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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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RESUMO 

 

Nas décadas recentes, o país tem sido palco de uma grande corrida para a posse e uso da terra. E, 

com ela, tem surgido um leque de instrumentos legais, visando proteger os interesses do Estado, 

das partes envolvidas e melhor enquadramento das circunstâncias em que ocorrem as relações 

entre as distintas partes interessadas. 

 

Este estudo tem por objectivo analisar o fenómeno de subaproveitamento da terra em 

Moçambique. A análise assenta na recolha de dados primários, obtidos a partir de entrevistas e 

observações de campo, completada com a pesquisa documental. Para o efeito, foram visitadas as 

províncias de Maputo, Nampula e Zambézia. 

 

Os resultados permitem concluir que parte significativa da terra concedida pelo Estado, está em 

estado de quase abandono e, por causa desta situação, algumas terras nessa situação foram 

redimensionadas. E que este subaproveitamento da terra se deve a vários factores, nomeadamente 

de políticas, institucionais, sociais, económicos e de âmbito hidrológico e ambiental; que estão 

intimamente inter-relacionadas. Em suma, são principais vectores, a não observância dos 

instrumentos legais bem como a facilidade com que alguns desses instrumentos são facilmente 

ofuscados por outros.  

 

Palavras-chave: terra, titulação, uso, subaproveitamento, agro-negócio, comunidades.  
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TITULAÇÃO E SUBAPROVEITAMENTO DA TERRA EM MOÇAMBIQUE:  

ALGUMAS CAUSAS E IMPLICAÇÕES 

 
Nelson Capaina1 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com uma superficie de cerca de 799.360 km² Moçambique tem dezenas de milhões de hectares 

de terras com um considerável potencial produtivo. Contudo, uma diminuta parte deste potencial 

tem sido explorada2. A questão agrária aparece referenciada num conjunto de documentos 

oficiais, entre os quais os Planos de Acção para a Redução da Pobreza, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Sector Agrário 2011-2020 (PEDSA) e o Plano Quinquenal de 2015-2019 

(PQG 2015-2019). 

 

Na Estratégia de Desenvolvimento Rural (EDR), o desenvolvimento agrário abrange condições 

de produção mais amplas, tanto agrícolas como pecuárias e florestais, incluindo as relações sociais 

em torno do uso da terra, relações de trabalho e mercados, entre outros aspectos (MPD, 2007:3). 

Afirma-se que se dá uma maior atenção à agricultura que será acompanhada de um aumento da 

percentagem do investimento destinado a aumentar a produtividade (GovM, 2011a). Sobre esta 

questão, o PEDSA (GovM, 2011b) realça que o investimento será priorizado para as áreas de 

elevado potencial agrário, agilizando o acesso e incentivando a optimização do uso e 

aproveitamento da terra nas áreas mais produtivas. Para as outras áreas, o Governo apoia as 

iniciativas locais para a viabilização de fontes alternativas de renda, incluindo actividades não 

agrárias, que contribuem para a segurança alimentar e nutricional. 

 

Tem-se reconhecido que o uso sustentável dos recursos naturais é fundamental no aumento da 

produção e produtividade; onde o desafio é melhorar a gestão destes recursos através, por 

exemplo, do processo de administração de terras (GovM, 2011a) harmonizando os interesses de 

natureza pública e administrativa e os interesses comunitários, privados e individuais, com o 

objectivo de promover a segurança no uso desses recursos (MPD, 2007). Umas das prioridades 

do PQG (2015-2019) é assegurar a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do 

ambiente, podendo-se destacar o objectivo estratégico de aprimorar o planeamento e 

ordenamento territorial e fortalecer a monitoria, fiscalização e responsabilização na elaboração 

e implementação dos planos (AR, 2015). 

 

Para o Governo (AR, 2015), algumas acções para alcançar o objectivo estratégico acima referido 

passam por: elaborar, implementar, fiscalizar e monitorar os planos de ordenamento territorial; 

desenvolver o cadastro nacional de terras; reforçar a capacidade de gestão do uso da terra, com 

prioridade para a fiscalização e controlo do Direito do Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT); 

assegurar que os projectos de desenvolvimento que impliquem a concessão da terra não resultem 

na expropriação injusta das terras dos camponeses; mas se traduzam em maiores benefícios e na 

melhoria das condições de vida das populações locais.  

 

Alguns autores têm defendido que as medidas acima referidas pretendem responder às 

recomendações das instituições multilaterais internacionais (Duperier e Santamaria (s/d); Lahiff, 

2007; Smart e Hanlon, 2008), com os doadores a querer promover os investimentos das empresas 

de agro-negócios dos seus respectivos países, que, normalmente, oferecem uma participação nos 

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

Universidade de Córdoba (UCO). 
2. Por exemplo, dos 36 milhões de hectares de terra arável, apenas 12 a 16 milhões são actualmente 

utilizados para o cultivo. Informação apresentada pelo MITADER na Conferência Comemorativa dos 20 

anos da Lei de Terras de Moçambique, em Maputo aos 19 de Outubro de 2017. 
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investimentos a membros da elite moçambicana (Smart e Hanlon, 2014). Ainda na mesma linha, 

Chichava (2011) faz notar que, nos últimos tempos, o interesse dos países emergentes pela 

agricultura africana tem levantado inúmeras inquietações como, por exemplo, a de estarem a 

açambarcar espaços inexplorados em África para alimentar os seus povos em virtude de nesses 

países haver escassez de terra para agricultura.  

 

Estes agro-negócios têm sido dominados por grandes projectos, como o Mosagrius, o ProAgri, o 

ProSavana, entre outros. Como frisa Castel-Branco (2016:191), citando um relatório do The 

Oakland Institute, de toda a terra alocada a grandes projectos agrícolas na segunda metade da 

década de 2000, mais de 90% foi para produção florestal, de biocombustíveis e outras mercadorias 

primárias agrícolas para exportação, e somente 6% foi destinada à produção alimentar, sendo que 

metade desta área foi para produtos agrícolas alimentares para exportação. 

 

A literatura consultada (Bizimana et al., 2004; Cotula et al., 2004; Durman e Koymen, s/d; 

Onyango, 2014; Sekeris, 2010; Yamano e Deininger, 2005) mostra estes cenários em outros 

países da África subsaariana em que a propriedade e uso da terra estão no centro de vários 

interesses conflituantes. Incluindo-se aqui disputas na família, entre comunidades locais, entre 

investidores e as comunidades locais, entre investidores do mesmo ou de diferentes ramos de 

actividade. Por outro lado, está a subutilização da terra por parte de quem detém a sua posse (Sitko 

e Jayne, 2014). Cenários, muitas vezes, reforçados com as intervenções governamentais.  

 

No PEDSA (GovM, 2011b:25) reconhece-se que, apesar de se estar a dar muita atenção à resposta 

expedita aos pedidos de terras do sector privado e de importantes aspectos da legislação exigirem 

que sejam feitas consultas entre o investidor e a comunidade a respeito de eventuais direitos locais 

e disponibilidade de terra, por um lado, as comunidades nem sempre têm recebido uma atenção 

adequada a este respeito e, por outro, existe preocupação com o subaproveitamento de grandes 

áreas cedidas a investidores. 

 

Portanto, a situação actual mostra que a política de expansão e uso de extensos hectares por 

grandes investidores não se tem realizado, observando-se uma utilização de poucos de muitos 

hectares da terra titulada (Smart e Hanlon, 2014). Por outro lado, estão os indivíduos 

moçambicanos mais qualificados ou próximos dos centros de decisão que têm adquirido 

significativas quantidades de terra, supostamente para a especulação imobiliária (Feijó e Agy, 

2015; Ganho e Woodhouse, 2015; Mosca e Selemane, 2011). 

 

A legislação de terras é clara a respeito do posicionamento do Governo relativamente a estes 

cenários: o direito de uso e aproveitamento da terra extingue-se, por exemplo, pelo não 

cumprimento do plano de exploração ou do projecto de investimento, sem motivo justificado, no 

calendário estabelecido na aprovação do pedido, mesmo que as obrigações fiscais estejam a ser 

cumpridas. Porém, pouco tem sido feito para minimizar o problema, criando, assim, este 

fenómeno de subaproveitamento de grandes espaços. E OˋLaughlin (2016) faz notar que, para o 

sucesso do PQG (2015-2019), o desafio de promover a produtividade do trabalho na agricultura 

exige a clarificação das implicações para a acção do Estado de uma ampla gama de políticas, 

incluindo a regulamentação da concessão do direito de uso e aproveitamento da terra. 

 

É com este cenário de fundo que este trabalho pretende realizar um levantamento, de forma a 

aferir a dimensão actual da situação de subaproveitamento da terra e analisar os seus efeitos. 

Trata-se de compreender como o fenómeno afecta o quotidiano das comunidades locais e a 

organização das instituições relevantes (no sector de terras e também nos serviços sectoriais que 

superintendem a respectiva actividade económica). 
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1.1. Objectivos e hipóteses  

 

No geral, o estudo pretende realizar uma análise em torno do fenómeno de subaproveitamento da 

terra em Moçambique nas iniciativas económico-produtivas (produção agrícola, monoculturas 

arbóreas, e agropecuária). Especificamente, o estudo persegue os seguintes objectivos: 1) realizar 

um mapeamento sobre a situação actual do fenómeno; e 2) analisar as relações existentes entre os 

empreendimentos, as comunidades envolventes e as instituições relevantes. 

 

Constitui hipótese de partida: o fenómeno de subaproveitamento resulta das insuficiências na 

legislação e na sua administração, o que, por sua vez, cria um cenário de fraca e ineficiente 

articulação entre os distintos actores3 e as necessidades e prioridades fixadas. O conceito de 

subaproveitamento foi entendido como o não uso, na íntegra, do espaço em posse no período de 

3 ou mais anos, devido a factores4 sociais, económicos, ambientais e institucionais. 

 

1.2. Metodologia  
 

O objecto de estudo incide sobre três províncias, uma por cada região, nomeadamente Maputo no 

Sul, Zambézia no Centro e Nampula no Norte, em que foram seleccionados 2 a 35 distritos. Gurué, 

Ile e Mulevala, na Zambézia, Matutuíne e Moamba, em Maputo, e Mecuburi e Ribaué na 

província de Nampula. Desta forma, foram visitadas as comunidades/povoados de Zifuva, Sabié, 

Catuane, Zitundo, Ponta de Ouro, Ndalane, Ruace, Wakua, Mualacamua, Namucarrau, Milaleia, 

Intatapila, Naipa II, Mutanapo, Nicala, Mesa, Nachipala, Lancheque e Meparara. O trabalho de 

campo baseou-se na recolha de dados de forma aleatória, procurando-se incluir casos que 

reflectissem situações de subaproveitamento em cada um dos distritos abrangidos.  

 

Esta forma de recolha de dados deveu-se ao facto de não estar disponível uma base de dados, nas 

instituições relevantes, sobre a situação de (sub)aproveitamento da terra no país. Por outro lado, 

está a diferenciação, entre distritos, sobre as instituições que lidam com matérias de administração 

da terra, com consequências na disponibilidade de dados. Não obstante, todas elas funcionam com 

base em instrumentos e metodologias centralmente definidos, numa lógica territorial segundo a 

qual o distrito é o pólo de desenvolvimento, onde os processos devem ser levados a cabo com o 

envolvimento comunitário, através das instituições de participação e consulta comunitária. 

 

As abordagens efectivamente usadas por cada distrito6, séries temporais, as diversas fontes de 

informação existente e seu alinhamento, dificuldades de acesso à intituições e informação7 

contribuem, de certa forma, para alguns resultados deste trabalho mas de uma maneira geral, não 

afectaram o posicionamento aqui expresso.  

 

O trabalho de campo decorreu nos meses de Novembro de 2017, Março e Outubro de 2018, com 

cerca de 15 dias para cada uma das três províncias. Foram entrevistadas 145 pessoas, entre 

representantes das empresas de agronegócios, funcionários governamentais, líderes locais e 

membros das comunidades. As entrevistas foram dirigidas na língua portuguesa e facilitadas 

                                                           
3. Instituições do Estado, os investidores e as comunidades locais. 
4. E estes factores, de certa forma, aparecem interligados uns com os outros. 
5. Devido à nova divisão administrativa, foi necessário escalar três distritos da Zambézia. Na altura da 

entrada da Portucel, Mulevala era um Posto Administrativo do distrito do Ile.  
6. O trabalho de campo que levou à produção do presente documento demostrou que, pese o discurso 

político e a legislação sublinharem a dimensão territorial do distrito como pólo de desenvolvimento, em 

muitos casos, os processos ainda continuam sendo fortemente marcados pelas lógicas sectoriais, tal como 

pela dependência de recursos «centralmente» disponibilizados.  
7. O acesso às instituições locais e às comunidades locais depende da autorização do respectivo 

administrador do distrito, como órgão máximo do referido território. No mês de Outubro, em período de 

campanha eleitoral para as autárquias, foram enormes as dificuldades de acesso formal às instituições.  
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através de recurso a tradutores, que eram membros das comunidades ou extensionistas da 

agricultura. Na análise e apresentação dos resultados, os dados de campo são reforçados com 

referências bibliográficas. 

 

O documento está estruturado em quatro partes. A secção 1 apresenta a introdução, onde consta 

a problemática, as hipóteses e a metodologia do trabalho. A secção 2, para além do quadro legal 

e institucional, faz uma análise do processo de posse e uso da terra com base em dados empíricos 

recolhidos nos distritos acima referidos, na perspectiva de trazer à luz os resultados práticos que 

as políticas e algumas medidas administrativas vão produzindo. Na terceira secção são 

apresentados alguns factores que, no contexto do presente estudo, contribuem para o surgimento 

e prevalência do tema em estudo. Na quarta secção apresentam-se as considerações finais. 

 

 

2. DAS POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES 

 

2.1. Quadro legal 

 

Pode-se considerar que o actual processo da reforma agrária teve o seu início quando, em 1995, 

se aprovou a Política Agrária e Estratégia de Implementação (PAEI)8. A PAEI notava que a 

produção agrária era realizada por dois sistemas de produção: o familiar e o sector empresarial; e 

que era necessário encontrar mecanismos e acções concretas nestes dois sistemas de forma a 

responder aos objectivos de desenvolvimento do país, nomeadamente: segurança alimentar, 

crescimento económico sustentável, redução dos níveis de desemprego e redução da pobreza. 

Relativamente ao acesso e posse da terra, em 1997 foi aprovada a Lei de Terras9, onde se manteve 

que a terra pertence ao Estado, formalizando assim as formas de posse, uso e aproveitamento para 

pessoas singulares e colectivas, instituições, e para as comunidades locais.  

 

A Lei de Terras estabelece que as pessoas, singulares ou colectivas, nacionais podem obter o 

direito de uso e aproveitamento da terra, individualmente ou em conjunto com outras pessoas 

singulares ou colectivas, sob a forma de co-titularidade (artigo 10). O direito de aproveitamento 

e uso é solicitado mediante, entre outros pontos, a indicação da natureza e dimensão do 

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

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

(MADER, 2004).  

 

No âmbito dos objectivos estratégicos, as entidades competentes devem levar a cabo acções 

prioritárias para o uso e aproveitamento da terra: 1) inventariação, mapeamento e zoneamento 

agrário para determinação do melhor uso dos recursos naturais; 2) digitalização do cadastro 

nacional de terras para tornar céleres os processos de cadastro e de disponibilização de informação 

às entidades envolvidas no processo de administração e gestão de terras; 3) revisão e divulgação 

do quadro normativo e institucional para o fortalecimento da gestão de terras, florestas e fauna 

bravia; 4) facilitação do acesso e exercício do DUAT; e 5) realização de actividades de geomática, 

cartografia e teledetecção, bem como estudos e investigação geo-cartográficos, tendo em vista a 

elaboração, manutenção, actualização da cartografia sistemática de base e do sistema de 

informação geo-cartográfica (MADER, 2004). 

 

Ao nível político, estabelece-se que a emancipação económica das comunidades, de forma 

individual, familiar ou colectiva, assenta fundamentalmente na propriedade dos recursos naturais, 

ou de activos fundiários. Tudo isso visando contribuir para o aproveitamento racional dos recursos 

naturais e advogando a harmonização dos interesses públicos, comunitários, individuais e 

                                                           
8. Aprovada pela Resolução nº 11/95, de 31 de Outubro. 
9. Lei nº 19/97, de 1 de Outubro. 
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privados, com o objectivo de promover a qualidade de vida, a segurança no uso dos recursos 

naturais e a sustentabilidade ambiental (MPD, 2007). Um dos grandes objectivos do Governo, no 

âmbito do desenvolvimento sustentável, é a gestão produtiva e sustentável dos recursos naturais 

e do ambiente, onde podemos destacar quatro objectivos específicos (quadro 1): 

 

Quadro 1 

 
 Fonte: adaptado do MPD (2007)  

 
Como se depreende da secção anterior, o processo de decisão sobre uso e aproveitamento da terra 

pretende ser da responsabilidade de todos os níveis, desde o central até às comunidades. Na 

solicitação do DUAT10, para além da apresentação do plano de exploração11, também é obrigatória 

a consulta comunitária visando obter informações da comunidade local sobre (1) a existência e 

disponibilidade da área requerida, e (2) a sua sensibilidade sobre a actividade que se pretende 

implantar. 

 

Entende-se aqui que, para o aproveitamento da terra ou de outros recursos naturais por terceiros, 

as autoridades administrativas outorgam autorização depois de ouvida a respectiva comunidade e 

tendo-se provado que o espaço solicitado não se encontra, no momento do pedido, ocupado por 

outro proponente ou por membro da comunidade. Após o primeiro pedido, e tendo-se observado 

todo o processo técnico-administrativo, ocorre a autorização provisória, válida por cinco anos, 

para indivíduos nacionais e dois anos para estrangeiros12.  

O DUAT é outorgado definitivamente quando, na avaliação realizada pelos Serviços de Geografia 

e Cadastro (SPGC), se verifique o cumprimento do plano de exploração, segundo o calendário 

aprovado13. Não estando capacitado ou finalizado o período da autorização provisória, o 

                                                           
10. A tramitação do pedido do DUAT deve durar no máximo 90 dias. 
11. Com detalhes sobre as actividades, prazos de sua execução, custos de exploração e os investimentos a 

realizar. 
12. Artigo 28, do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro. 
13. Artigo 31, do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro. 

Objectivo específico Acções prioritárias Indicadores de referências

 Emancipar política 

e economicamente 

as comunidades com 

base na segurança de 

posse sobre os 

recursos

Identicar as terras nos seus diferentes usos, destacando-se 

as seguintes situações 1. Zonas densamente ocupadas e 

com elevada utilização de recursos; 2. Zonas com baixa 

ocupação e utilização; 3. Zonas com recursos protegidos 

ou a proteger; 4. Zonas com recursos virtualmente não 

explorados.

Divulgação pública periódica 

nos distritos do processo de 

zoneamento. 

Implementar 

efectivamente o 

DUAT com 

prioridade para as 

comunidades rurais

1. Implementar o DUAT para o fomento de parcerias 

triangulares Estado, comunidades e privados; 2. Legalizar 

as comunidades locais; 3. Preparar condições para 

titulação fundiária no distrito, com prioridade para as 

comunidades locais para permitir parcerias eficientes; 4. 

Fomentar o apoio jurídico no processo de legalização 

fundiária comunitário e na criação de comité de gestão de 

terras.

…governo distrital deve 

atribuir pelo menos 50% dos 

titulos às comunidades rurais e 

pelo menos 20% a 

proprietários individuais 

privados.

Incentivar os 

sistemas agro-

florestais 

compatíveis com a 

lei e política do 

ambiente e a lei de 

florestas e fauna 

bravia 

1. Apoiar a florestação, adaptação às condições 

ambientais, e implementação de sistemas combinados 

agrícolas e silvicultura; 2. Reordenar os espaços florestais 

na perspectiva da gestão integrada e sustentável dos 

territórios; 3. Promover a produção industrial 

ambientalmente sustentável, por exemplo, a produção de 

biocombustíveis.

% de áreas reflorestadas; % de 

piscicultores; % de áreas 

ordenadas.

Promover a eco-

eficiência

1. Promover investimentos que valorizem a adopção de 

prácticas que privilegiem uma utilização eficiente dos 

recursos, numa perspectiva de crescimento sustentável; 2. 

Promover e valorizar os serviços ambientais e prácticas 

agrícolas sustentáveis.

% de reservas florestais 

protegidas; % de redução de 

queimadas; % de redução de 

erosão; …
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requerente pode solicitar a redução da área que lhe foi inicialmente atribuída14. Caso se constate 

o incumprimento do plano de exploração, os Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro 

(SPGC) promoverão a revogação da autorização provisória15 junto das autoridades competentes. 

 

Ainda na linha do planeamento do uso da terra, o Estado pode decidir revogar um DUAT se 

constatar que a área em causa é necessária para outra iniciativa ou actividade que seja do interesse 

público16. Nestes casos, as prioridades sobre outras formas de uso devem ter em consideração a 

superioridade dos benefícios sociais e económicos da proposta ora apresentada relativamente aos 

do uso actual da área. E a expropriação para efeitos de ordenamento territorial é considerada 

efectuada por interesse público, quando tiver como objectivo final a salvaguarda de um interesse 

comum de toda a comunidade. 

 

Relativamente à tramitação do pedido do DUAT, e em função da área solicitada, existem 

basicamente três entidades. Sendo que: 

 

Ao Governador da Província, compete autorizar pedidos de áreas até ao limite máximo de 1.000 

ha e dar parecer sobre pedidos relativos a áreas que correspondem à competência do ministro que 

superintende a matéria de terras. Por sua vez, ao ministro compete autorizar os pedidos de áreas 

entre 1.000 a 10.000 ha e dar parecer sobre pedidos relativos a áreas que ultrapassam a sua 

competência. Ao Conselho de Ministros, autorizar pedidos sobre áreas que ultrapassam a 

competência do ministro que superintende a matéria de terras, desde que inseridos num plano de 

uso ou cujo enquadramento seja possível num mapa de uso17.  

 

Para as áreas superiores a 10.000 ha é obrigatório a apresentação de mais elementos, incluindo 

provas mais consubstanciadas de capacidade financeira, experiência empresarial do proponente, 

acordos escritos e assinados com as comunidades locais e outros elementos nos âmbitos sócio-

económico, ambiental18. Neste caso, o processo é submetido à discussão e aprovação do Conselho 

de Ministros.  

 

Assim, as acções de ordenamento territorial, como é o caso de uso e aproveitamento da terra, 

devem ser sempre executadas no quadro das políticas sectoriais, numa base consensual e por 

coordenação das suas acções e estratégias e considerando o uso sustentável da terra e dos recursos 

naturais, as formas existentes de povoamento e de ocupação de espaços. Pretende-se que as 

comunidades locais participem, com conhecimentos e recursos humanos, através do 

envolvimento de fiscais comunitários e outros membros. 

 

E, como uma das formas de reforçar a participação e envolvimento das autoridades de base, dentro 

do espírito da legislação do sector agrário (MADER, 2004:30), o distrito receberá 20% do valor 

cobrado como taxa anual relativa ao uso e aproveitamento da terra sobre cada parcela do seu 

território que esteja nessa condição19; assim como 40% dos valores resultantes da cobrança de 

multas tratando-se de infracções cometidas dentro do domínio de competências do Plano Distrital 

de Uso da Terra (PDUT). 

 

                                                           
14. Artigo 33, do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro. 
15. Artigo 32, do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro. 
16. Ministérios para a Coordenação da Acção Ambiental, das Finanças e da Justiça. Diploma Ministerial nº 

181/2010. Directiva sobre o Processo de Expropriação para efeitos de Ordenamento Territorial. Maputo, 

3 de Novembro. 
17. Artigo 22, Lei n° 19/97, de 1 de Outubro, Lei de Terras. 
18. Resolução nº 70/2008. Aprova os Procedimentos para Apresentação e Apreciação das Propostas de 

Investimento Envolvendo Extensão de Terra Superior a 10.000 ha. Maputo, 30 de Dezembro. 
19. Alínea a do artigo 2, Diploma Ministerial nº 76/99, de 16 de Junho. Ainda sobre esta matéria das taxas 

consignadas ao distrito, ver alínea c do nº 1 do artigo 85, Decreto nº 23/2008. 
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2.2.  Quadro institucional  

 

A Direcção Nacional de Administração de Terras (DNAT) tem a missão de “Assegurar o acesso, 

uso e aproveitamento racional da terra para o benefício económico, social e ambiental da presente 

e das futuras gerações de moçambicanos.” Sendo, para a presente matéria, a entidade central 

responsável pelo 1) levantamento e inventariação das ocupações para o mapeamento cadastral; e 

2) reforço da fiscalização de terras. 

 

Pode-se ler no PNISA (2013-2017) que, para cumprir com esta missão, o conhecimento da 

ocupação de terras em diferentes fins é fundamental para o processo de planificação. É neste 

contexto que o Programa de Terra para fins Agrários tem como objectivos principais: (i) 

Promover a exploração sustentável da terra; e (ii) Assegurar e facilitar o acesso e proteção dos 

direitos de uso e aproveitamento de terra, em particular ao nível das comunidades locais. 

 

A responsabilidade pela elaboração, actualização e divulgação do Cadastro Nacional de Terras é 

do órgão central que tutela o sector que superintende esta matéria, a DNAT. As Direcções 

Provinciais de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, através dos SPGC, são a entidade que, 

ao nível provincial, respondem pela matéria de terras. Os SPGC são responsáveis pela 

implementação e actualização do Cadastro Nacional de Terras a nível da província20 e recebem 

das diferentes entidades locais que superintendem as áreas de domínio público, os dados 

necessários à organização e actualização do Cadastro21. 

 

São estes serviços que fazem a tramitação do parecer técnico sobre o plano de exploração emitido 

pela entidade que superintende a actividade para a qual foi solicitado o terreno, junto ao 

Governador Provincial. E, nos casos em que a área ultrapassa a competência do Governador, 

«solicitam informações complementares» às entidades centrais que tutelam a actividade que o 

requerente pretende realizar22.  

 

Portanto, para os três níveis de autorização do DUAT, os SPGC funcionam como assessores. Nos 

SPGC está instalado o Sistema de Gestão de Informação sobre Terras (SiGIT)23 com o objectivo 

para: implementação do Cadastro Nacional de Terras; criação de maior eficácia e eficiência nos 

processos de administração de terras; reforço da capacidade de planificação e fiscalização do uso 

da terra; e produção e actualização de toda informação sobre o uso da terra.  

 

Dentro do plasmado nos diferentes instrumentos de governação no país, o distrito é a entidade 

com competências para implementar os programas governamentais, coordenar as intervenções 

socioculturais, económicas e ambientais implementadas no seu território e é, também, responsável 

pela fiscalização do cumprimento dos instrumentos (de políticas, estratégias e planos) definidos 

a nível central para os diferentes sectores, assegurando, assim, que os programas e projectos 

implementados localmente, em última instância, contribuam para o desenvolvimento sustentável. 

 

Cabe aos distritos a responsabilidade pela elaboração, actualização e divulgação do cadastro local, 

que consiste no mapeamento da evolução da distribuição e do uso da terra ao nível do distrito 

(GovM, 2008)24. O distrito deve então: i) esboçar os planos e as metas anuais para a atribuição 

de DUAT às comunidades e pessoas individuais e privadas; e ii) criar registos actualizados dos 

títulos de propriedade.  

 

                                                           
20. Número 7, artigo 1, Decreto n° 66/98, Regulamento da Lei de Terras. 
21. Artigo 3, Decreto n° 66/98, Regulamento da Lei de Terras. 
22. Números 1 e 3, artigo 26, Decreto n° 66/98, Regulamento da Lei de Terras. 
23. Também se encontra instalado na Direcção Nacional de Terras (DNAT). 
24. Conselho de Ministros. Decreto n° 2312008. Aprova o Regulamento da Lei de Ordenamento do 

Território. Maputo, 1 de Julho. 
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Dependendo das potencialidades de cada distrito, existem entidades de referência a nível da 

administração pública e da sociedade civil, com influência e responsabilidades acrescidas na 

vertente política, sociocultural, económica e ambiental local, pelo papel e responsabilidades que 

se pretende e se espera delas no contexto do desenvolvimento sustentável. Isto também se pode 

repetir, dependendo dos casos, no posto administrativo, localidade ou povoado. 

 

O distrito possui um Conselho Consultivo Distrital presidido pelo respectivo administrador 

distrital. Encontram-se também os Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos. Estes, no 

seu funcionamento, envolvem os membros dos Conselhos Consultivos de Localidade. Pode-se ler 

nos instrumentos legais que «Os membros dos Conselhos Consultivos do Distrito são envolvidos 

na apreciação do PEDD25 e PESOD26 e na avaliação periódica dos instrumentos da planificação 

territorial local, bem como no que se refere à opinião sobre a viabilidade de projectos de iniciativa 

local e projectos com impacto directo nas comunidades, no âmbito de investimento local, que são 

submetidos, posteriormente, para decisão do Conselho Consultivo Distrital»27.  

 

Efectivamente, para o Governo constituem instrumentos de ordenamento territorial a nível local: 

os Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT), que são os instrumentos de âmbito distrital e 

ínterdistrital, que estabelecem a estrutura da organização espacial do território de um ou mais 

distritos, com base na identificação de áreas para os usos preferenciais e definem as normas e 

regras a observar na ocupação e uso do solo e a utilização dos seus recursos naturais28. 

 

Na área de governação, estabelecem-se arranjos institucionais e promove-se a coordenação entre 

os diversos actores, enquanto as organizações da sociedade civil trabalham para o empoderamento 

das comunidades através de capacitações técnicas, assistência e outras formas de apoio ao 

desenvolvimento local. Por exemplo, tentam incentivar o empoderamento das comunidades 

locais. 

 

O Serviço Distrital de Planificação e Infra-estruturas (SDPI) é, a nível local, a entidade 

responsável pelas tarefas de elaboração dos planos29anuais sobre a disponibilidade de terras, 

atribuição e actualização do mapeamento dos DUATs30. O SDPI tem, como missão, garantir a 

tramitação processual para a emissão de DUATs e assegurar a gestão sustentável e transparente 

dos recursos naturais e do ambiente. Também são responsáveis pela monitorização e fiscalização 

das terras dentro do distrito, tanto em terras com DUAT, como nas que não possuem este 

documento. 

 

Mas a entidade com mais relevância nos distritos, em termos de actividades e dimensão de terras 

atribuídas, é o Serviço Distrital das Actividades Económicas (SDAEs) 31. O SDAE é responsável 

pelas actividades de agricultura, pecuária e florestas. Tem como visão torná-las num sector 

próspero, competitivo e sustentável capaz de oferecer respostas aos desafios da segurança 

alimentar e nutricional atingindo mercados agrários a nível global. A sua missão passa por 

contribuir para a segurança alimentar e nutricional e para a renda dos produtores agrários de forma 

competitiva garantindo a equidade social e de género e promovendo o desenvolvimento dos 

                                                           
25. Plano estratégico de Desenvolvimento Distrital. 
26. Plano Económico e Social do Distrito. 
27. Ministério da Administração Estatal (2014). Perfil do Distrito de Matutuine. Maputo, Direcção Nacional 

de Administração Local. 

Ministério da Administração Estatal (2014). Perfil do Distrito de Moamba. Maputo, Direcção Nacional de 

Administração Local. 
28. Número 4 do artigo 4, Decreto nº 23/2008, de 1 de Julho. 
29. São responsáveis pela elaboração e implementação dos planos de pormenor dos povoados. 
30. Artigo 5 do Estatuto Orgânico do Governo do Distrito, aprovado pelo Decreto nº 6/2006, de 12 de Abril. 
31. Artigo 8 do Estatuto Orgânico do Governo do Distrito, aprovado pelo Decreto nº 6/2006, de 12 de Abril. 
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sectores industrial e comercial dentro dos princípios de exploração sustentável dos recursos 

naturais. 

 
A nível mais de base, encontram-se os Comités Comunitários de Gestão de Recursos Naturais 

(CGRN), como a terra, florestas e outros. Estas instituições «existem para permitir que as 

comunidades locais se mobilizem na identificação e procura de soluções para os seus problemas» 

e «através, da sua acção colectiva, poder agir para resolver determinadas questões ou encaminhar 

outras preocupações às estruturas competentes»32, nomeadamente ao governo local. 

 

2.3. Uso e aproveitamento da Terra: áreas em posse e em uso 

 

A nível nacional existe uma tendência permanente para a ociosidade relativa da terra, quer dizer, 

prevalecem parcelas de terra não aproveitadas (quadro 2). O subaproveitamento é, em certa 

medida, consequência da inércia institucional que se observa neste momento, não só ao nível dos 

distritos, mas também aos níveis mais acima. A ausência de serviços governamentais capazes 

para cuidar da supervisão e atender à fiscalização abre espaço para que os elementos com aparente 

capacidade apresentem as suas justificações. 

 

Quadro 2: Áreas não aproveitadas (anos 2010 a 2015) 

 
Fonte: DNAT (Base de dados, vários anos). 

 

O quadro 2 também espelha as insuficiências técnico-financeiras dos serviços governamentais 

para realizar um exercício continuado de fiscalização relativamente ao uso e aproveitamento da 

terra em todas as províncias do país. As instituições governamentais ao nível do distrito e da 

província, regra geral, não têm tido orçamento para realizar este exercício e disponibilizar a 

informação necessária. 

 

Segundo entrevistados, na última campanha de fiscalização nacional – que decorreu de Abril a 

Julho de 2018 – foram escaladas pouco mais de 2.400 parcelas, cerca de 3,6 milhões de ha. Mais 

de 35% das parcelas, com destaque para Zambézia e Gaza, apresentou um incumprimento total 

do plano de exploração e cerca de 1/6 da área restante apresentou um cumprimento abaixo de 

25%. Tete apresenta a maior taxa de subaproveitamento, com cerca de 70%. 

 

O subaproveitamento da terra também existe, não só nas grandes unidades de agro-negócios e nas 

pequenas e médias machambas, mas também nas terras ou florestas comunitárias. A obtenção de 

                                                           
32. Ministérios da Administração Estatal e do Plano e Finanças. Despacho Ministerial. Aprova o guião para 

a participação e consulta comunitária na planificação distrital. Maputo, 15 de Outubro de 2003.  

Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha)

Maputo 13 21,42 0 0 15 2720,16 55 350,86 9 1426,55 76 367,93 168 4886,92
Gaza 210 25195,95 79 7713,72 75 35481,57 5 142,38 6 20375,2 0 0 375 88908,82
Inhambane 59 1527,45 35 25678,5 0 0 7 80,27 49 14200,18 26 21554,11 176 63040,51
Sofala 31 12149,47 34 22511 42 107375,95 53 26 652,70 56 54518,55 52 20540 268 243747,67
Manica 43 66412,64 30 12179,8 26 26782,6 43 32 433,93 52 22082,17 70 193390,53 264 353281,67
Tete 15 4000,6 24 21,05 12 2661,91 16 2 755,88 1 84 0 0 68 9523,44
Zambezia 52 20825,62 47 10932,77 17 38823,29 78 179 541,37 59 13807,85 20 34169,25 273 298100,15
Nampula 9 4398,32 29 4317,78 0 12 4 422,00 15 6960,26 4 90 69 20188,36
Cabo Delgado 43 7682,5 16 33008,5 23 3634,06 0 0 20 1833,5 22 6275,36 124 52433,92
Niassa 4 2695,7 17 23056,5 86 72556 9 191,25 25 1811,43 18 6323,52 159 106634,4

Total 479,0 144909,7 311,0 139419,6 296,0 290035,5 278,0 246570,6 292,0 137099,7 288,0 282710,7 1944,0 1240745,9

Total Global 2010 a 

20152014 2015

Parcelas nao aproveitadas 

Provincia 2010 2011 2012 2013
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concessão, por parte da comunidade, de extensas áreas que permanecem sem um uso efectivo33 

pode ser um exemplo mais mediático. 

 

Numa outra perspectiva de análise, as terras ou florestas comunitárias muitas vezes são 

consideradas terras subaproveitadas34. Alguns círculos governamentais também têm esta 

percepção. Defendem que as terras nessas circunstâncias, se tornam improdutivas, não são 

devidamente usadas35; muito pelo contrário, permanecem vedadas por muito e longo tempo «sem 

sequer existir um plano de exploração à vista»36. 

 

A obtenção de concessão e subaproveitamento da terra também estão associados à «desesperada 

necessidade de emprego no campo»37. Como se pode ler nos sucessivos balanços anuais dos 

governos distritais, com o relançar do sector privado, houve «uma melhoria na situação 

socioeconómica da população local» que «agora está empregada e vende a sua produção ao sector 

privado». As pessoas cedem as suas terras na esperança de que terão emprego, algo sempre 

apresentado por todos aqueles que chegam em busca de terra38.  

 

Contudo, não obstante essa observação, as empresas de agro-negócio ficam com grandes 

extensões de terras, enquanto tentam cultivar alguns poucos espaços que podem39. É interessante 

constatar que um dos custos não contabilizados da redução de área efectivamente utilizada ou 

subaproveitamento de terras tem sido, precisamente, a redução dos postos de trabalho, 

associando-se a isso a contrato do investimento40. E um responsável de uma dessas firmas afirmou 

que o mercado não está sendo lucrativo, de maneira que não se pode adquirir tanto dos agricultores 

locais41.  

 

Em 2009, a LGR Moçambique – empresa filiada a Green Resources Moçambique – obteve um 

DUAT provisório na província de Nampula para cerca de 126.000 ha, subdivididos em parcelas 

de até 10.000 ha. Um estudo de 2016, encomendado conjuntamente pela UNAC, Justiça 

Ambiental e Livaningo, constata que, cinco anos após a obtenção do DUAT, estava plantada uma 

área de cerca de 4.500 ha, equivalente a 3,6% do total da terra concedida (Lexterra, 2016). E, 

neste momento, as plantações da LGR nos distritos de Mecuburi, Rapale e Ribaué encontram-se 

em estado de quase abandono42.  

 

Desde a sua entrada no Gurué, em 2012, a AgroMoz lavrou 2.500 ha na campanha agrícola 

2012/201343 e, até 2015/2016, tinha ocupado apenas cerca de 40% do espaço solicitado44, 

plantando principalmente a soja.  

 

                                                           
33. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. Mesmo assim, este defendia 

que, na questão da posse da terra para as comunidades, «lutamos em defesa daqueles que historicamente 

nāo têm gozado de capacidades, nem espaço, de reivindicar seus direitos e proteger seus próprios 

interesses». 
34. Entrevista a um funcionário duma empresa agro-pecuária, Gurué aos 22.03.2018. 
35. Entrevista a um técnico dos SDAE do Ile, aos 27.03.2018. 
36. Entrevista a um técnico dos SDPI de Moamba, aos 28.11.2017. 
37. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
38. Entrevista a um líder comunitário, Intatapila, aos 04.10.2018. 
39. Entrevista a um técnico dos SDAE do Gurué, aos 22.03.2018. 
40. Mais adiante, discute-se este ponto. 
41. Entrevista a um funcionário duma empresa de agronegócios, Gurué aos 22.03.2018. 
42.Entrevista a um funcionário dos SDAE de Mecuburi, aos 03.10.2018. Entrevista a um líder comunitário, 

Namina, aos 06.10.2018. Entrevista a um funcionário do SDAE de Ribaué, aos 10.10.2018.   
43. Smart e Hanlon (2014). 
44. Entrevista a um técnico do SDAE do Gurué, aos 22.03.2018. 
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Efectivamente, em quase todas essas empresas, muito pouco tinha sido feito nos primeiros dois 

anos da sua implantação – período que, segundo a legislação nacional, se exige progressos 

substanciais do plano de investimentos apresentado ao Estado. 

 

Quanto às áreas em posse das pessoas individuais, a maior parte dos entrevistados (23,5%) não 

sabe o tamanho da terra que possui, 20% possui até 5 ha, cerca de 15% dos entrevistados possui 

entre 5 a 10 ha, cerca de 9% possui entre 10 a 15 ha, cerca de 6% dos entrevistados possui de 20 

a 25 ha, outros 6% possui entre 50 a 100 ha e apenas cerca de 5% dos entrevistados diz possuir 

entre 500 ou mais hectares (gráfico 1). Estes com mais de 500 ha de terras são as unidades de 

agro-negócios, nomeadamente, na agricultura, pecuária comercial e monoculturas arbóreas. 

 

Gráfico 1: Área que possui, segundo os entrevistados 

 
Fonte: Produção própria a partir dos dados das entrevistas 

 

Relativamente às áreas aproveitadas, 26,3% dos entrevistados afirmou que nos últimos anos 

(2010-2015) têm aproveitado metade da área que possuem, outros 28% afirmou ter aproveitado 

muito abaixo da metade do espaço. 23,3% dos entrevistados afirmou que tem aproveitado abaixo 

da metade dos seus espaços, 14,3% disse que aproveitou mais da metade, somente 8,3% afirmou 

ter aproveitado na totalidade o espaço na sua posse (gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Área aproveitada nas últimas campanhas (5 anos), segundo os entrevistados. 

 
 Fonte: Produção própria a partir dos dados das entrevistas 
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Esta elevada diferença entre área total e a área explorada foi confirmada, de certa forma, pelos 

agentes das instituições estatais locais. Como refere um entrevistado: «esta gente solicita 

extensões de terra, que chegam a centenas ou milhares de hectares, mas nunca chega a uma 

exploração de cerca de 50% da área física»45. 

 

Os agricultores nas classes de 1 até 15 ha são os que aproveitaram mais de metade dos espaços 

que possuem. Sendo que os da classe de 15-20 ha fazem o grosso dos que têm aproveitado abaixo 

de metade; estes estão também no grupo daqueles que têm aproveitado muito abaixo da metade. 

Os da classe dos 20-25 ha estão divididos entre os que aproveitaram metade dos espaços, mais de 

metade e abaixo de metade dos espaços. Este cenário pode estar relacionado com o acesso e uso 

de insumos e equipamentos agrícolas modernos, que é uma vantagem da região sul do país, 

nomeadamente em Maputo, relativamente as outras províncias estudadas. 

 

Para as empresas do agro-negócio, 38,5% usaram toda a terra que possuem, 23,1% utilizaram 

entre 30 a 40% das terras em sua posse e outras 23,1% usaram menos de ¼ da terra em sua posse. 

Um aspecto interessante é que as empresas na classe dos que utilizaram o total das terras têm 

entre 500 a 1.000 hectares e todas elas têm capital estrangeiro. Embora com um registo de cerca 

de 170.000 hectares, entre 5 a 10%46 é o total de terra que a Portucel plantou no Ile e Mulevala, 

deixando para trás um conflito de terras relacionado com «o não uso de grandes extensões de terra 

que podiam ser aproveitadas pelas comunidades locais»47. 

 

Gráfico 3. Aproveitamento (em %) das terras em posse de empresas. 

 
Fonte: Dados estatísticos dos relatórios estatísticos e periódicos dos SPGC e das entrevistas. 

 

A empresa Rei do Agro parece estar extinta e os cerca de 2.500 hectares de terra estão quase 

abandonados. As terras de outras empresas foram redimensionadas48. Quase todas as empresas 

                                                           
45. Entrevista a um funcionário dos SDPI de Matutuíne, Bela Vista 22.11.17. Um estudo de Mandamule 

(2016) sobre os processos de solicitação, tramitação e concessão de DUATs em Moçambique, realizado 

nas províncias da Zambézia e Nampula, mostra o distrito de Gurué como um dos exemplo desta realidade. 
46. Entrevista a um membro de uma empreitada portuguesa sub-contratada pela Portucel para os trabalhos 

de plantio, Ile, 24.03.2018. 
47. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
48. Neste processo, pese embora se tenha declarado que a Hoyo Hoyo ficou com 3 ou 4 mil ha dos 10 mil 

que detinha inicialmente, esta empresa ainda enfrenta desconfiança por parte dos camponeses que nāo estāo 

convencidos de que houve retirada de parte significativa da terra. No entender dos camponeses, se isso 

tivesse acontecido, a terra devia ser redistribuída aos pequenos produtores locais. 
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não realizaram progressos nos primeiros anos de sua existência, contrariando o previsto na 

regulamentação nacional sobre a matéria. E algumas permanecem nesta situação. Por exemplo, a 

Focus 21, com cerca de 3.300 ha, está a «usar 70 ha de irrigação, 200 ha de sequeiro, e perspectiva 

usar mais 1.000 ha para pasto de gado»49. O mesmo acontece na MJ 3 Lagoas onde cerca de 

75%50, ou mais, dos 7.000 ha não estão a ser usados. Enquanto isso, os investidores sul-africanos 

dizem «precisar de mais terra para pastar o gado que vai aumentando de efectivo à medida que os 

anos passam»51. 

 

Não se trata apenas da diferenciação na posse da terra – entre o grande e o pequeno produtor – 

mas também no uso. Se, por um lado, esta desigualdade na distribuição pode afectar 

negativamente o crescimento, através da subutilização da terra quando esta se concentra em 

poucas mãos e há poucos incentivos para os pequenos produtores poderem investir (Deininger e 

Squire 1998), mais quando aqueles não a exploram; por outro, existe uma diferenciação entre os 

chamados grandes investidores. Poucos nacionais, normalmente ligados à elite política, têm 

trabalhado a terra segundo o plano de investimento, quando comparados com os estrangeiros sem 

ligação à elite do poder52.  

 

 

3. FACTORES DO SUBAPROVEITAMENTO 

 

As causas do subaproveitamento da terra são muitas e variadas. No entanto, alguns exemplos 

podem mostrar como essas causas estão intimamente inter-relacionadas entre si. 

 

3.1.  Investimentos  

 

Sobre as causas do não aproveitamento integral, por exemplo, apostando noutras culturas de 

rendimento, a maioria dos entrevistados afirmou que não podia apostar noutros cultivos dos que 

têm tradicionalmente trabalhados porque não têm insumos, nomeadamente sementes (49%), e 

compradores da produção por insuficiência na cadeia de comercialização (45%), adiantando que, 

mesmo assim, têm tido dificuldades na comercialização de parte significativa das culturas que 

actualmente praticam (40%). 

 

Existem promessas feitas por contrapartes, mas não satisfeitas. ONGs, grandes empresas e 

comerciantes são acusados de promover culturas de rendimento que prometem adquirir no fim da 

colheita mas que nunca o fazem ou pagam menos que o esperado. No norte de Gurué, a cultura 

de soja foi introduzida por uma ONG anos após a extinção da empresa estatal Capel Lioma e a 

distribuição das terras aos antigos trabalhadores53. Na esperança de que teriam compradores 

garantidos localmente, a aquisição desta cultura tem sido realizada por indivíduos de origem 

asiática e outros intermediários, geralmente a preços impostos e não favoráveis ao produtor 

local54. 

 

Como parte de sua responsabilidade social, algumas dessas empresas viradas para a produção de 

soja, macadâmia, girassol, eucalipto e outras culturas de rendimento, consideradas novas 

localmente, promovem o cultivo de culturas comerciais tradicionais como o milho, amendoim, 

feijões e gergelim, com a promessa de as adquirir55. Mas essas empresas nunca compram do 

                                                           
49. Entrevista a um funcionário de uma empresa de agronegócios, Ndalane aos 21.11.2017. 
50. Entrevista a um funcionário de uma empresa de agronegócios, Ndalane aos 22.11.2017. 
51. Entrevista a um funcionário de uma empresa de agronegócio, Catuane aos 21.11.2017. 
52. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
53. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace aos 21.03.2018. 
54. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace aos 20.03.2018. 
55. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace aos 21.03.2018. Entrevista a um membro da 

comunidade, Wakua aos 22.03.2018. Entrevista a um membro da comunidade, Mulevala  aos 27.03.2018. 
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pequeno produtor local, apesar das promessas feitas nas consultas comunitárias56. Tudo isto não 

motiva o investimento e/ou o desenvolvimento de uma cultura de trabalhar a terra à escala 

potencial. 

 

O Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário (PNISA 2013-2017) pretende desenvolver 

“um sector agrário próspero, competitivo equitativo e sustentável” com o objectivo de 

“…contribuir para a segurança alimentar; aumentar a renda e rentabilidade dos produtores 

agrários; e aumentar a produção agrária orientada para o mercado, de forma rápida, competitiva 

e sustentável57. São objectivos específicos: a) acelerar a produção de produtos alimentares 

básicos; b) garantir renda para os produtores; c) garantir acesso e posse segura dos recursos 

naturais necessários; d) prover serviços especializados orientados ao desenvolvimento da cadeia 

de valor; e e) impulsionar o desenvolvimento das zonas de maior potencial agrário e comercial. 

  

O PNISA (2013-2017) é composto por cinco componentes-chave nomeadamente: Produção e 

Produtividade Agrária; Acesso aos Mercados; Segurança Alimentar e Nutricional; Recursos 

Naturais; e Reforma e Fortalecimento Institucional. Cada uma destas componentes é dividida e 

subdividida em programas e subprogramas, como culturas alimentares, culturas de rendimento, 

extensão agrária, serviços financeiros, terras para fins agrários, entre outros. 

 

Pretende-se que todas estas componentes, programas e subprogramas contribuam para criar 

sinergias para o desenvolvimento do subsector de terras, nomeadamente para a melhoria do uso 

e aproveitamento da terra. Por exemplo, facilitação do acesso à terra, criando mecanismos 

flexíveis de atribuição e trespasse de DUATs; melhoria do sistema de controlo e fiscalização na 

exploração da terra; e apoio na regulação da ocupação, uso e aproveitamento da terra para garantir 

o cumprimento da legislação e redução de áreas ociosas com enfoque para aquelas com potencial 

para investimento agrário. 

 

O programa de financiamento público na agricultura mais propalado foi o PROAGRI, com fundos 

externos e com um conjunto de requisitos que o governo devia seguir, um dos quais era que o 

governo não podia fornecer serviços directamente aos produtores, sendo que estes deveriam ser 

fornecidos a partir de outsourcing de empresas privadas (MADER, 2004). Além deste fundo 

comum, existem outros fundos fora do orçamento do Estado, na forma de investimento directo 

aos projectos.  

 

Para o desenvolvimento do sector agrário, o governo tem defendido uma abordagem de 

estabelecimento de parcerias público-privadas. Com uma visão para direccionar os investimentos 

públicos prioritários para as zonas com alto potencial agrícola, com fácil acesso entre os centros 

de produção e o mercado de consumo. Nas outras zonas, o Estado defende o apoio às iniciativas 

locais de modo a viabilizar fontes alternativas de renda, incluindo actividades não agrárias 

(GovM, 2011b; MADER, 2004; PQG, 2010-2014). 

 

Segundo o Governo (GovM, 2011b), o seu plano de investimentos assenta no conceito de cadeia 

de valor, que toma em consideração acções interligadas, nomeadamente: a) geração e 

transferência de tecnologias, e provisão de insumos agrários; b) produção agrária; c) actividades 

de processamento e comercialização que acrescentem valor aos produtos; e d) gestão sustentável 

                                                           
56. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace aos 21.03.2018. Entrevista a um membro da 

comunidade, Wakua aos 22.03.2018. E, como referem Smart e Hanlon (2014), há pouca confiança na 

palavra dada de que as empresas contratantes cheguem a tempo de comprar e pagar a um preço justo. 
57. Ministério da Agricultura. Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário, 2013-2017. Maputo. Os 

mesmos objectivos apresentados no PEDSA 2011-2020. 
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dos recursos naturais. E as empresas de agro-negócios pautam sempre por seguir estas 

premissas58, embora nem sempre as materializem.  

 

A base de financiamento é o capital estrangeiro, em particular o Investimento Directo Estrangeiro 

(IDE). É neste contexto que se regista a presença de empresas como a Portucel, a Lúrio Green 

Resources (LGR), a AgroMoz e outras. Quase todos estes empreendimentos são concebidos tendo 

à liderança, um investidor de renome internacional, mas para serem financiados, sobretudo, por 

outros investidores. No entanto, os principais contribuintes têm apresentado as suas dúvidas sobre 

a real sustentabilidade desses empreendimentos, não somente na componente económica59, mas 

também na social e ambiental60.  

 

Por outro lado, para alguns analistas, o programa de investimentos em Moçambique parece causar 

o desinvestimento na agricultura, nomeadamente porque a) beneficia os grandes investimentos 

em detrimento das pequenas e médias empresas (Byiers, 2009; Byiers et al., 2009); b) favorece 

investimentos em capital-intensivos com pouco impacto no aumento do emprego (Bolnick, 2009); 

e c) são investimentos mais focados na indústria extractiva, construção e muito menos no sector 

agrícola (Chichava, 2011). 

Para alguns responsáveis governamentais61 e de empresas62, o valor da indemnização também 

pode servir para novo investimento ou para ampliar o que o beneficiário já possuía, e isso as 

pessoas nas comunidades não foram capazes de fazer, não obstante terem recebido valores 

consideráveis, tendo em conta que os seus rendimentos anuais nunca tinham atingido o valor que 

receberam de indemnização. 

 

Ora, segundo os entrevistados, os produtores locais não têm tido apoios financeiros por parte do 

Governo63 ou de qualquer outra entidade64. O investimento não deve ser visto apenas como a 

transferência de dinheiro para os pequenos e médios produtos, existindo outras formas de conexão 

com estes produtores e que podem ser consideradas como investimento65. 

 

Como parte de sua responsabilidade social, algumas dessas empresas viradas para a produção de 

soja, macadâmia, girassol, eucalipto e outras culturas de rendimento consideradas novas 

localmente, promovem o cultivo de culturas comerciais tradicionais como o milho, amendoim, 

feijões e gergelim, com a promessa de as adquirir. Mas essas empresas, que na altura das consultas 

públicas prometiam fazê-lo, nunca compraram ao pequeno produtor local.  

 

Estes sentimentos foram corroborados por funcionários governamentais, segundo os quais, nos 

últimos anos, não ocorreram investimentos «significativos» para o grosso dos produtores66, não 

                                                           
58. Ver, por exemplo, Project Hoyo Hoyo. Agri-business investment opportunity In Mozambique. Paris, 

2009. Em: https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files. Acedido aos 04.02.2018.  
59. Ver Smart e Hanlon (2014). 
60. Ver a posição dos E.U.A., expressa ao IFC (Grupo Banco Mundial) em Dezembro de 2014, sobre o 

investimento na Portucel. Entre outras, estão preocupações com o impacto na água, possíveis conflitos com 

as comunidades locais sobre o uso de recursos, bem como o impacto sobre a vida selvagem e as florestas. 

No documento United States Position Proposed IFC Investment in Portucel Mozambique pode-se ler: À luz 

dessas questões, os EUA gostariam de registrar que se abstiveram deste projeto por motivos de política 

ambiental. Disponível no site: https://www.brettonwoodsproject.org/2015/03/us-abstains-from-ifc-

investment-in-mozambique-paper-plantation/. Acedido aos 10.08.2018. 
61. Entrevista a um técnico do SDAE, Mecuburi aos 03.10.2018. Entrevista ao Chefe da Localidade de 

Naipa, aos 04.10.2018.   
62. Entrevista a um encarregado de campo da LGR em Naipa II, aos 04.10.2018.  
63. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace aos 21.03.2018. Entrevista a um membro da 

comunidade, Wakua, aos 22.03.2018. Entrevista a um membro da comunidade, Mulevala, aos 27.03.2018. 
64. Entrevista a um agricultor, Sabié aos 26.11.2017. 
65. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
66. Entrevista a um funcionário do governo do distrito de Gurué, aos 22.03.2018. 

https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files
https://www.brettonwoodsproject.org/2015/03/us-abstains-from-ifc-investment-in-mozambique-paper-plantation/
https://www.brettonwoodsproject.org/2015/03/us-abstains-from-ifc-investment-in-mozambique-paper-plantation/
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obstante a vontade do governo67. O facto é que tudo isto não motiva a investir mais e ou 

desenvolver uma cultura de trabalhar a terra à escala considerável. 

 

Por causa desta insuficiência de investimentos, os produtores médios com cerca de 5 ha ou pouco 

mais, dependem dos homens de ganho-ganho e, não tendo essa possibilidade, por falta de 

dinheiro, situação decorrente de consecutivas épocas sem rendimento, reduzem as áreas 

lavradas68, não cumprindo o plano de investimentos. Mas também há a procura de fácil 

investimento, por algumas pessoas ligadas ao sistema político dominante, e a falta de parceiros 

para entrar no negócio. 

 

Um argumento a favor da ideia anterior pode ser encontrado no seguinte trecho de uma entrevista: 

«esses investidores funcionam da mesma forma. Solicitam milhares de ha de terra. Tempos depois 

descobrimos que, por falta de parceiros, entre 40 a 50%, ou talvez mais, dessa terra não está sendo 

utilizada conforme o plano de investimento por eles apresentado»69. Estas são tendências comuns 

em todos os distritos visitados. 

 

3.2. Impostos 

 

Os titulares de DUAT estão sujeitos ao pagamento de taxas de autorização – provisória e 

definitiva – e anual70. A taxa anual varia segundo a localização da terra ocupada, dimensão e 

finalidade de uso. Estas taxas são consideradas uma tributação que tem, geralmente, três 

objectivos fundamentais: a) recuperar os custos de administração estatal; b) aumentar as receitas 

do Estado; e c) promover uma determinada política. 

 

Os objectivos anteriores podem ser materializados na forma de isenções, coeficientes diferentes, 

consoante os sectores de actividade e nacionalidade dos titulares71. Evidências empíricas 

sinalizam que a tributação agrária é um importante elemento de um conjunto de políticas 

destinadas a uma melhor utilização da terra, maior emprego rural e uma distribuição de terra 

menos concentrada (Childress et al., 2007; Malme e Youngman, 2001). 

 

Por exemplo, quando a taxa do imposto sobre o DUAT é economicamente significativa e os 

procedimentos, tanto para sua colecta como para sua fiscalização, são bem administrados, o efeito 

sobre o uso da própria terra é positivo. Porém, este imposto tem sentido de ser quando o valor da 

terra é significativo (Childress et al., 2007). Segundo estes autores, o valor da terra fértil é 

composto, entre outros factores, pela sua capacidade para produzir bens e serviços. Portanto, os 

serviços e infra-estruturas localmente proporcionados contribuem com parte importante e 

significativa para o valor da terra. 

 

Por outro lado, pode-se considerar o imposto sobre o valor da terra como uma ferramenta de 

gestão da própria terra, fomentando um melhor desenvolvimento, fundamentalmente em zonas 

onde este desenvolvimento já teve início, mas que também permite abordar a expansão 

descontrolada (Cho et al., 2009). As infra-estruturas, como estradas, equipamentos de apoio e 

provisão de outros serviços públicos, têm que estar disponíveis para alavancar a produção.  

 

                                                           
67. Entrevista a um técnico dos SDPI de Moamba, aos 28.11.2017. 
68.Entrevista a um membro da comunidade, Ruace aos 21.03.2018. Entrevista a um membro da comunidade, 

Wakua, aos 22.03.2018. Entrevista a um membro da comunidade, Mulevala, aos 27.03.2018. 
69. Entrevista a um funcionário do governo do distrito de Gurué, aos 22.03.2018.  
70. Artigo 41 a 43, do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro. 

Artigos 28 e 29, Lei nº 19/97 de 1 de Outubro, Lei de Terras. 
71. Carrilho, J. Z. Estratégia de operacionalização dos mecanismos de colecta de taxas. Apresentação à 

Reunião Nacional de Terras. Beira, 6 de Julho de 2017. Não publicado. 
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Efectivamente, o Governo considera que, para o desenvolvimento do sector agrário (GovM, 

2011b:61), o papel do sector público será o de criar condições favoráveis para que os produtores 

possam exercer as suas actividades num ambiente competitivo, provendo bens e serviços, tais 

como a investigação agrária, a extensão agrária, os serviços agrários especializados e de 

administração de terras. Isto inclui um adequado sistema de distribuição de receitas consignadas 

resultantes da cobrança de taxas72. 

 

E alguns autores têm insistido que este sistema tem um impacto positivo no crescimento da 

arrecadação, apresentando, contudo, baixa eficácia de cobrança em função do objectivo e 

potencial, com limitados métodos de pagamento e com fraquezas relativamente ao envolvimento 

local e à coordenação institucional (Chicue, 2013; Trindade e Salomão, 2017). 

 

Não obstante esta baixa eficácia na colecta e a total falta de transferência de receitas para a base, 

a complexidade do sistema, a falta de serviços de apoio ao contribuinte e as dificuldades para 

recuperar os desembolsos são muito frequentes no sector de terras, e afectam, particularmente, as 

pequenas e médias empresas, principal motor na criação de emprego (Byiers, 2009; Byiers et al., 

2009).  

 

Por outro lado, não se vislumbram as infra-estruturas agrárias e capacidades agrárias, enquanto 

apostas do Governo (PQG, 2010-2014). O acesso e uso de tecnologias agrárias de qualidade, por 

parte dos produtores, são baixos. Para a maioria dos entrevistados, não existe conhecimento sobre 

o seu uso porque não estão disponíveis (45%), a sua oferta é bastante limitada (38%) numa 

situação agravada pelos limitados serviços de extensão agrária (45%).  

 

Nestas condições, o contribuinte do imposto sobre a utilização da terra não encontra incentivos 

para tal, sendo uma das causas apresentadas para o baixo contributo, mas também com incidência 

na própria utilização da terra. Portanto, as receitas devem contribuir para criar condições 

necessárias para as actividades agrárias serem mais rentáveis73, ou seja, devem servir para o 

alargamento e articulação da base produtiva em toda sua cadeia74. 

 

Para além da relação imposto-investimento em infra-estruturas rurais, outro elemento encontrado 

no trabalho de campo foi o peso financeiro do imposto sobre rendimentos. O imposto de 30% 

(IRPC) aplicado sobre todas as actividades económicas é mais sentido (pesado) na actividade 

agrícola, reflectindo a pouca importância que se dá a este sector e, talvez, uma má compreensão 

sobre os potenciais benefícios para o produtor75. E na agricultura não se produz e geram-se 

rendimentos na mesma escala temporal que outros sectores76. E isto aumenta a pressão sobre 

aquele que trabalha a terra na hora de pagar este imposto e ao mesmo tempo investir mais na sua 

actividade77.  

 

3.3. Funcionamento das instituições 

 

Numa perspectiva crítica, o quadro legal, já apresentado, é uma oportunidade para o processo de 

titulação da terra por parte de alguns intervenientes. Estas oportunidades estão, maioritariamente, 

relacionadas com as debilidades do próprio quadro. Entre elas, as debilidades operacionais para 

a materialização deste quadro; ou seja, para financiar as suas actividades, como, por exemplo, o 

mapeamento dos registos de titulação, o distrito está dependente de fundos do Governo central ou 

                                                           
72. Diploma Ministerial nº 76/99, de 16 de Junho. 
73. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
74. Entrevista a um funcionário duma empresa agropecuária, Gurué aos 22.03.2018. 
75. Entrevista a um funcionário de uma empresa de agronegócios, Ndalane aos 22.11.2017. 
76. Entrevista a uma agricultora, Sabié aos 26.11.2017. 
77. Entrevista a um funcionário de uma empresa de agronegócio, Catuane aos 21.11.2017. 
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de outras organizações, já que não tem fundos próprios. Além de uma indecisão sobre avançar 

com estas actividades versus conflitos institucionais com o nível de cima. 

 

Debilidades organizacionais, o distrito quase não tem visibilidade no processo de atribuição e 

fiscalização do DUAT. As «solicitações mais grandes chegam-nos do nível da província; no 

distrito apenas acompanhamos o processo das consultas comunitárias» e «dependemos dos meios 

dos investidores para chegar aos terrenos em causa», o que, não somente, tem a consequência do 

mau maneio dos recursos, mas também tem influências negativas na reputação do próprio 

executivo local.  

 

Os governos distritais não têm poder de decisão sobre muitos aspectos relativos à terra. Por 

exemplo, sobre a fiscalização e seus resultados, o distrito apenas tem informação após a realização 

da mesma e os seus resultados (redimensionamento ou extinção do DUAT)78. As actividades de 

elaboração dos planos e as metas anuais sobre DUAT e actualização dos registos de propriedade, 

que deviam ser feitas pelos distritos, assim não acontecem. Aparentemente, tudo é realizado pelo 

SPGC. 

 

O processo sobre o DUAT é instruído no distrito e enviado ao SPGC para verificação e produção 

do esboço de localização e, a seguir, é reencaminhado ao distrito para a fase de preparação e 

posterior realização da respectiva consulta comunitária. Os distritos não participam nos actos das 

cobranças anuais, muito menos recebem as taxas devidas, conforme a legislação vigente. Este «é 

um problema apresentado em várias ocasiões aos dirigentes vindos da província, incluindo do 

MITADER, mas nunca há solução favorável para nós [distrito]»79. Isto parece prevalecer em 

todos distritos, quando se afirma que o reembolso dos valores das taxas para os distritos demora 

anos, ou mesmo não ocorre.  

 

Há insuficiência de meios de transporte e de recursos humanos para, em tempo útil, os SPGC 

assegurarem a inspecção e a fiscalização das terras em todo o território da província. A inércia 

institucional não só se observa nas insuficiências em recursos financeiros, técnicos e humanos, 

mas também está associada à fraca coordenação institucional por parte das instituições do Estado, 

nomeadamente os governos distritais (SDPI, SDAE) e os SPGC. Como refere um entrevistado: 

«Os três meses que deveria durar a tramitação de um DUAT…nunca cá conseguimos fazer; tem 

sido um processo que, por envolver mais de duas partes e com a falta de coordenação, tem levado 

muito mais tempo»80. 

 

Os desalinhamentos institucionais mostram-se também no conhecimento dos dados de terreno. 

Para um dos entrevistados81, «aqui, em Ruace, a empresa Hoyo Hoyo retirou-nos a terra que 

tínhamos recebido com o fim da Capel Lioma; mas eles parecem não ter capacidade para produzir 

toda a terra». As entidades governamentais confirmaram este facto, mas com dados diferentes. 

Ao nível do distrito, adianta-se que à empresa foram retirados 6.000 dos 10.000 ha que tinha 

                                                           
78. Pensamos que prevalece ainda um grande défice em termos de regulamentação dos respectivos 

instrumentos normativos, o que, na hora de execução, traz dificuldades tanto para as comunidades como 

para o próprio Estado. 
79. Entrevista a um técnico do SDPI de Moamba, aos 28.11.2017. Um exemplo disto é os distritos nunca 

terem recebido os 20% referentes às taxas anuais dos DUAT e 40% dos valores resultantes das multas. 
80. Entrevista a um técnico do SDAE de Gurué, aos 22.03.2018. 
81. Entrevista a membros da comunidade, Ruace (Lioma) aos 21.03.2018. 
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requerido82. Mas, para o mesmo caso, o SPGC apresentam um dado de 3.000 ha83 actualmente 

em posse da referida empresa. 

 

A falta de acção também se observa quando é para agir no terreno. Como dizia um dos 

entrevistados, «Apenas um ano tentamos uma acção, por iniciativa local, de revogação do DUAT 

em duas áreas que não estavam a ser exploradas; mas foi complicado... a intervenção da província 

ou de uma outra estrutura fez com que a nossa acção não fosse avante, mesmo com as 

preocupações das comunidades daquela zona». 

 

Porém, é importante realçar que, em princípio, o Estado tem a prerrogativa de revogar um DUAT 

e expropriar as terras subaproveitas e quando tal se revelar indispensável para a prossecução dos 

interesses colectivos84. Devendo, para tal, observar o conjunto de orientações e parâmetros legais 

a que se deve submeter o processo para efeitos de ordenamento territorial85. Não obstante o atrás 

referido, tem sido uma realidade as facilidades criadas numa mesma legislação ou as dificuldades 

sentidas na conjugação de uma legislação com a outra86. 

 

Por exemplo, se por um lado, a titulação para efeitos de actividades económicas carece do 

cumprimento do plano de exploração, sob pena da extinção do DUAT e recuperação da terra pelo 

Estado, por outro, estão as isenções em caso de ocorrência de condições fora do controlo e 

responsabilidade do titular87, sem, no entanto, se especificar que condições são essas. E isto dá 

espaço de manobra aos titulares, para o não cumprimento integral do plano. 

 

A proliferação da legislação de «fácil contorno» também impacta no funcionamento das 

instituições. Alguns instrumentos legais para o sector de terras são facilmente esvaziados por 

outros instrumentos. Este aspecto é aproveitado por aqueles com mais capacidade ou melhor 

assessoria. Por exemplo, as comunidades visitadas nos distritos de Nampula frisaram que os que 

foram encontrados com espaços sem cultivos ou sem infra-estrutura não receberam qualquer 

indemnização.  

 

Ao confrontarmos as autoridades locais, estas não se pronunciaram mas afirmaram que a terra era 

do Estado, de forma que não devia ser vendida88 e a empresa que era acusada de não indemnizar 

as pessoas poderia estar a agir dentro da lei. Trata-se de uma alusão ao artigo 3 da Lei de Terras. 

Contudo, este instrumento legal refere que o Estado tem a faculdade de determinar as condições 

de uso e aproveitamento da terra por qualquer tipo de pessoa, singular ou colectiva. Assim, 

poderia interceder a favor das comunidades. 

 

Outro exemplo pode ser encontrado na Resolução nº70/2008, de 30 de Dezembro89. Lê-se no seu 

artigo 2 os procedimentos, ora definidos, são aplicáveis, com as necessárias adaptações, às 

                                                           
82.Entrevista a um técnico do SDAE de Gurué, aos 22.03.2018. Deve-se frisar que as estruturas 

governamentais mais ao nível dos postos administrativos e/ou das localidades, geralmente pouco 

ou quase nada sabem sobre o presente momento dos empreendimentos existentes nos territórios 

sob sua jurísdição.  
83. Informaçāo recolhida no numerador no SPGC, Quelimane aos 29.03.2018. 
84.  Decreto n° 23/2008. Aprova o Regulamento da Lei de Ordenamento do Território. 
85. Diploma Ministerial nº 181/2010. Directiva sobre o Processo de Expropriação para efeitos de 

Ordenamento Territorial. 
86. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
87. Artigo 44, do Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro. 
88. Entrevista a um técnico do SDAE de Mecuburi, aos 04.10.2018. Entrevista a um dirigente na Localidade 

de Magonha, Ribaué, aos 09.10.2018.    
89. Resolução nº 70/2008, de 30 de Dezembro, do Conselho de Ministros, procedeu à aprovação dos 

Procedimentos para apresentação e apreciação de propostas de investimento privado envolvendo extensões 
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propostas de investimento de competências inferiores. Durante o trabalho de campo não 

encontrámos um exemplo de cumprimento do artigo ora citado, ou porque as autoridades andam 

distraídas ou porque os investidores têm melhor assessoria90. 

  

As comunidades falaram de algumas promessas sobre o uso e aproveitamento das terras que não 

estivessem em uso durante os primeiros anos do projecto, o que, até ao momento, não aconteceu. 

E embora a legislação remeta para um contrato escrito entre as partes91, tal não existe. As 

empresas e as instituições governamentais, ao nível local e provincial, rejeitaram, em algum 

momento, ter-se falado dessas promessas, para além de que «não há nada escrito e assinado, pelas 

partes, nesse sentido». 

 

As autoridades locais reconhecem estas falhas todas, mas afirmam ter dificuldades de influenciar 

as autoridades de nível central para as alterações pontuais na legislação, incluso nos DUATs já 

atribuídos e autorizados em outras instâncias. Na opinião de um membro da sociedade civil, a 

questão não deve ser tratada pela falta de um acordo escrito mas sim, pelo incumprimento daquilo 

que ambas as partes aprovaram. Frisando que «nas nossas sociedades africanas muitos dos 

acordos sempre foram feitos de forma oral, mas sempre houve cumprimento das partes»92. 

 

Esta inércia também atinge as instituições de nível central. As comunidades locais dos três 

distritos de Nampula tiveram a oportunidade de apresentar as suas preocupações à Comissão 

Parlamentar de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Os problemas iam desde o 

incumprimento das compensações e indemnizações, da responsabilidade social até à existência 

de terras que não estão a ser usadas. Esta Comissão auscultou os problemas mas, até então, não 

houve esclarecimento sobre o assunto. 

 

3.4.  Conflitos entre actores 

 

O (des)funcionamento das instituições tem levado a conflitos entre as partes deixando terras por 

muito tempo à espera de uma solução judicial para o seu uso. As lutas de poder entre as lideranças 

comunitárias levam ao subaproveitamento. As contradições entre as lideranças, muitas vezes, 

traduzem-se no apoio a um ou outro investidor limitando, por exemplo, o processo de concessão 

de DUAT, e, portanto, o uso imediato das terras pretendidas. Por vezes, esta forma de agir também 

gera conflitos com as comunidades e entidades que, não sendo investidoras, apoiam93 na obtenção 

do DUAT para as comunidades locais.  

 

Estas fragilidades nas relações entre os regulados são aproveitadas pelas empresas para aumentar 

a sua margem de manobra. Por outro lado, algumas lideranças locais são acusadas de estar 

envolvidas na usurpação de terras por «quem vem de longe». Normalmente, estes líderes não 

possuem capacidade para defender os interesses das suas comunidades, alegadamente porque as 

                                                           
de terra superior a 10.000 hectares, os quais definem critérios adicionais orientadores do processo de 

avaliação de projectos de investimento cuja implementação requeira grandes extensões de terreno. 
90. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
91. Segundo a Resolução nº 70/2008 de 30 de Dezembro, num cenário destes, o processo carece de mais 

elementos e maior escrutínio. No estudo da LEXTERRA (2016) refere-se uma estratégia seguida pela LGR 

de subdividir a área pretendida em pequenas parcelas não superiores a 10.000 ha com o fim do respectivo 

processo terminar ao nível do Ministro que superintende o sector da Agricultura e assim contornar o 

Conselho de Ministros. 
92. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
93. Muitas organizações da sociedade civil que trabalham em defesa dos interesses das comunidades são 

acusadas de instigar o descontentamento e inviabilizar as actividades das empresas que, por sua vez, iriam 

contribuir para o desenvolvimento do país. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 

29.03.2018. Entrevista a um técnico do SDAE de Ribaué, aos 10.10.2018.  
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decisões chegam de cima94. Contudo, para as comunidades, algumas explorações foram suspensas 

devido à sua pressão sobre as autoridades governamentais95. E estas comunidades parecem ter 

passado para uma outra estratégia de luta, pôr fogo às plantações, o que aconteceu nos casos da 

LGR em Mecuburi e Ribaué.  

 

Conflitualidades também foram encontradas entre as comunidades e os Comités de Gestão de 

Recursos Naturais (CGRN). Estes Comités são acusados de estarem virados apenas para 

beneficiar dos 20% da taxa de exploração dos recursos naturais96, de receber salários97 e outros 

benefícios98 das empresas instaladas fazendo «vista grossa» dos problemas das respectivas 

comunidades, deixando de lado as questões fundamentais relacionadas com o uso e 

aproveitamento da terra, nomeadamente, a monitorização, fiscalização e a resolução de conflitos 

entre as diversas partes. 

 

A fraca capacidade de exploração das terras requeridas ou ocupadas; não uso de terras 

potencialmente aráveis e apetecíveis a potenciais usuários também geram conflitos. Geralmente 

as comunidades entram nestas terras99, não utilizadas pelos que as requereram e têm o DUAT, 

para realizar a agricultura, colher a produção existente e que não é aproveitada pelos investidores, 

cortar estacas para construção de habitações, currais de gado, apanhar lenha ou pastar o gado. 

Ora, nos termos do artigo nº 1 da Lei de Terras, as comunidades locais são definidas como 

agrupamentos vivendo numa circunscrição territorial, que visa a salvaguarda de interesses 

comuns através da protecção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, sejam elas cultivadas ou em 

pousio, florestas, áreas de pastagem, fontes de água e outras. 

 

Estes distritos são objecto de uma elevada procura externa de terras, facto que está na origem de 

vários conflitos. Um exemplo foi encontrado nas terras de Sabié. Como se pode ler, numa 

comunicação local ao Governo do Distrito, «...o Posto Administrativo tem vindo a receber 

investidores de diferentes partes da província de Maputo e além-fronteiras, com o objectivo de 

solicitar áreas férteis para prática da agricultura ao longo das margens dos rios Sabié e Incomáti. 

Após a realização de vários encontros com os líderes comunitários e a população em geral, 

constatou-se que as áreas férteis ao longo dos rios encontram-se ocupadas, porém, a maior parte 

delas, com dificuldades de exploração»100.  

 

Tetete e Nintulo, no distrito de Gurué, apresentam cenários semelhantes aos descritos 

anteriormente. A transferência de terras para sectores de grande capital resultou na procura de 

espaços por parte das comunidades locais para a prática da agricultura, geralmente dos mesmos 

cultivos praticados pelo sector privado. Contudo, não obstante a aparente incapacidade deste 

sector em aproveitar integralmente todo o espaço que detém, são constantes os relatos de falta de 

capacidade das comunidades. 

                                                           
94. Entrevista com a raínha de Intatapila, aos 04.10.2018. Entrevista com o régulo Nicala, aos 05.10.2018. 

Pese embora esta contradição com a sua comunidade, a raínha entende que a sua actuação também visava 

a satisfação das necessidades locais, nomeadamente o emprego e outras promessas que tinham sido 

apresentadas pela LGR, nos termos de responsabilidade social.  
95. Entrevista a membros da comunidade, Naipa II aos 04.10.2018. 
96. Entrevista a um membro da comunidade, Sabié aos 26.11.2017. Entrevista a um técnico do SDAE de 

Mecuburi, aos 04.10.2018.   
97. Entrevista a membros da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
98. Entrevista a um membro da comunidade, Napai II aos 04.10.2018. 
99. Estas são situações que não são observáveis nas explorações sul-africanas, onde existem 

delimitações físicas observáveis, ou com um sistema de vigilância reforçado, mas também têm 

algum respeito porque estes investidores dão um emprego estável aos membros da comunidades 

onde estão instalados. 
100. Governo do Distrito de Moamba. Posto Administrativo do Sabié. Comunicação n° 3/PAS/050/2016. 

Sabié, 10 de Fevereiro. 
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Portanto, estes empreendimentos, embora não estando a usar toda a terra titulada para si, têm 

contribuído para o subaproveitamento dos espaços reservados às comunidades locais. O 

confinamento dos agricultores locais para zonas distantes, em princípio desfavorecidas e/ou 

vulneráveis e pouco acessíveis para a população com poucos recursos101, as distâncias entre as 

áreas de habitação e as áreas destinadas à produção agrícola e destas em relação às principais vias 

de acesso, foram apontadas como desmotivando a presença regular e a não exploração completa 

dessas áreas102.  

 

Como se disse: «Somos cada vez mais empurrados; agora somos obrigados a ir para as montanhas 

à procura de espaços para fazer machambas e não temos capacidades»103. Com o apoio de 

organizações da sociedade civil, algumas terras das comunidades estão delimitadas, mas não estão 

demarcadas, dificultando a identificação dos limites ou permitindo a sua violação por parte de 

outras pessoas ou empresas. 

 

3.5. Informação 

 

A insuficiência na partilha de informações também aparece neste grupo de factores que contribui 

para o subaproveitamento da terra. A política nacional de ordenamento territorial104 determina 

que as comunidades locais têm o direito de acesso à informação sobre o planeamento do território, 

assegurando, por exemplo, que a população afectada tenha conhecimentos prévios no âmbito do 

uso e aproveitamento das suas terras.  

Para alguns entrevistados, as consultas comunitárias não são feitas devidamente, considerando 

que «as comunidades afectadas precisam de muito mais em termos de informação». Mas «os 

agentes do governo, em vez de se darem mais tempo a falar com as comunidades e fornecer-lhes 

mais e melhor informação, aparecem a influenciar no processo a favor do investidor»105. 

 

«No passado sabíamos o que estava a sair de dentro da companhia; hoje em dia, não sabemos o 

que está a acontecer lá dentro, por isso, não sei dizer sobre o que me pergunta»106. Esta falta de 

informação ou, no extremo, o acesso privilegiado por uma das partes em detrimento de todas as 

partes, tem como um dos exemplos o caso de Ruace. Aqui, a consulta comunitária foi organizada 

pelo ex-director da empresa que cedeu o seu lugar à Hoyo Hoyo, num processo em que as 

comunidades locais e membros do governo distrital então presentes não tinham acesso prévio a 

dados relevantes107. 

 

Esta forma de proceder parece comum na maioria dos casos. As consultas comunitárias têm 

acontecido apenas na fase de solicitação de DUAT provisório, «...mas se estas consultas fossem 

um acto contínuo, com a disponibilização de informação real a todas as partes, principalmente às 

comunidades que são as directamente afectadas, existiriam melhorias que também beneficiariam 

o próprio Estado»108. 

 

                                                           
101. Como de resto nos mostra a preocupação na Comunicação do Posto Administrativo de Sabié ao governo 

do Distrito: «E as outras áreas férteis existentes encontram-se distantes dos rios de 10 a 15 Km». Governo 

do Distrito de Moamba. Posto Administrativo do Sabié. Comunicação n° 3/PAS/050/2016... 
102. Entrevista a membros da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
103. Entrevista a um membro da comunidade, Mulevala aos 24.03.2018. 
104. Consideramos aqui todos os instrumentos de regulação nesta matéria. 
105. Entrevista a um membro da comunidade, Mulevala aos 24.03.2018. 
106. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
107. Entrevista a membros da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
108. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 29.03.2018. 
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Existe uma necessidade urgente neste sentido, particularmente em situações onde a população é 

vulnerável e onde há desigual acesso à informação, conhecimento e poder. Segundo um 

entrevistado: «sem um adequado acesso à informação e uma capacidade objectiva de interpretar 

essa informação, é possível que uma das partes do processo de uso da terra seja inabilitada, e uma 

dessas partes tem sido as comunidades locais». 

 

Quer dizer, na medida em que tenham melhor acesso à informação, as comunidades locais podem 

proporcionar algum seguro contra golpes (Deininger, 2004) e, numa medida mais específica, 

contra o subaproveitamento das terras. Portanto, nas situações onde a informação é difícil de 

obter, são mais incertas as avaliações sobre o desempenho de um determinado empreendimento. 

Ter acesso à informação contribui para avaliações coerentes, entre as partes interessadas, e 

permite que estas partes tomem melhor posicionamento relativamente ao assunto. 

 

A insuficiência dos canais de comunicação entre as partes, «com dificuldades em perceber o que 

era dito nas consultas comunitárias», forçou algumas famílias a partir para outras zonas das 

províncias vizinhas, como Niassa109 e Nampula110, ou para áreas remotas dentro no mesmo 

distrito111, deixando para trás as suas parcelas de terra sem sequer saber se aquelas tinham sido 

dadas às empresas. «Não tínhamos sido bem esclarecidos sobre o que iria acontecer...se era para 

todos ou para algumas pessoas abandonarem as terras; por isso deixámos as nossas terras e fomos 

procurar espaços nas outras comunidades...» 112. Algumas dessas famílias regressaram às suas 

áreas, duas ou três épocas mais tarde, quando se aperceberam que as suas terras nunca tinham 

sido ocupadas113 e porque «era difícil alugar e manter-se nas terras dos outros».  

Geralmente as pessoas têm níveis baixos de alfabetização e carecem de informação. Recursos 

adicionais podem ser necessários para colectar e analisar mas, também, para partilhar as 

informações (FAO, 2017). De acordo com o observado no terreno, a influência da informação no 

subaproveitamento da terra é uma questão que deve ser entendida como começando desde o início 

do processo da titulação. Portanto, é importante no começo ter um bom acesso a informações, 

para que a consulta às comunidades locais e organizações da sociedade civil seja transparente e a 

oportunidade de actos não desejados seja minimizada. 

 

3.6.  Quadro hidrológico e ambiental 

 

Várias pessoas, em comunidades diferentes, expressaram um pensamento comum sobre a 

qualidade e acessibilidades aos recursos. O ciclo de estiagem – chuvas e secas «não controladas» 

– e a presença, quase constante, de pragas estão associados à instalação das grandes empresas. 

Segundo alguns entrevistados, no passado, tinham mais terras e, actualmente, não têm quase nada 

e são obrigados a usar a mesma área tornando a terra subaproveitada. «Aquelas árvores ali 

plantadas consomem muita água e outros alimentos da terra e as nossas machambas não 

aguentam». Ou seja, o equilíbrio de nutrientes no solo é afectado. Repare-se que o 

subaproveitamento é visto como levando à degradação dos solos e, consequentemente, ao baixo 

rendimento.  

 

Note-se a sobreposição entre áreas ocupadas (plantadas e ainda não plantadas) entre as empresas 

e as comunidades locais que ali vivem e trabalham a terra. Algumas explorações localizam-se ao 

longo dos rios ou numa zona privilegiada de uma bacia hidrográfica. Quase todas as comunidades 

visitadas em Gurué, Ile e Mulevala, na Zambézia, estão rodeadas ou próximas de eucaliptos das 

grandes empresas de agro-negócios.  

                                                           
109. Entrevista a membros da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
110. Entrevista a um membro da comunidade, Wakua, Lioma aos 22.03.2018. 
111. Entrevista a um membro da comunidade, Mualacamua, Socone aos 23.03.2018. Entrevista a um 

membro da comunidade, Namucarrau, Mbauane aos 25.03.2018. 
112. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
113. Entrevista a um membro da comunidade, Ruace, Lioma aos 21.03.2018. 
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Tal como na Zambézia, em Nampula foi reportada a ocupação de extensas áreas de terra 

coincidindo com zonas de habitação populacional e onde a população pratica a sua actividade 

agrícola, como uma das principais fontes de rendimento familiar. Um estudo sobre as actividades 

da Portucel em Moçambique (Vários Autores, 2017), revela que as plantações de eucalipto 

poderão ter mais impactos, como a poluição, a erosão do solo, redução da água disponível e, 

principalmente, em zonas já marcadas pela dificuldade de água, a expansão destas plantações irá 

afectar áreas vizinhas reduzindo severamente a produção na agricultura local. Ou, como foi dito 

em algumas aldeias visitadas, ao concentrar a produção das famílias nas restantes áreas 

disponíveis, o seu futuro impacto sobre o aproveitamento da terra pode ser mais severo e 

insustentável. 

 

Por outro lado, mesmo que se questione as afirmações das comunidades visitadas, o afastamento 

das famílias para zonas distantes das áreas de grandes plantações não permite a conectividade do 

sistema e nem fornece vínculos que permitam as partes contribuir para parar o fenómeno da 

desertificação em zonas instáveis ou propensas a tal fenómeno, ao solo seco e húmido (Vários 

Autores, 2017). Durante o trabalho de campo, observámos nas plantações da AgroMoz na 

Comunidade de Wakua (Posto Administrativo de Lioma), que a gestão das lavouras com recurso 

a adubação, pesticidas e herbicidas tinha falhado, originando um capim gigantesco que 

ultrapassou em altura a própria soja, o que poderá causar mudanças no ecossistema local e, 

consequentemente, no uso dos solos. 

 

Ademais, o uso de pesticidas, herbicidas e outros fertilizantes pode ter efeitos não desejados sobre 

a qualidade da água do solo nas áreas onde esta constitui a única fonte deste recurso. Maus 

acondicionamentos, utilização indevida e contaminação em escala considerável ou a utilização 

destes agro-químicos acarretam danos para os depósitos subterrâneos de água e rios, afectando, 

assim, os meios de subsistência, nomeadamente a agricultura que, como se sabe, é praticada em 

condições de sequeiro sendo, à partida, ameaçada com a escassez de água, das comunidades 

envolventes e a jusante. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A reforma da terra da década dos 90 visou fundamentalmente corrigir as desigualdades sociais na 

sua posse e uso, realçando-se o papel do Estado, e a população como o centro das atenções e 

prioridades, sempre sob o slogan do desenvolvimento socioeconómico do país, que pretende 

compatibilizar crescimento com uso sustentável dos recursos naturais. E as instituições 

governamentais são portadoras de instrumentos legais que lhes dão faculdades básicas de acção. 

 

Faculdades que, à partida, levantam uma revindicação moral de obrigações e oportunidades para 

operacionalizar tais instrumentos. Contudo, o crescimento tem tropeçado com obstáculos de 

sustentabilidade no uso dos recursos. Existem actores que acedem a vastas porções de terra 

titulada, mas sem capacidade real de a utilizar efectivamente, sendo uma das principais 

contribuições para o subaproveitamento. 

 

A hipótese inicial foi: o fenómeno de subaproveitamento resulta das insuficiências na legislação 

e na sua administração, o que, por sua vez, cria um cenário de fraca e ineficiente articulação 

entre os distintos actores, as necessidades e prioridades fixadas. 

 

A legislação determina que, havendo exploração de extensas áreas de terra, um leque de 

benefícios, nomeadamente emprego, apoio na implementação de sistemas de produção, oferta de 

meios ou opções alternativas de sobrevivência, e outras formas para o desenvolvimento local, 

devem ser dadas às comunidades afectadas. Contudo, ela não esclarece sobre os mecanismos e 
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canais em que os compromissos entre as partes devem ser selados. Por outro lado, esta legislação, 

apesar de determinar uma aplicabilidade, com as devidas adaptações, dos procedimentos para 

apresentação e apreciação de propostas de investimento para áreas extensas, não clarifica sobre 

que propostas de competências inferiores são essas. 

 

As instituições, suas ligações umas com as outras, também estão no centro do problema. Os 

instrumentos normativos frisam a responsabilidade de todos os níveis, desde o central até à 

comunidade, no processo de administração e gestão da terra; cabendo ao distrito, como pólo de 

desenvolvimento, um papel acrescido. E apresentam um leque de deveres e direitos que o distrito 

devia executar e beneficiar-se respectivamente.  

 

Contudo, tal não aconteceu, por insuficiência de recursos e meios ou por falta de vontade política. 

As tarefas, como se viu, estão concentradas ou são realizadas pelos SPGC. Os sistemas de 

planeamento, ordenamento territorial e fiscalização do uso da terra são demasiado ineficazes. 

Quase não existe a ligação, que se pretende, para a colaboração e coordenação entre as distintas 

instituições. Desse cenário todo decorre que, do ponto de vista legal, o governo tem estado a violar 

o direito constitucionalmente instituído que lhe assiste de recuperar a terra não usada nos termos 

regulamentados.  

 

A Constituição da República, e demais legislação, contém forte componente da função social da 

terra, o que significa que o Estado tem a prerrogativa de expropriar a terra que não está sendo 

devidamente usada, sempre tendo em conta o benefício público. Essa intervenção seria feita 

através das várias entidades do governo (autoridade central ou local), a quem, por este quadro 

legal, foram atribuídos poderes para concessão de DUAT (via titulação) ou reconhecimento de 

DUAT (via delimitação e certificação). 

Disso decorrem, como recomendações, dois aspectos fundamentais. Quanto à titulação e uso, 

estabelecer limites de áreas por finalidade de uso, bem como as autoridades que devem autorizar 

os pedidos de uso e aproveitamento, incluindo pareceres; por vias legais, promover a revogação 

do DUAT em todas as parcelas não aproveitadas; e promover a transição da autorização provisória 

para a definitiva apenas para os casos de aproveitamento integral. E para a fiscalização, reforço 

da capacidade de fiscalização através de mais meios e recursos, e maior participação das 

autoridades locais. Onde a legislação deveria determinar consultas comunitárias periódicas, mas 

permanentes, de modo a se medir o desempenho durante o período do DUAT provisório e nas 

fases posteriores.  
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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. 
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