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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  
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“SENHOR, PASSAR PARA ONDE?”   
ESTRUTURA FUNDIÁRIA E MAPEAMENTO DE CONFLITOS DE TERRA NO DISTRITO 

DE NHAMATANDA 

 
Uacitissa Mandamule1 

 
RESUMO 

 

Os conflitos de terra constituem uma preocupação grande para a gestão e administração de 

terras. Desde as disputas de herança e de limites dentro das famílias, à invasão de limites e 

destruição de marcos nas machambas familiares, lutas de poder e disputas pelo controlo do 

território e dos recursos, vários são os factores na origem dos conflitos. 

 

Esta pesquisa apresenta os resultados do mapeamento dos conflitos sobre a ocupação da terra 

no Corredor da Beira, a partir de um estudo de caso no distrito de Nhamatanda, província de 

Sofala. Este pretende contribuir para a compreensão das causas dos conflitos, dos actores e 

tipos de direitos reivindicados, formas de resolução, assim como os mecanismos de prevenção 

mobilizados em situações de conflitos. Os resultados sugerem a necessidade do fortalecimento 

da capacitação das autoridades comunitárias em matérias de prevenção e gestão de conflitos, 

dado o seu papel na mediação de conflitos de terra a nível familiar e comunitário, que tendem a 

aumentar face a um aumento da procura por terra e novas dinâmicas marcadas pelo 

reassentamento das populações em resultado de eventos climáticos extremos. 

 

Palavras-chave: Posse da terra; estrutura fundiária; conflitos; tipologia de conflitos; 

reassentamento; Nhamatanda 

  

 
1 Pesquisadora assistente no Observatório do Meio Rural e doutoranda em Sociologia na Universidade Aix, Marselha, 

França. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem vários interesses à volta da terra, desde políticos, económicos, sociais e até culturais. Os 

conflitos de terra são, portanto, a expressão natural dessa diversidade de interesses existentes 

nas relações que se estabelecem pelo acesso e uso da terra (Roy, 1991).  

Um conflito de terra pode ser definido como um uso indevido, restrição ou disputa sobre 

direitos de propriedade da terra (Wehrmann, 2008), podendo envolver os particulares entre si 

(indivíduos, famílias) ou pessoas colectivas (incluindo empresas), na sua relação com o Estado, 

ou ainda instituições da Administração Pública. 

Os conflitos constituem um dos melhores indicadores do funcionamento de uma sociedade 

local, permitindo conhecer as suas normas de funcionamento e códigos (Bierschenk & Sardan, 

1994). Segundo a natureza dos direitos contestados, os conflitos podem assumir diversas 

formas, a saber: 

 

• Conflitos sobre os limites: relacionam-se com a inobservância dos limites e dos marcos 

de determinada parcela de terra. Esta situação é mais frequente em contextos de forte 

pressão sobre a terra e escassez de terras cultiváveis. 

• Conflitos sobre direitos: trata-se das disputas relacionadas com os direitos que os 

utilizadores têm sobre um determinado espaço, podendo haver contestação sobre um 

ou mais desses direitos. São estes: o direito de acesso, o direito de posse, o direito de 

uso e aproveitamento da terra, direito de gestão e direito de alienação ou venda. 

• Conflitos de regras: refere-se à complexidade do quadro jurídico (coexistência entre o 

direito costumeiro, principal quadro de referência nas zonas rurais, e o direito 

estatutário, moderno, do Estado), na medida em que diferentes instâncias contribuem 

para a gestão da terra e concessão de direitos sobre os mesmos espaços, resultando em 

conflitos (Chaveau & Mathieu, 1998). 

 

Dados indicam que de 2005 a 2010 foram registados, em todo o país, cerca de 548 casos de 

conflitos de terras, dos quais foram resolvidos 475. Já no período de 2013 a 2014, foram 

registados cerca de 107 casos e resolvidos 61. Destes conflitos, mais de metade ocorreu na 

província de Tete, que regista uma presença importante de projectos extractivistas. Em 2016 

registaram-se 23 casos e resolvidos 11. Do total dos casos registados, 11 ocorreram na província 

de Maputo (Salimo, 2017). 

 

Apesar de constituírem importantes pistas de pesquisa e elementos para a compreensão da 

dimensão e dos conflitos de terra actualmente em curso no país, os dados do Ministério da 

Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), acima apresentados, excluem os conflitos 

que não são levados ao conhecimento das instituições de justiça, seja porque são resolvidos ao 

nível familiar, seja pelo desconhecimento dos procedimentos legais a seguir para o efeito, sendo 

raros os casos em que conflitos de natureza familiar sejam encaminhados aos tribunais 

comunitários. Estudos anteriores haviam já indicado que o número de casos não reportados a 

instituições, formais ou informais, era bastante significativo e que a maior parte dos conflitos de 

terra eram resolvidos em instituições informais (Baleira, 2010).  

 

O presente Observador Rural apresenta a estrutura fundiária e os resultados do mapeamento de 

conflitos de terra no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, que tem registado uma 

forte pressão sobre a terra e outros recursos naturais, em parte devido à sua localização 

estratégica ao longo do Corredor da Beira, mas também pelas suas condições agro-ecológicas e 

potencial de recursos favoráveis ao desenvolvimento de actividades agro-pecuárias. 
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2. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

A execução do presente projecto de pesquisa decorreu em duas fases, a seguir descritas: 

 

▪ Concepção do projecto e criação de redes  

 

Esta fase decorreu de Maio a Dezembro de 2018, e consistiu na concepção do projecto 

propriamente dito, isto é, fundamentação, definição dos objectivos e resultados esperados, 

desenho e harmonização da metodologia e criação de redes de trabalho integradas por 

organizações da Sociedade Civil actuando na área de recursos naturais e com experiência na 

realização de estudos similares. Foram realizadas entrevistas exploratórias e consultas com 

organizações que actuam na área de recursos naturais e com actividades já realizadas no local 

de estudo, dentre as quais o Centro Terra Viva (CTV), a Fundação Iniciativa para Terras 

Comunitárias (iTC-F), o Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), a Organização Rural de 

Ajuda Mútua (ORAM) e União Nacional de Camponeses (UNAC). Estas consultas ajudaram, por 

um lado, na obtenção de dados preliminares, importantes para a identificação dos locais de 

conflitualidade e principais causas. Por outro lado, estas organizações ajudaram no 

estabelecimento de contactos e na montagem duma rede de informantes locais e inquiridores. 

 

▪ Realização da pesquisa e elaboração do relatório de trabalho 

 

Esta fase iniciou em Janeiro de 2019, e consistiu, em primeiro lugar, na revisão da literatura 

sobre os conflitos de terra e sua resolução em Moçambique e outros países da África de Leste e 

Subsaariana, seguida, pela recolha de dados no terreno. O estudo concentrou-se na questão 

dos conflitos de terra, especificamente no seu mapeamento em termos de locais de conflitos, 

número de conflitos, motivos, actores envolvidos, tipo de direitos reivindicados e formas de 

resolução adoptadas em cada situação.  

 

A recolha de dados no terreno consistiu na realização de 15 entrevistas semi-estruturadas a 

homens e mulheres membros das comunidades locais, cinco grupos focais e aplicação de um 

questionário. Feita a recolha de dados no terreno, seguiu-se o lançamento dos dados de 162 

questionários individuais no programa SPSS statistics 22, sua análise e interpretação. Em cada 

local foram entrevistados funcionários dos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE); 

chefes dos postos administrativos, localidades e autoridades comunitárias; membros das 

comunidades e camponeses. 

 

Para a identificação dos inquiridos, o trabalho de campo procedeu por iteração, uma 

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

processo de idas e vindas de um pesquisador no terreno (Sardan, 2017). Conforme Sardan 

(2017), a iteração começa com a ida do pesquisador a casa de X, que lhe diz para ir à casa de Y 

do outro lado da aldeia ou do bairro, depois voltar, indo à casa de Z, que mora perto de X.  

Trata-se duma metodologia na qual os interlocutores não são escolhidos por um método de 

selecção específico, mas deliberadamente, em função dos planos do pesquisador e dos 

objectivos de pesquisa (Cohen & Manion, 1994). De cada entrevista surgem novas pistas, novos 

interlocutores possíveis, sugeridos, directa ou indirectamente, durante a entrevista (Sardan, 

2017:50).  
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3. OS CONFLITOS DE TERRA NA ÁFRICA DE LESTE E SUBSAARIANA  

 

Existe uma vasta literatura sobre os conflitos de terra em África (Meur & al., 2006; Lund, 

Odgaard, & Sjaastad, 2006; Moyo, 2012). Assim, foram considerados alguns exemplos de países 

da região Leste e Subsaariana de África, apresentados a seguir. 

 

No estudo sobre o acesso à terra em Uganda, Kigula (1993) apresenta a natureza e uma 

tipologia dos conflitos sobre a terra, que o autor subdivide em quatro categorias: (i) conflito 

particular vs particular; (ii) conflito intrafamiliar (membro da família vs membro da família); (iii) 

“invasores” vs governo; (iv) empresas vs particulares/grupos. Nos locais onde há disponibilidade 

de terra, baixa densidade populacional e onde os laços socioculturais e históricos entre as 

comunidades são relativamente fortes, a incidência dos conflitos de terra tende a ser reduzida. 

Já nos locais onde há maior número de migrantes, os conflitos de terra acontecem com maior 

incidência, essencialmente devido a diferenças étnicas entre os locais e “os de fora” e também 

pelo receio de haver insegurança de posse. Acontecem disputas entre o governo e “invasores” 

que ocupam áreas de conservação ou de domínio público estatal, num incumprimento claro dos 

dispositivos legais (Kigula, 1993). 

 

Uma outra pesquisa sobre conflitos de terra no Uganda concluiu que uma parte significativa 

(20%) dos conflitos de terra que ocorrem no país não é reportada a nenhuma instituição de 

resolução de conflitos, sendo este um potencial precursor de tensões sociais que poderiam 

irromper em violência. Este aspecto é revelador, indica o estudo, da fragilidade das instituições 

de gestão e administração de terras e da sua ineficiência no tratamento de questões ligadas a 

conflitos de propriedade, limites, transmissão, ocupação, transgressão, transacções fraudulentas 

e disputas de herança (Rugadya, 2009). 

 

No Quénia, dados indicam que a primeira causa dos conflitos de terras está ligada a questões 

de limites, envolvendo vizinhos ou familiares que vivam nas proximidades, seguido de conflitos 

sobre herança que acontecem exclusivamente entre familiares. No entanto, nos últimos anos, 

tem-se igualmente verificado um aumento de conflitos ligados à compra e venda de terras, 

sendo que, em qualquer um dos casos, os conflitos são na sua maioria (91% dos casos) 

resolvidos ao nível de instituições informais, isto é, anciãos da comunidade e líderes tradicionais 

(Yamano & Deininger, 2005). 

 

No Botswana, para além de se terem intensificado nos últimos anos, os conflitos de terra 

aumentaram igualmente as desigualdades sociais e criaram novos focos de injustiça e 

instabilidade política. A migração das zonas rurais para as zonas urbanas e áreas de mineração 

intensificou as transacções informais de terras nas zonas periurbanas e originou conflitos entre 

as populações locais e os migrantes, ávidos em adquirir terras agrícolas e habitação nos novos 

locais. Os conflitos intensificam-se quando estes migrantes resolvem regressar às suas zonas de 

origem e reivindicar direitos sobre uma parcela da família ou clã, parte da qual pode ter sido 

transferida para outros emigrantes, ou ocupada por outro membro da família ou do clã 

(Kalabamu, 2019).  

 

Por sua vez, Mbonde (2015) faz uma avaliação das causas dos conflitos sobre o uso da terra em 

Tanzânia, a partir dum estudo de caso em duas aldeias, nomeadamente nas regiões de Kongwa 

e Dodoma. Os resultados indicam que os conflitos são causados, principalmente, pela invasão 

das machambas pelo gado dos pastores, pela falta de demarcação e venda duplicada de 

terrenos. Sendo que os efeitos dos conflitos podem incluir violência e mortes (Mbonde, 2015).  
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Outro aspecto a considerar na origem de conflitos de terra em muitos países africanos tem a ver 

com questões de conservação. Apesar de visar a protecção de recursos naturais, a conservação 

pode aumentar a competição e a pressão sobre a terra e outros recursos naturais. Os conflitos 

surgem, sobretudo, nas zonas vizinhas às áreas de conservação em que as populações locais, 

previamente estabelecidas, se vêem restringidas no acesso aos recursos florestais, que 

constituem a base da sua subsistência, ao mesmo tempo que enfrentam o risco de ataques por 

parte dos animais selvagens que se alimentam das suas colheitas (Lund, Odgaard, & Sjaastad, 

2006).  

 

Em Moçambique, vários estudos mencionaram a relação entre a forte penetração do capital e a 

ocorrência de conflitos de terra, incluindo situações de perda dos Direitos de Uso e 

Aproveitamento da Terra (DUAT) pelas populações locais a favor das grandes empresas nos 

sectores do agro-negócio, indústria extractiva, e nos domínios de infraestruturas e turismo 

(Baleira & Castro, 2016; UNAC & GRAIN, 2015; Selemane, 2017).  

 

Esta constatação é igualmente encontrada em Mandamule (2016). Para a autora, os conflitos de 

terra em Moçambique acontecem num cenário de aumento da penetração de capital no meio 

rural com efeitos ao nível do acesso e segurança de posse da terra pelas comunidades. Aliadas a 

estes factores, estão as demoras no processo de atribuição de DUATs, devido à falta de um 

efectivo controlo e monitoramento, por parte das instituições do Estado, das áreas existentes e 

das já concessionadas, o que culmina com duplas atribuições e, logo, em conflitos com 

impactos severos para os ocupantes da terra, sobretudo mulheres e grupos vulneráveis. Faz-se 

ainda menção aos conflitos de terra entre membros da mesma família, entre duas comunidades 

ou entre empresas e comunidades, incidindo sobre os limites, a herança ou o direito de acesso e 

usufruto da terra. 

 

 

4. ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE NHAMATANDA 

 

Localizado ao longo do Corredor da Beira, o distrito de Nhamatanda dista cerca de 100 km da 

capital provincial de Sofala, Beira, sendo limitado pelos distritos de Gorongosa, Búzi, Gondola e 

Dondo. Para além da ocorrência de alguns recursos minerais, como o ouro, na Localidade de 

Siluvo (Mafufo) e Matenga (Mecombezi) e a produção de pedras a partir das montanhas de 

Khura, Siluvo, Nharuchonga e Chiro, o distrito possui potencial agro-pecuário, com cerca 

278.567 ha de terra arável, dos quais apenas 50% estão em uso (SDAE, 2019). 

 

No distrito de Nhamatanda, assim como na maior parte de outros distritos da província de 

Sofala, predominam as pequenas e médias explorações familiares, isto é, com menos de 10 ha e 

abaixo dos 50 ha, e em regime de consociação de culturas. 
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Elaboração: OMR (2019) 

 

O distrito de Nhamatanda possui igualmente um número considerável (28) de grandes 

explorações, isto é, com mais de 50 ha, se comparado com os outros distritos da província de 

Sofala, correspondendo a 35,9% do total das grandes explorações na Província, e a 50.1% da 

área cultivada, conforme se pode ver na figura 2.  

 

A maioria dos terrenos não está titulada e o homem da família é por eles responsável, ainda que 

na maioria dos casos a terra seja explorada por mulheres que trabalham sozinhas ou com a 

ajuda das crianças da família (MAE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Nr. de pequenas e médias explorações por distrito - Sofala. 
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Elaboração: OMR(2019) 

 

 

5. OS CONFLITOS DE TERRA NO DISTRITO DE NHAMATANDA – ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A compreensão das dinâmicas dos conflitos de terra em determinado local passa por examinar 

as principais formas de acesso e transmissão dos direitos sobre a terra. Um estudo, realizado 

recentemente, sobre os mercados de terras rurais no corredor da Beira, indica que a herança é a 

principal forma de acesso e transmissão de direitos sobre a terra no distrito de Nhamatanda 

(29,6%), seguindo-se a compra e venda sem DUAT (23.9%), conforme indica o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Formas de acesso à terra em Nhamatanda 

 
Fonte: (Mandamule & Júnior, 2019).   
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Mapa 2: Nr. de grandes explorações por distrito - Sofala. 
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O gráfico acima permite categorizar os conflitos de terra no distrito de Nhamatanda em três 

dimensões, a saber: familiar, comunitária e institucional. Esta categorização tem em conta os 

actores envolvidos, a causa ou factor motivador do conflito e os mecanismos e/ou instâncias de 

resolução em que o conflito é tratado. A dimensão corresponde a uma arena na qual os 

conflitos têm lugar e onde um conjunto de direitos específicos é reclamado pelas partes 

implicadas.  

 

A arena é o espaço social onde acontecem os conflitos e disputas. A arena subentende que, 

numa colectividade, nem todos os actores têm os mesmos interesses, nem as mesmas 

representações da realidade, e cada um tenderá a maximizar os seus próprios objectivos 

(Bierschenk & Sardan, 1994). 

 

A seguir, são apresentadas cada uma das três dimensões/arenas de ocorrência de disputas e o 

tipo de conflitos que daí decorre, para, de seguida (secção 6), apresentarem-se os resultados da 

pesquisa em Nhamatanda. 

 

5.1 Dimensão familiar 

 

A família ainda constitui a principal instituição de obtenção de direitos sobre a terra, sendo a 

transmissão da herança dos bens da família e da posse da terra igualmente determinada pelos 

laços de parentesco. O artigo 16 da Lei de Terras (19/97) estabelece, no número 1, que o direito 

de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por herança, sem distinção de sexo2, 

porém, na prática, tal não tem sido observado, dando origem a disputas intrafamiliares. 

 

Quadro 1: Dimensões e naturezas dos conflitos intrafamiliares  

Dimensão Sub-dimensão Natureza dos conflitos 

Familiar 

Herança 

− Conflitos entre membros da mesma família (irmãos 

vs irmãs; tios vs sobrinhos3); 

− Conflitos por expulsão da mulher na sequência da 

morte do cônjuge 

Exercício do poder na família 

− Conflitos de direito (acesso e controlo) entre 

homens e mulheres; 

− Conflitos por expulsão da mulher após o divórcio 

Fonte: Mandamule, 2017 

 

Esta primeira sub-dimensão dos conflitos intrafamiliares faz referência aos conflitos de terra 

resultantes dos mecanismos de transmissão de direitos por herança, por um lado, entre os filhos 

homens, que têm direitos de herança directa às terras agrícolas, gado, habitação e propriedade, 

contrariamente às mulheres (Mulher, 2018), isto em sociedades patrilineares como as estudadas 

no distrito de Nhamatanda. Por outro lado, afirma-se que, tradicionalmente, a mulher está de 

passagem na terra dos pais até contrair matrimónio, excepto que este não resulta numa 

protecção dos seus direitos. De facto, quando um homem morre, a sua viúva é a quarta na 

hierarquia da herança, depois dos filhos, pai/tios paternos, e irmãos/ filhos dos irmãos 

(Gengenbach, March 1998). Com o divórcio, a mulher perde os direitos adquiridos com o 

 
2 O número 2 da Lei de Terras prevê que os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, 

entre vivos, as infraestruturas, construções e benfeitorias nelas existentes, mediante escritura pública precedida da 

autorização da entidade estatal competente.  
3 Vide (Mandamule, 2017). 
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casamento, sendo, em alguns casos, forçada a abandonar a terra e propriedades do casal, 

regressando à casa dos pais (Muteia, 1996; Mulher, 2018).  

 

Diz-se que os direitos das mulheres à terra são provisórios pois estes podem facilmente 

extinguir-se na sequência de divórcio ou morte do cônjuge, conforme ilustra o exemplo abaixo: 

 

Em 2013, houve um conflito entre duas famílias porque, após a morte 

do homem, a mulher foi forçada a sair de casa e largar a machamba 

porque não tinha tido filho com o malogrado. O caso chegou ao 

tribunal comunitário onde foi decidido que a família do marido devia 

devolver a machamba e a casa à esposa do falecido. (Líder comunitário, 

entrevista de 18 de Maio de 2019, Bebedo, localidade de Mulongoziwa). 

 

Outro aspecto na origem de disputas sobre a terra tem a ver com o exercício do poder dentro 

da família. Importa, aqui, distinguir entre o direito de acesso (prerrogativa de entrar num 

determinado espaço e utilizá-lo em segurança) e o direito de controlo (possibilidade de decidir 

sobre as formas de uso da terra e a finalidade da produção). A realidade mostra que, embora a 

mulher tenha acesso à terra dos pais ou do cônjuge, e participe em todo o processo produtivo 

(sacha, cultivo, rega, etc.), ela não tem poder decisório sobre o que produzir e o destino de 

produção, para as culturas de rendimento.  

 

A observação no campo indica ainda a existência de outros conflitos, dentro da dimensão 

familiar, relacionados com a invasão dos limites e dos marcos, que acontece sobretudo nas 

machambas familiares.  

 

5.2 Dimensão comunitária  

 

“A proprietária de um terreno cedeu o espaço a uma família em 1992. 

Em 2012, a mesma senhora vendeu o espaço a uma outra família, sem 

conhecimento da primeira (família) para a qual tinha vendido o espaço. 

Ao aperceber-se da presença dos novos ocupantes, a família que 

adquiriu o terreno em primeiro lugar foi expulsá-los e aqueles ficaram 

ao relento”. (Inquérito de 16 de Maio de 2019, localidade de Siluvo). 

 

A dimensão comunitária corresponde aos conflitos que acontecem, sobretudo, entre vizinhos ou 

indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Dentre as causas de disputas estão os 

diferentes usos no mesmo espaço de terra (agricultura, pastorícia, mineração, extracção de 

plantas medicinais, etc.), questões ligadas a limites e marcos, ou ainda decorrentes de 

transacções do tipo compra e venda de espaço. Os conflitos de limites ocorrem com frequência 

nas áreas de produção. Quanto mais produtiva a terra, mais competitivo é o seu acesso e uso. 
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Quadro 2: Dimensão comunitária dos conflitos e sua natureza  

Dimensão Sub-dimensão Tipos de conflitos de terras 

 

Comunitária 

Actores 

− Conflitos entre agricultores e caçadores furtivos; 

− Conflitos entre agricultores e mineradores artesanais. 

− Conflitos entre produtores locais e nómadas; 

− Conflitos entre agricultores nativos e recolectores de plantas 

medicinais; 

− Conflitos entre mineradores artesanais e recolectores de 

plantas medicinais. 

− Conflitos de limites e marcos entre famílias; 

− Conflitos entre camponeses e empresas privadas 

 

Poder sobre o 

território 

− Conflitos de transmissão de poder sobre o território entre 

grupos étnicos. 

− Conflitos entre as lideranças comunitárias locais (Régulos, 

secretários dos bairros, chefe de terras…);  

− Conflitos de poder entre chefes de terra e administradores 

sagrados. 

− Conflitos famílias nativas vs famílias migrantes (nómadas); 

− Contestação do poder das autoridades locais pelas 

populações locais. 

Localização da área 

− Conflitos de terra em áreas de regadio. 

− Conflitos de terra em áreas de sequeiro. 

− Conflitos em áreas em poisio 

− Conflitos por invasão de locais de culto. 

− Degradação dos cemitérios familiares / comunitários 

Registo / titulação de 

direitos 

− Conflitos por falta de registo de direitos individuais; 

− Conflitos por dupla atribuição de direitos sobre a terra. 

− Conflitos de terras em comunidades não delimitadas vs 

conflitos em comunidades delimitadas; 

− Conflitos de normas (direito costumeiro vs direito positivo; 

− Conflitos por venda duplicada da terra. 

Fonte: Mandamule, 2017 

 

O forte crescimento populacional e a rápida urbanização que o acompanham têm aumentado o 

mercado de terras rurais no distrito de Nhamatanda. Estas transacções não acontecem sem 

conflitos, conforme indicado em estudos anteriores (Mandamule & Júnior, 2019). A venda 

duplicada de espaços é um dos elementos na origem de conflitos ligados à venda da terra e nos 

casos de transacções temporárias do tipo arrendamento, a recusa em devolver o espaço 

arrendado findo o período acordado para a exploração, conforme se pode ver no exemplo que 

se segue: 

“(…) A proprietária da machamba diz estar muito agastada pelo facto 

de ter cedido, há dois anos, a sua machamba a uma outra senhora, para 

a produção de hortícolas. A machamba ficava numa zona baixa, 

próximo de um rio e era própria para a produção de hortícolas. Já no 

ano passado, quando a proprietária resolve reaver o seu campo, a outra 

[Sra.], que produzia hortícolas, não aceitou devolver o espaço, alegando 

querer comprar. A isto, a dona da machamba simplesmente colocou 

limites e começou a usar a área para produzir as suas próprias culturas, 

para o desagrado da senhora que alugava a machamba”. (Mulher, 

inquérito de 15 de Maio de 2019, Siluvo, Nharuchonga, 1º bairro). 
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Actualmente, para tornar as transacções mais seguras e prevenir conflitos futuros, os acordos 

são feitos por escrito, na presença de testemunhas, que podem ser membros da família, 

tratando-se de uma machamba ou espaço familiar, ou da associação, caso o espaço cedido 

esteja dentro de uma área ocupada por uma associação. O documento é assinado pelas partes 

envolvidas e a informação segue para as autoridades comunitárias, para informação da presença 

do novo ocupante e legitimação do acordo. 

 

5.3 Dimensão institucional dos conflitos 

 

“O conflito começou em 2010, entre os membros da Associação 

Agrícola de Bebedo e os membros da comunidade. Os membros da 

associação foram impedidos de obter o DUAT por falta de 

concordância com os responsáveis das áreas vizinhas. A associação 

ainda continua a funcionar sem ter DUAT da sua área de menos de 20 

ha”. (Inquérito de 14 de Maio de 2019, Bebedo, 8.º bairro). 

 

Uma outra dimensão adiciona-se às duas precedentes, a institucional. Com isto, referimo-nos 

àqueles conflitos que ocorrem entre as populações locais e as instituições, sejam elas públicas 

ou privadas, tendo como factor motivador o acesso e uso da terra.  

 

Quadro 3: Dimensão institucional e natureza dos conflitos de terra  

Dimensão Sub-dimensão Natureza dos conflitos 

Institucional 

Social 

(Conservação) 

− Conflitos nas zonas tampão aos Parques Nacionais e Reservas. 

− Conflitos dentro das áreas de conservação. 

− Conflitos entre conservação da biodiversidade e agricultura 

itinerante (desmatamento). 

− Conflitos entre conservação e caça furtiva. 

− Disputas pela conversão de florestas em áreas residenciais. 

− Conflito homem-fauna bravia 

Económica 

 

− Conflitos por expropriação para fins de utilidade pública sem 

justa compensação; 

− Conflitos em zonas de investimentos agrícolas; 

− Conflitos em áreas de exploração madeireira; 

− Conflitos em áreas de grandes projectos de infraestruturas. 

− Conflitos em áreas de extracção mineira 

− Conflitos população vs operadores turísticos 

− Conflitos em áreas urbanizadas; 

− Conflitos por reassentamento ou deslocação; 

− Conflitos pela alocação dos 20,75% ou outras taxas de benefício 

das comunidades pelos investimentos. 

Política 

− Conflitos entre regressados de guerra e novos ocupantes das 

áreas; 

− Conflitos entre residentes locais e militares por ocupação das 

suas terras sem autorização. 

− Conflitos devido à atribuição, pelo Estado, das terras dos 

refugiados às empresas privadas. 

Fonte: Mandamule (2017); Mulher (2018) 

 

São também registados conflitos de limites entre empresas (florestais e grandes criadores de 

gado bovino), assim como entre estas e as populações locais. Neste último caso, é a dificuldade 

de coabitação entre diferentes usos que está na origem de conflitos, como o caso de 
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agricultura, praticada pelas famílias locais, e a criação de gado bovino, conforme se pode ver na 

caixa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caixa 2: Conflito de limites na exploração de recursos florestais  

“Verifica-se conflito de limite na exploração de recursos florestais (madeira) no povoado de Impólio, 

pertencente a esta localidade (Chiadeia), entre o senhor Francisco Challe, proprietário da madeireira 

de Búzi e a empresa Interbeira, sediada no povoado de Sovim-Chiadeia, concessionária na exploração 

deste recurso desde 2011, através de memorando assinado, em 2010, entre a empresa, secretaria 

administrativa e o comité de gestão local, com o conhecimento dos Serviços Distritais de Actividades 

Económicas (SDAE) de Nhamatanda, usando a licença da Associação Kubassira de Chiadeia. 

O conflito já se arrasta há mais de três anos, no limite que separa as duas localidades, Chiadeia 

(Distrito de Nhamatanda) e Guara-Guara (Distrito de Búzi). 

Em 2013, o próprio madeireiro de Búzi, com apoio de alguns técnicos da Direcção Provincial de Fauna 

Bravia – Sofala, na ausência de estruturas desta localidade, delimitam a área de forma ilegal. 

Decretada a irregularidade, criou-se uma comissão distrital chefiada pelo Director do SDAE, na 

presença do infractor, e concluiu-se que a delimitação era ilegal e foi obrigado a remover os marcos 

que já tinham sido colocados. No dia 24 do mês em curso, ele manda apreender o camião da Inter-

Beira que carregava madeira para o estaleiro e paralisa os trabalhos de abate, escolta o camião até 

Tica, ele e o representante da empresa vão ao posto policial de Tica, mas, por insuficiência de provas, 

todos foram dispensados. Na memória descritiva, no seu número 5, referente a infraestruturas, diz 

que no terreno não existe infraestruturas enquanto os lesados dizem que na altura já existia uma sala 

anexa”. 

Fonte: Localidade Administrativa de Chiadeia (2018). 

Caixa 1: Conflito de terra entre criador de gado bovino e população local 

[…] O que está em causa agora são os exploradores ou os proprietários de gado bovino. Esses é 

que criam problemas com as comunidades. Por exemplo, temos um caso agora com o Sr. 

Kennedy, um proprietário de gado bovino, na zona de Mosca de Sono. Ele tem uma área que 

requereu (…) depois da guerra de desestabilização. Depois da guerra, as pessoas estavam 

refugiadas noutros sítios (…) e, quando a população volta às suas zonas de origem, ele já tinha 

ocupado aquelas parcelas. Então, começaram a viver juntos ali e (…) já tem animais muito 

grandes (…) e já está a dizer que a população que está naquela área tem que sair. 

 

Mediamos por duas vezes, foi chamado o chefe de posto (administrativo) de Tica, o director 

distrital de agricultura também interveio. Em 2016, o caso chegou à direcção provincial de 

agricultura, onde se mandatou alguém da Geografia e Cadastro para mediar o conflito. 

Determinou-se que ele [Sr. Kennedy] devia deixar uma parte daquela área para a comunidade 

(…) Assinaram-se alguns documentos, mas, infelizmente, até agora o conflito ainda continua 

(…), ele diz que a população tem que sair. 

 

Funcionário da localidade administrativa de Chiadeia, entrevista de 16/05/2019. 
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6. Apresentação dos resultados 

 

 

 

 

Esta secção apresenta os resultados dos inquéritos aplicados aos membros de algumas 

comunidades no distrito de Nhamatanda, concretamente nas localidades de Bebedo, 

Chirassicua, Matenga, Metuchira e Siluvo, no posto administrativo de Nhamatanda-Sede, e nas 

localidades de Chiadeia, Nhampoca e Tica-Sede, posto administrativo de Tica. Os inquiridos 

foram questionados sobre a data de início da disputa, para permitir compreender a evolução 

dos conflitos de terra ao longo do tempo. Conforme indica o gráfico 2, os conflitos sempre 

existiram no distrito de Nhamatanda. No entanto, é possível perceber a tendência de aumento 

dos casos de conflitos nos últimos cinco anos, isto é, a partir do ano 2014, resultado da procura 

por terras férteis para a actividade agrícola, exploração de recursos florestais e minerais, 

reassentamentos decorrentes de catástrofes naturais e do crescimento dos mercados de terras 

rurais e urbanos (Mandamule & Júnior, 2019).  

  

“Em 2017, verificou-se um conflito de terras envolvendo o proprietário do complexo turístico Vila 

Macumbe, com parte das famílias residentes numa parcela do povoado de Impólio, estimada em 24 

famílias, totalizando um número de 98 pessoas. O complexo ocupa uma área de 3.000 hectares, 

sendo que parte desta (1.493,5 ha) já havia sido demarcada, em 2004. A disputa começou quando o 

proprietário do complexo turístico resolve demarcar a outra parte da área do seu complexo. Os 

residentes não concordaram com esta segunda delimitação alegando que a demarcação dos 3.000 

hectares da área cedida pelo Estado já havia sido feita em 2004 e a colocação dos respectivos marcos 

efectuada. 

O chefe da localidade reuniu com as famílias em conflito para se inteirar dos factos e concluiu-se que 

a área em disputa estava livre e havia sido reservada pelos técnicos dos Serviços de Geografia e 

Cadastro como área habitacional, tendo, inclusive, havido participação dos membros da comunidade 

no processo de delimitação e colocação dos marcos. 

Face ao impasse verificado, o chefe da localidade orientou o proprietário do complexo turístico para 

que trouxesse os requisitos da regularização da área para certificação, ao que concluiu haver algumas 

irregularidades como: ausência do parecer do Administrador; falta de assinatura das pessoas da 

mesma comunidade presentes no acto; disparidade de informação na parte do esboço e no Tombo 

Nacional de Terra (Njonje=Njangombe este último nome é a área em disputa)”. 

Fonte: Localidade Administrativa de Chiadeia (29/11/2017). 

 

Caixa 3: Conflito de terra entre complexo turístico e famílias 



16 
 

Gráfico 2: Ano de início do conflito (elaboração da autora) 

 
 

Alguns conflitos actuais resultam de transacções ou acordos feitos noutra época. De facto, 

qualquer que seja a natureza da transacção (empréstimo, arrendamento ou venda), quando esta 

acontece sem o conhecimento dos membros da família nuclear (geralmente, esposa ou filhos), a 

transacção pode resultar em confrontos, como no caso apresentado a seguir: 

“O conflito aconteceu depois do período da guerra, onde um senhor 

tinha uma área de 21 ha. Os filhos fugiram da guerra para Búzi e o pai 

ficou em Chiadeia (Nhamatanda). Passado alguns anos, o pai adoeceu 

e, por ficar doente, vendeu uma parte do seu terreno de 5 ha. 

Terminada a guerra, os filhos regressaram e o pai já tinha perdido a 

vida e (…) perceberam que o pai havia vendido uma parte do terreno, 

daí começou o conflito. Os filhos queriam o terreno do pai deles […] e o 

conflito chegou até ao distrito. A conclusão foi que os filhos tinham que 

ficar com a parte não vendida e tinham que tratar DUAT do resto da 

área”.  

(Homem, inquérito de 15 de Maio de 2019, localidade de Chiadeia). 

 

▪ Partes envolvidas 

 

No que diz respeito às partes envolvidas em conflito, destacam-se os conflitos entre indivíduos 

ou particulares (37,5%); pessoas particulares e famílias (8,1%); famílias e empresas privadas 

(5,6%); associações e pessoas particulares (3,8%); Estado e particulares (3.1%); e entre empresas 

privadas (1,3%). 
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Quadro 4: Partes em conflito 

  

Parte 1 

Indivídu

os 

Família

s 

Comunida

de 

Associaçã

o 
Empresa Estado 

Autoridades 

tradicionais 

Part

e 2 

Indivíduos 37.5% 8.1% 1.9% 3.8% 0.6% 3.1% 0.6% 

Famílias 4.4% 21.3% 1.3% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 

Comunida

de 
0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.9% 0.0% 

Associação 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Empresa 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 

Estado 3.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Autoridade

s 

tradicionai

s 

1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

Ver Anexo 1 com uma exposição ao Director do SDAE de Nhamatanda sobre um conflito de 

terra de um agricultor com uma empresa privada. 

 

▪ Motivo do conflito 

 

Em relação ao factor motivador dos conflitos, verifica-se que mais de metade dos conflitos de 

terra nos dois postos administrativos que compõem o distrito de Nhamatanda, a saber Posto 

Administrativo de Tica e Vila-Sede de Nhamatanda, resulta de disputas de limites e invasão de 

marcos entre vizinhos ou familiares, com 52,3% e 34,7% dos casos em Tica e Nhamatanda-Sede, 

respectivamente. A seguir é apresentado um exemplo: 

 

“[…] Um cidadão que entrou na área de uma outra pessoa, mas 

conseguimos intervir e tivemos solução de imediato. Isto foi em 2018. 

Aquele cidadão, queria fazer produção de gergelim […] e penetrou na 

área de uma outra pessoa, uma machamba vizinha, de 

aproximadamente quase 1 hectare. Daí começou o desentendimento. 

[…] Nós mediámos o conflito e chegou-se a um consenso. De facto, a 

pessoa reconheceu que entrou numa área sem pedir. Ele pensava que 

talvez…hmm…não devia pedir. Ele usou a força. Mas depois chegou-se 

a consenso e até hoje o caso teve desfecho positivo” (Funcionário 

Localidade administrativa de Chiadeia, entrevista de 16 de Maio de 

2019). 

A segunda maior causa de conflitos é a expropriação para fins de investimento (agro-florestal, 

turístico, conservação, etc.). Em Tica, esta representa 8% dos casos e 16,7% em Nhamatanda-

Sede. No entanto, a ocupação ilegal, a expulsão, a sobreposição de usos na mesma área e 

questões de herança e subdivisão na família são também alguns dos motivos de conflito de 

terra. Àqueles, juntam-se os conflitos homem-animal e os conflitos decorrentes da mineração 

artesanal (garimpo) que representam, respectivamente, 69% e 19% dos outros motivos de 

conflitos referenciados. 
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Gráfico 3: Motivo do conflito 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

Ver Anexo 2 com uma exposição ao Chefe do Posto Administrativo de Tica sobre uma disputa 

sobre limites de terra. 

 

▪ Localização da área em conflito 

 

Uma leitura ao gráfico 4 permite-nos concluir que mais de metade dos conflitos de terra, quer 

no posto administrativo de Tica (60,2%) como em Nhamatanda-sede (29.2%), acontecem em 

áreas de uso comum, dentro das comunidades ou machambas familiares. É de notar também 

uma percentagem significativa de conflitos em áreas próximo das estradas e linhas-férreas, pela 

facilidade de escoamento dos produtos, e próximo às fontes de água natural ou regadio, onde a 

procura por áreas para a produção de hortícolas é maior. 

 

Gráfico 4: Localização da área em conflito 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos (2019). 

 

▪ Tamanho da área em conflito 

 

O distrito de Nhamatanda possui o segundo maior número de pequenas e médias explorações 

da província de Sofala (44.161), correspondentes a 48.999 ha. Segundo dados do Censo Agro-

Pecuário 2009-2010, classificam-se como pequenas explorações aquelas cuja área cultivada seja 
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inferior a 10 ha. As médias explorações são aquelas cuja área cultivada está compreendida entre 

10 e 50 ha. As explorações cuja dimensão seja igual ou superior a 50 ha são classificadas como 

grande exploração (INE, 2011). 

 

Assim, constatou-se que, mais de 70% dos conflitos de terra registados neste distrito acontecem 

em áreas de pequenas explorações, usadas para a prática de agricultura familiar, conforme 

indicam os gráficos 5, sobre o tamanho da área em conflito, e 6, sobre o tipo de uso na área em 

conflito. 

Gráfico 5: Tamanho da área em conflito 

  
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

Gráfico 6: Tipo de uso na área em conflito 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

▪ Violência no conflito 

 

“Em 2016, houve uma disputa em que não havia concordância nos 

limites entre dois vizinhos, numa machamba. Quando uma das partes 

envolvidas semeasse, o outro ia lá tirar. (…) Houve troca de palavras e 

até agressão física, até que o caso chegou às autoridades comunitárias 

que decidiram reunir com os dois e (…) se definiram os marcos de 

separação da área de cada um deles, ficando assim o caso resolvido”. 
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(Líder comunitário, 14 de Maio de 2019, Bebedo, comunidade de 

Nhamacasa). 

 

Os conflitos de terra podem fazer-se acompanhar por violência. Os direitos reivindicados 

determinam a natureza dos conflitos e o nível de violência associado. A violência aqui referida 

observa-se, sobretudo em duas formas, o recurso à força física (agressões físicas, morte) e 

também a violência verbal (ameaças, insultos, intimidação), que representa destruição de bens e 

propriedades ou ameaças de feitiço (como ilustra o gráfico 7). 

Gráfico 7: Tipo de violência no conflito 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

Houve registo de um caso de morte no posto administrativo de Nhamatanda-Sede, localidade 

de Bebedo, comunidade de Madangua-vinho. Esta localidade encontra-se na zona tampão do 

Parque Nacional de Gorongosa (PNG) e a população reclama ser sistematicamente vítima de 

ataques por parte dos animais do parque que atravessam para o lado residencial para se 

alimentarem nas suas machambas, destruindo as culturas de milho, mapira, mandioca e 

bananeiras: 

“Em 2018, na tentativa de proteger as suas culturas e afugentar os 

elefantes vindos do PNG, pai e filho foram ao campo de produção (…) e 

os elefantes atacaram mortalmente o filho do produtor (…). O caso foi à 

localidade, mas não avançou a resolução”. 

(Comunidade de Maguanda-vinho, entrevista de 17 de Maio de 2019). 

 

“Há vandalização de campos de cultivos de arroz, milho, hortícolas, por 

elefantes e búfalos provenientes do Parque Nacional da Gorongosa, por 

falta de vedação (…). Em Nhamacasa, criou-se um grupo comunitário 

para afugentar animais para minimizar a situação dos ataques aos 

campos de cultivo. O mesmo põe colmeias nas áreas de frequência dos 

animais”.  

(Daniel Zeca, inquérito de 14 de Maio de 2019). 

 

Relativamente ao grau de violência, é ao nível da família que acontecem os conflitos mais 

violentos e de difícil resolução. Por sua vez, os conflitos decorrentes da compra e venda têm 

também uma forte carga de violência física, chegando mesmo a envolver morte, conforme o 

caso abaixo descrito: 
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“Dois indivíduos estão a contas com a Polícia da República de 

Moçambique (PRM), acusados de assassinar uma mulher e seus dois 

filhos, por conta de uma suposta disputa de terra, no distrito de 

Nhamatanda, província de Sofala. As vítimas foram surpreendidas em 

casa, depois de terem recebido várias ameaças alegadamente 

proferidas pelos homicidas, que reclamavam a parcela de terra onde a 

mulher e os seus filhos viviam há vários anos. Os supostos (…) disseram 

à Polícia que o talhão em disputa lhes pertence, porquanto foi-lhes 

vendido pelo marido da malograda. (…) Os indiciados dirigiram-se à 

casa dos malogrados e contra estes desferiram golpes com recurso a 

um machado” (Redacção, 2018).  

 

▪ Formas de resolução  

 

Dos conflitos de terra mapeados no distrito de Nhamatanda, apenas 13% é que foram 

encaminhados às instâncias formais, como os tribunais comunitários (10%) ou os tribunais 

judiciários (3%). A maior parte dos conflitos são conduzidos e tratados, em primeiro lugar, ao 

nível das instituições informais, como família ou pelos anciãos da comunidade, e, apenas em 

caso de ineficiência destas, é que o caso pode ser conduzido às instâncias superiores, sejam elas 

os tribunais comunitários ou judiciários.  

Sendo que a maior parte dos conflitos acontecem em áreas de pequenas explorações familiares 

e de uso comum, pode-se compreender o importante papel da mediação e das instituições 

informais na resolução dos conflitos de terra, representando cerca de 37% dos casos de 

conflitos resolvidos por um mediador dentro da família e 39% pelas autoridades comunitárias. 

 

Gráfico 8: Forma de resolução dos conflitos 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

Para além das instituições acima indicadas, foram mapeados outros actores que têm participado 

na mediação e resolução dos conflitos. Dentre estes, destaca-se o importante papel dos 

extensionistas locais (43%) na resolução dos conflitos. Participam ainda da resolução, em alguns 

casos, o administrador de distrito (19%), os chefes de terra (19%) ou ainda os presidentes das 

associações de produtores (6%). 
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Gráfico 9: Outros mediadores dos conflitos de terra 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

▪ Participação de mulheres na resolução do conflito 

 

De acordo com o artigo 24 da Lei de Terras (Lei de Terras nº 19/97 de 1 de Outubro, 1997), as 

comunidades locais participam na gestão dos recursos naturais, no processo de titulação, bem 

como na resolução dos conflitos. A igualdade de direitos entre homens e mulheres, quer no 

acesso, quer na herança da terra, é também um direito previsto por lei. 

Nesta pesquisa, procurou-se aferir a participação das mulheres na resolução de conflitos e, 

cerca de 37% dos inquiridos, homens e mulheres, referiram não haver participação daquelas, 

contra 34% que responderam haver participação das mulheres na resolução de conflitos. Estas 

estatísticas reforçam a ideia segundo a qual as mulheres ainda gozam de reduzido acesso à 

terra, explicado também pelo fraco acesso a informação e desconhecimento dos direitos.  

Um relatório recentemente produzido pelo Fórum Mulher indica que, no geral, os órgãos de 

resolução de conflitos são maioritariamente constituídos por homens e, quando presentes, as 

mulheres não têm voz, não têm acesso à informação e receiam contrariar as decisões dos 

homens (Mulher, 2018). 

 

Gráfico 40: Mulheres e resolução de conflitos 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos (2019). 
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▪ Estágio de resolução 

 

Quanto ao estágio de resolução, alguns conflitos de terra foram resolvidos, outros em processo 

de resolução e outros, ainda, não houve tentativa de resolução, estando ainda pendentes. As 

tradições e práticas tradicionais podem influenciar o tempo de tratamento dos conflitos, 

conforme ilustra o exemplo abaixo, em que a sua resolução necessitaria de 40 dias:  

 

O conflito deu-se este ano (2019) na casa de um profeta de uma igreja 

pentecostal local, que viria a perder a vida. Três dias antes do funeral, a 

família discutia sobre os bens que ficaram, como a casa, roupas, 

terrenos, milho e outros. O caso está pendente, esperando 40 dias após 

a sua resolução, segundo a tradição local.  

 

(Inquérito de 15 de Maio de 2019, Siluvo, Nharuchonga, 1º bairro). 

 

No geral, mais de metade dos conflitos de terra apresentados às instituições informais, quer no 

posto administrativo de Tica, quer no de Nhamatanda-Sede, já foram resolvidos. Em relação aos 

conflitos não resolvidos, estes representam cerca de 13,3% e 38,9% em Tica e Nhamatanda-

Sede, respectivamente. Os casos não resolvidos sãos referentes aos anos mais recentes, isto é 

2018 e 2019, enquanto que os mais antigos já tiveram desfecho. 

 

Gráfico 11: Estágio de resolução 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em inquéritos. 

 

6. CONCLUSÃO  

 

Os estudos sobre conflitos de terra constituem uma forma de compreensão das dinâmicas 

sociais, económicas e políticas de determinada sociedade rural. No distrito de Nhamatanda, 

dados indicam que os conflitos estão em crescimento, resultado do aumento populacional, da 

crescente urbanização, do crescimento dos mercados de terra, das disputas de herança e sobre 

os limites na delimitação dos espaços. A maior pressão sobre a terra incide sobre as zonas 

próximas às vias de acesso, rodoviárias ou ferroviárias, assim como em locais próximos a fontes 

naturais de água, como rios. 
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Os conflitos pendentes constituem um indicativo da complexidade e da dificuldade no 

tratamento de questões ligadas a conflitos de terra, sendo, no entanto, de reconhecer o 

importante papel das instituições informais, como a família, na mediação e tratamento dos 

conflitos de terra. Assim, é de se considerar a consolidação da capacitação das autoridades 

locais e membros influentes da comunidade no processo de gestão e resolução de conflitos, 

assegurando sempre a integração das mulheres no processo. 

Para além de alargar o mapeamento dos conflitos para outros locais, com vista ao seu 

conhecimento, prevenção e resolução, seria importante compreender os factores determinantes 

da ausência de conflitos em outros locais do distrito e as estratégias usadas pelas populações 

locais para assegurar o acesso e posse da terra. 
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Anexo 1: Nota de envio de informação sobre conflito de terra (Localidade de Chiadeia) 

 

 
Fonte: Localidade Administrativa de Chiadeia – Nhamatanda (2019). 
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Anexo 2: Nota de envio de informação sobre conflito de terra (Localidade de Chiadeia) 

 
Fonte: Localidade Administrativa de Chiadeia – Nhamatanda (2019) 
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exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons from 

Ten Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia Givá Julho de 2013 

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

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

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

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

Dadá 
Abril de 2013 

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

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

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

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

Bruna 
Novembro de 2012 

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

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

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

recepção da proposta.  

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

publicar os trabalhos recebidos. 

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

90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

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

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

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

• Aprovação pelo Conselho Técnico. 

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

proposta de artigo pelo autor. 

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

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

proposta. 

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

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

e observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

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

prazos.  

• Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

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

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

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

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

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

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

• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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  O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

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

desenvolvimento rural; 

• Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

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

imprensa como pela publicação de textos; 

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

• Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

• Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

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

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

 

Patrocinadores: 

 

      

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

