecem transacções clandestinas de terra 

sobre algumas destas áreas, isto é, negociação e ocupação de terra sem o consentimento dos donos. 

Estas transacções podem ser do tipo compra e venda ou arrendamento, sendo esta última forma a mais 

recorrente. Os conflitos surgem quando os primeiros ocupantes da terra aparecem a reclamar as suas 

áreas. Estes conflitos tendem igualmente a ser geridos e resolvidos ao nível das comunidades.  

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ESTUDOS A APROFUNDAR 

 
Emergentes em alguns lugares, e mais activos noutros, os mercados de terras rurais acontecem num 

cenário em que a informalidade assume um lugar cada vez maior. Dentre os factores que aceleram a 

sua expansão, menciona-se o crescimento das cidades e a rápida urbanização que o acompanha, o 

aumento dos grandes investimentos no meio rural e o crescimento demográfico. 

 

Os mercados de terra podem também ser vistos como formas de confrontação ao regime actual, 

porquanto a terra é propriedade de Estado, não podendo, por isso, ser vendida, alienada, hipotecada 

ou penhorada. A insistência, por parte das instituições do Estado, em não reconhecer esta realidade 

favorece o crescimento e impede a regulação do mercado de terras, que não pode ser deixado à mercê 

das forças da oferta e da procura.  

 

O caso de Sussundenga mostra que, por um lado, as transacções sobre terras podem ser induzidas 

pelos grandes projectos de investimento que, para além de forçar os camponeses a cederem as terras, 

criam exércitos de famílias “sem terra”. Por outro lado, nota-se que, em alguns locais como em 

Rotanda, apesar da tendência de mercantilização da terra, as comunidades ainda mantêm um certo 
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controlo sobre a terra e seus recursos. Assim, pode-se considerar que o desenvolvimento das relações 

comerciais sobre a terra não significa necessariamente que esta se tenha tornado um bem mercantil, 

susceptível de compra e venda no mercado. 

 

Algumas alternativas à compra e venda de terra podem ser exploradas, como, por exemplo, o 

arrendamento temporário de uma parte da terra, sem com isso retirar definitivamente os direitos de 

acesso e uso dos proprietários segundo as normas e práticas costumeiras. A população local deve 

participar no processo de desenvolvimento do país, como parceiro do sector privado. Desta forma, 

esta pode participar através da cedência do recurso terra que o sector privado procura, e este último 

poderá trazer o capital, a tecnologia e o saber-fazer. Mas o saber-fazer da população, que conhece o 

clima, a terra, as árvores, etc., deve igualmente ser respeitado. 

 

Assim, pode-se imaginar um sistema no qual a posse da terra permanece com a população local e esta 

terá a possibilidade de cultivar e vender o produto final da sua produção aos investidores que lhe 

fornecerão diversos insumos (tractores, fertilizantes, etc.), de tal forma que isto não traga prejuízos 

ao decorrer normal das suas actividades e não coloque em perigo a actividade de subsistência uma 

vez que, em muitos casos, trata-se de projectos de agricultura intensiva ou de monoculturas. 

 

Por fim, no actual contexto de grande procura por terras, o Estado é desafiado a conciliar a atribuição 

de terras aos investidores, ao mesmo tempo que ele não entrave o acesso a este recurso para a 

população local, uma tarefa que pode parecer fácil, mas que exige uma grande capacidade de 

planificação e negociação, mas, sobretudo, vontade política para garantir a segurança de posse da 

terra dos mais desfavorecidos. Considerando o carácter irreversível do desenvolvimento dos 

mercados de terra, pode-se imaginar a necessidade de realização de debates e estudos à volta da 

regulação dos mercados de terra e suas implicações. 
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 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. 
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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. 


