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Summary 

 

Southern Africa is experiencing land conflicts themselves in very different ways between  state and 

stakeholders, within and between communities, within families, and specially within singular 

persons. The conflict of interests in the right to land in southern Africa with particular reference to 

Mozambique becoming a major issue and evidence conflicts at various levels of society and some 

of them are quite destructive. 

 

The present thesis seeks to address some juridical aspects on access, tenure and land use rights. 

 

Land problems have clear roots in the dispossession of Africans under colonialism and apartheid, 

and the powerful legacy this has left both in terms of outright suffering and also in the historical 

memory. Land issues are probably the most contentious topic in Mozambique since the 

independence in 1975. In Southern Africa and Mozambique in particular, one of the most profound 

causes of such struggles has related to the tenure, the ownership and control of land. In fact the 

right to land is the major issue in many societies and in Mozambique the unlimited interest in land 

are quite similar, due the fact that majority of people are peasant or agriculturists.  

 

Land is therefore a very strategic socio-economic asset, particularly in poor societies like 

Mozambique where wealth and survival are measured by control of and access to land. However, 

land is also a state symbol and source of political influence and power. The Law in Mozambique 

retains the principle that land is the property of the state and cannot be sold or mortgaged, but it 

attempts to adjust this legacy from the socialist past to the reality of a market economy. Despite 

existing land law the government still not enable to control the access and right of use of land. The 

situation is compounded by a weak or non functioning judiciary system.   

 ______________________________________________________________________ 

Key Terms 

Land, Land Law, Land Regulation, Access to Land, tenure, ownership, Rural family, Land disputes, 

Communal land, Freehold, Law, Administrative law, Civil law, Constitutional Law, consuetudinary 

law, Rights of things,  Procedural Law , rural community, Right to land, land market.  
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RESUMO DA TESE 

 

Os problemas sobre o direito de acesso, posse, propriedade, uso e 

aproveitamento da Terra, constituem matéria de debate actual a nível 

internacional, com realce para a região da Africa Austral e Moçambique em 

especial. É uma matéria que preocupa os governos e a população em geral, por a 

terra ser um bem de grande utilidade sócio-económica e política.  

 

Moçambique possui um regime jurídico sobre terra (lei nº-19/97 de 1 de Outubro, 

seu Regulamento e Anexo Técnico), no entanto, ela é lacunosa e carece de reforma 

afim de se adaptar à realidade dos problemas que se levantam no âmbito da 

posse, uso e aproveitamento e dos conflitos emergentes. 

Alguns factores do surgimento de conflitos no âmbito do processo da posse, uso 

e aproveitamento da terra resultam no entanto, da perda de confiança dos 

particulares em relação aos órgãos do aparelho do Estado que lidam com 

matérias sobre terras, devido a burocracia e a corrupção praticada por alguns 

funcionários. 

 

A terra em Moçambique é propriedade do Estado, o que implica uma maior 

responsabilidade por parte do governo, na sua gestão. O actual regime jurídico 

sobre a terra, carece de concertação de alguns aspectos fundamentais do ponto 

de vista legal. Trata-se da harmonização da legislação pertinente sobre terras. 

As leis promulgadas sobre a matéria embora defendem a necessidade de gestão 

da terra que beneficie os seus utilizadores, tal vontade, entretanto, não têm 

produzido efeitos satisfatórios. 

 

É, pois, neste contexto, que a presente tese cujo  título é Alguns Aspectos  do 

Regime Jurídico da posse e do Direito de uso e aproveitamento da terra e os conflitos 

emergentes em Mçambique, pretende contribuir na contínua abordagem sobre a 

problemática da posse da terra e dos  conflitos  emergentes. 

Bem gerida, a terra pode constituir um importante factor de paz, estabilidade 

sócio-política e de desenvolvimento económico. 

 

PALAVRAS CHAVE: 

Terra, Lei de Terras, Regulamento da lei de terras, Acesso, Posse, Propriedade, família 

rural, Conflitos de Terras, terra Comunitária, lei, Direito Administrativo, Direito Civil, 

Direito Constitucional, Direito Consuetudinário, Direito Processual, Comunidade Rural, 

Direitos reais, Mercado de terras, Regime Jurídico, Uso e Aproveitamento, de terras 

Sector familiar, Norma Jurídica,  Reforma, Política de Terras.  
 



 1 

CAPITULO I 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
1.1.   Contexto 
 

A terra é um recurso imprescindível para qualquer ser humano. Entretanto, a sua posse  
levanta questões e conflitos que, pela sua natureza, têm sido objecto de análise por 
académicos, políticos, governantes, e sociedade civil em geral. 
 
Falar sobre os problemas de acesso e posse da terra bem como a sua administração pelos 
poderes públicos, é falar de um tema actual, de grande importância em qualquer 
sociedade, dado a terra ser um recurso fundamental para a sobrevivência da maioria da 
população e para o desenvolvimento da sua actividade económica. 
 
Através do presente estudo pretende-se abordar e analizar alguns aspectos do Regime 
Jurídico moçambicano que se levantam no âmbito do acesso e posse da terra, bem como 
os conflitos que emergem no âmbito do interesse sobre este recurso em Moçambique.  

 
Pela sua importância, a terra constitui um dos principais, senão mesmo o principal  
recurso para a sobrevivência de vários países e populações que dependem dela para 
realizar a produção para o seu sustento e desenvolvimento económico.  Para a sua 
Administração, acesso, posse, uso e controlo é imprescindível que se tenha  um sistema 
jurídico devidamente estruturado e que tenha em consideração uma distribuição e gestão 
racional deste importante recurso natural. 
 
Entretanto, a distribuição da terra, a posse e o seu controlo, a par das questões sociais e 
económicas, constituem questões profundamente políticas. Os direitos sobre a terra, são 
tão sérios que ultrapassam a simples  questão legal. Têm a ver com o Poder.  
 
Os direitos sobre a terra emanam da Constituição, que é a lei mãe dum Estado. É na 
Constituição da República onde se acham indicados os direitos sobre a propriedade da 
terra ou seja, a definição do proprietário da terra, bem como os mecanismos legais a 
serem definidos por instrumento legal em relação  à forma como as pessoas podem ter   
o acesso, a posse e o seu uso e aproveitamento. Entretanto, o processo de acesso, posse, 
uso e aproveitamento da terra encerra em si relações de poder, acabando a terra por se 
tornar num objecto de competição entre o poder estadual e os particulares e estes entre 
si, levando assim à emergência de conflitos. 
 

 
Tal como Moçambique, a maioria dos países africanos e com destaque para os da Africa 
Austral, quando adquiriram a sua independência, herdaram um sistema de posse da terra 
dual que teve a sua origem durante o período colonial1. Por isso, a evolução das questões 

                                                 
1 Veja: O Laughlin, Bridget (1995) – Past and Present options: Land Reform in Mozambique, Review of African Economy, RAOPE 
Publications LTS – The Hague, 100. 

- ONSELEN, C. Van, Chibaro (1976) African Mine Labour in Southern Rhodesia (1900-1933)/London 11, 28. 
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sobre a posse da terra durante o período colonial e após a independência até aos dias de 
hoje continuam latentes, e, cada vez mais candentes, sendo responsáveis, em várias  
ocasiões, de surgimento de conflitos que chegam a assumir autênticas crises políticas e 
económicas de dimensão incalculável. 
 
Entretanto, a problemática de ocupação e exploração da terra por potências coloniais 
tornou claro que os territórios colonizados não poderiam dispor a curto prazo de 
políticas próprias sobre a ocupação, posse e uso da terra.  
 
Através de normas jurídicas aliadas à violência com que algumas ocupações foram 
efectuadas nalguns territórios da Africa Austral, por exemplo em Moçambique, Angola, 
Africa de Sul, as populações que habitavam tais territórios não resistiram ao longo de 
vários séculos à dominação colonial, o que obrigou a encetarem a luta pela sua liberdade 
e independência. Entretanto, os modelos sobre a política de distribuição e posse de 
terras implantadas pelas potências colonizadoras tiveram e ainda têm hoje a sua 
influência na vida dos referidos países, mesmo após estes terem adquirido as suas 
independências. 
 
Em resumo, podemos afirmar e defender que a terra constitui um bem e um recurso 
crucial de grande importância para qualquer sociedade com realce para os países em 
desenvolvimento, cujo impacto se reflecte nas populações rurais que dela precisam para 
a produção de alimentos para a sua subsistência.  
 
Para a economia no geral, a terra é um bem importante, sendo factor de 
desenvolvimento através dos investimentos que nela se desenvolvem com a instalação 
de indústrias e projectos de desenvolvimento agro-industrial. Moçambique é um país 
basicamente agrícola com cerca de 80% da sua população activa envolvida na agricultura 
(Censo de INE-1997). Contudo, os desequilíbrios de acesso à posse da terra resultam de 
factores que datam do período colonial português que à semelhança de factores também 
vividos nalguns países da Africa Austral com realce para a Africa de Sul2 e Zimbabwé 
resultante do método tradicional de apropriação e gestão da terra, pela sua usurpação 
política do sistema colonial, além da ineficiência das políticas de gestão adoptadas pelos 
governos nos territórios ocupados e o que foi sendo adoptado pelos novos governos 
sem no entanto conseguir implementar leis adequadas para o efeito.  
 
Por isso, o debate em volta da posse de terra, tem sido preferencialmente orientado para 
a necessidade de garantia, quanto possível, do direito de acesso e uso da terra pelas 
populações, além de que a terra deve ser entendida também como factor de 
desenvolvimento económico. Contudo, têm surgido conflitos sobre a posse da terra, 
resultantes de fragilidade da legislação sobre a sua posse  e erros nas políticas de 
governação, que afectam os interesses das populações em relação ao seu acesso e uso. A 
distribuição da terra em Moçambique, por exemplo ainda não se faz de forma a permitir 
que as populações beneficiem da mesma para realizar as suas actividades económicas de 

                                                 
2 Cfr. Katerere, Yemi and Guveya, E. (1998) “Seeking New Perspectives in Land and Natural resource Management”, setting Foundations 
for building capacities, Networking and Research on Land Reforms in South Africa – Proceedings of as regional Workshop held in 
Maseru, Lesotho, 1 – 3 July 1998 – Compiled and editted by N. Meringue and J.Z.Z. Matowanyla – October (1998) – ZERO 
– Regional Enviroument Organization, Harare, (1998),18. 
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forma adequada. Aliado a este facto estão as multinacionais que acabam tendo acesso às 
terras comunitárias, impedindo, assim, as famílias de realizarem a sua actividade agrícola. 
Outro factor, prende-se com a alocação de terras à pessoas consideradas de elite que 
açambarcam grandes extensões da mesma sem, no entanto realizarem qualquer 
investimento. Tais terras pertencem às comunidades rurais que se vêm privadas de sua 
utilização pacífica.  
 
Entretanto, e, a par dos problemas sócio-económicos que se levantam em volta da 
posse da terra, resultam os que emergem do regime jurídico que pela sua natureza têm a 
ver com aspectos relacionados com a consagração dos direitos sobre a terra 
considerando o que a Constituição da República configura, bem como a lei de terras, o 
regulamento de terras e legislação avulsa sobre a matéria e o leque dos direitos reais e 
sucessórios que o ordenamento jurídico moçambicano contempla. É, pois, no âmbito 
de existência de várias normas sobre aspectos que pretendem legislar sobre a posse, uso 
e aproveitamento da terra que se pretende fazer uma abordagem tendente a demonstrar 
a necessidade de uma melhor adequação do regime jurídico sobre a terra, como forma 
de contribuir para uma atenuação dos conflitos e permitir que o governo faça uma 
gestão coerente e transparente da terra que beneficie os seus utilizadores.  

 
Moçambique e os países da Africa Austral, têm condições para, através de uma reforma 
sobre a posse de terra, formular políticas visando uma melhor gestão e distribuição 
deste recurso importante para a vida das populações e como factor de desenvolvimento 
económico.Por isso, impõe-se a realização de reformas, tanto legais como 
administrativas sobre o acesso e posse da terra. 
 
Estudos devem ser conduzidos e incentivados tendo em vista a identificação através de 
vários métodos científicos e também empíricos (onde estes tiverem aplicação) de fenómenos 
que resultem da posse da terra e a aplicação de medidas tendentes a tornar o problema 
assunto de preocupação de todos, o que permitirá certamente, encontrar soluções sobre 
os conflitos que emergem na aplicação da legislação sobre a terra. 
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 1.2.  Conceitos e fundamentos teóricos 
 

 
1.2.1.   Terra, acesso, uso e controlo 

 
A riqueza de um estudo científico ou académico reside nos conceitos e nas definições 
dos seus elementos fundamentais, o que torna cada vez mais perceptível o seu objecto e 
objectivo pretendido. Eis, pois, a razão de consagrar a necessidade de abordar alguns 
conceitos e fundamentos teóricos que consideramos úteis para melhor conhecimento, 
enquadramento e tratamento do tema em estudo, e que constitui a tese de 
Doutoramento em Direito. 

 
A expressão terra é usada por vários estudiosos em seus trabalhos, sendo, no entanto 
escasso nalguns desses trabalhos o conceito da mesma. Entendemos que falar de terra 
implica a sua contextualização, o que passa, necessariamente, pela sua caracterização. 

 
Segundo alguns autores, a terra pode ser definida como área específica de superfície terrestre, onde se 
desenvolve uma actividade política económica e social3. Trata-se de um espaço geográfico, onde 
se acham a viver seres humanos e outros, e, onde se estabelece uma relação de vida em 
sociedade. De acordo com esta definição, podemos encontrar inseridos aspectos 
naturais, sociais económicos e político-culturais que podem levar à caracterização do 
sentido e na maneira de ver a importância e o peso que a terra joga na vida do ser 
humano. Entretanto, o nosso estudo trata a terra como um recurso que é gerido pelo Estado 
para o bem social e económico da comunidade. Como recurso, a terra tem, necessariamente, 
valor e importância que obriga a sua utilização racional. É um bem que deve ser 
conservado como forma de permitir a sua auto-renovação. 

 
No entanto, a terra como espaço geográfico está sujeito a regras estabelecidas pelo poder 
político, ou seja, há um poder que organiza e regulamenta a utilização da terra. 
Pretendemos dizer que é através das normas de direito que se faz a gestão de terra. As 
normas jurídicas que emanam dos órgãos soberanos do Estado e com poderes de 
aplicação dessas normas de forma coerciva e vinculativa, junto da sociedade. Por isso, a 
terra não pode ser considerado um elemento fora do contexto jurídico. 

 
A terra é um factor, um elemento sujeito às regras de conduta da sociedade organizada 
através do Estado e seus órgãos. Deste modo, a terra como recurso deve ser usada 
através de regras próprias. Embora como já vimos, as formas de utilização da terra 
resultam do texto constitucional, por isso, necessário se torna, porque imperioso, que 
um instrumento legal específico trate das formas de acesso, uso, gestão e controlo da 
terra. O acesso à terra é geralmente determinado pelo poder político, obedecendo o 
sistema político perfilhado, seja ele de mercado (capitalista) seja centralmente planificado 
(socialista). No âmbito do acesso à terra, pod 
 
emos, por exemplo, encontrar duas formas: Acesso livre e Acesso restrito. Considerando a 
primeira forma, temos a terra disponível, podendo ser adquirida e passar a ser 
propriedade de quem a adquirir, sendo que o seu uso é feito de forma ampla, sem 

                                                 
3 Dale Machaughlin, 1990, Dictionary of Geography…….. 
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limitações, permitindo-se que o seu proprietário pratique actos de disposição, ou seja, 
pode aliená-la, penhorar, hipotecar, arrendar ou usa-la e dá-la como garantia. Por isso, o 
acesso, uso, gestão e controlo são feitos livremente4. O acesso restrito da terra implica 
outra compreensão sobre os direitos sobre a terra. Neste caso o proprietário é uma 
entidade que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
possui todos os direitos sobre a terra e que só ele pode exercê-los e transferir para 
outros o direito de acesso à terra. Podemos dizer neste caso que a terra é pertença única 
e exclusiva duma pessoa, associação, sociedade ou comunidade, cujos direitos lhe são 
reconhecidos por lei ou por facto juridicamente relevante. 

 
O acesso à terra faz-se, como vimos, tanto na forma livre como na forma restrita. 
Contudo, geralmente, o acesso à terra obedece às formas que cada sociedade ou país, ou 
região determina em virtude dos usos e costumes ou, através da lei ou, por outras 
formas conhecidas entre o sistema tradicional e o moderno. O acesso à terra como 
expressão mais ampla da posse, verifica-se nas sociedades africanas tradicionais por 
herança ou pelo facto de alguém pertencer a uma certa comunidade ou através de 
alocação por líderes tradicionais; também se pode efectuar através do seu uso e 
aproveitamento ou através do investimento que se realiza na terra. 

 
Não basta, no entanto, ter acesso à terra. É preciso usá-la de forma racional e nos 
termos da lei, o que obriga ao controlo de tal uso. O uso e o controlo da terra estão 
intimamente ligados com as formas de organização social e dos regimes de posse e 
propriedade da terra, determinados pelo Estado. 

 
Se por uso podemos entender as formas de organização, princípios, regras ou normas 
que regem a sociedade na sua relação com a terra, os princípios que ditam os direitos de 
uso e aproveitamento de terra e as obrigações que os usuários têm entre si e perante a 
autoridade gestora da terra designamo-las por formas de controlo de terra5. 

 
A posse de terra é uma expressão que tem sido largamente usada em matéria de acesso e 
direito sobre a terra. No entanto, é preciso compreender este termo quanto à sua origem 
histórica e a sua aplicação nas várias ciências do saber. A expressão posse de terra 
significa os termos e condições sobre o qual se ocupa a terra, os direitos e obrigações do seu detentor6. 
Como vimos, a par do acesso, também podemos ter a posse livre e a posse por arrendamento, 
empréstimo ou de acordo com os princípios estatuídos no âmbito do processo de 
ocupação e uso da terra7. No entanto, o sistema de posse da terra ou sistema de uso da 
terra constitui o sistema através do qual o Estado concede os direitos sobre a terra aos 
particulares. Em Africa e com referência especial para Moçambique existem dois tipos 
de sistemas de posse da terra: O costumeiro e o legal. Enquanto o primeiro que também se 

                                                 
4 Cernea, Michael (1994) “ The sociologist’s Approach to sustainable Development: in Making Development sustainability: From Concept to 
Action”, editado por Ismail Serageldin e Andrew Steer; Environmentally Sustainable Development Studies Series, nº- 2 The 
word Bank, Washington, DC – USA. 
Bruce, John (1993) “Revisão da terminalogia da posse de terra” LTC. Universidade de Wisconsin – Madison, USA. 
5 Bromley, Daniel W e Michael M. Cernea. (1989), “ The Management of common Property Natural Resources: some Conceptual and 
operational fallacies”, world Bank discussion paper nº- 57; Washington, DC. USA. 
6 Negrão, José (1996), “Resolução e Prevenção de Conflitos de uso da terra”. In Extra Revista de Desenvolvimento Rural e Extensão  
Agrícola, nº- 18, edição especial, Outubro, pag. 61 – 63, CFA, Maputo, Moçambique. 
7 Bruce, John, (1993). Revisão da Teminologia de Posse, LTC Universidade de Wisconsin, Madison, USA, 1. 
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designa de consuetudinário se caracteriza em regras e princípios locais, tradicionais, 
onde cabe ao regulo alocar a terra por regras tradicionais e costumeiras que variam de 
sociedade para sociedade, o sistema legal ou também designado de convencional tem 
como característica o postulado da lei, baseando-se na Constituição e nas leis e 
regulamentos que emanam dos órgãos de soberania do Estado. A posse é um termo legal e 
significa o direito de ocupar a terra e não apenas o facto de se possuir terra. 

 
A posse da terra deve ser exercida de forma que não seja o seu detentor perturbado. É o 
que se designa de segurança de posse da terra. É um termo que é usado por vários autores e 
em vários sentidos, sendo de destacar o sentido de que a posse de terra deve ser exercida de 
boa fé e reconhecida por todos e garantida pelo Estado. 

 
Constitui factor de confiança, sendo, somente, de se admitir qualquer interferência na 
posse por imperativos que só a lei permite. 

 
Por isso, a posse e a segurança da posse, além de constituírem termos largamente usados por 
aqueles que tratam assuntos sobre a terra, tem sido também objecto de vários 
considerandos do ponto de vista jurídico, conforme abordagem que adiante faremos 
referência. 

 
Outra a expressão fundamental em matéria de terras é a propriedade que constitui o 
conjunto de direitos e responsabilidades referentes a uma coisa. Propriedade, pode, também, 
designar a própria coisa. Assim é que é normal em várias ocasiões fazer-se a referência 
de direitos de propriedade sobre a terra numa clara alusão aos direitos que o 
proprietário possui em relação à terra os direitos de a usar e poder dispor dela sem 
qualquer limitação, salvo quando sobre a terra existem garantias reais que impedem a 
pratica de actos de disposição. Entretanto a melhor compreensão sobre a expressão 
pode ser encontrada na análise da propriedade pública e privada8. 

 
Os direitos de propriedade segundo o direito formal em vários ordenamentos jurídicos 
podem ser de dos tipos: Propriedade real (segundo o direito ângulo americano) ou 
propriedade imóvel (segundo o direito civil europeu) direito incide sobre a terra e as 

                                                 
8 Veja mais informação: Gambaro,  António(2002) – Public vs Private Land Propecty, Regime of Rights on Land - Land Law in 
Comparative Perspective – Kluwe Law International – The Hague, 1. 
Veja também: Munzer, S.R. (1990) – A theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge, 22,24.227,228 – 9. 

- Canadian, Gambaro (1992) – Property, Properiêtê, Eigenum, Padora, Cedam, 330. 
- Keynes, E. (1990), Liberty, property and privacy – Toward a jurisprudence of substantive due process – Penn State University 

Press, J.W.E.L.Y, Jr. – The Guardian of Every Other Right – A Constitutional history of property Rights, Oxford 
University Press. 

- Domat, J. (1989) – “Les quatre livres du droi public – Ramp. Caen CNRS, 154. 
Veja também: 

- The Oxford School Dictionary (1994), campilado por Joyce M. Hawkins – Oxford University Press, 406. 
- H. Tiberg (1994) – Property Law, in Tiberg et al (eds), Swedish Law  A Survey (Stockholm Jusrist Forlaget), 141. 
- Berming (1982) – Property Law, in: H. Gammelhoft – Hausen et al (eds), Danish Law, A General Survey 

(Copenhagen: G.E.C., Gads, 1982) Chap. XI 
- K. Gray (1987) Elements of Land Law, London, Butterworth‟s, 59. 
- Artigos 1251 a 1575 do Código Civil Moçambicano (1967). 
- A.P. Belt (1989) Modern  Law of Personal property in England and Ireland, London, Edinburgh, 6. 
- F.H. Lawson and B. Rudden (1982) The Law of Property – Oxford – Claredon Press, 2. 
- S. Panesar (2001) General Principles of Property Law – Harlow – Longmen, 46. 
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coisas a ela ligados, tais como arvores, construções ou outros bens. Finalmente o 
segundo tipo é a propriedade pessoal cuja propriedade incide sobre todas as outras coisas. 
Propriedade e posse não constituem mesma realidade em Direito. Não são sinónimos. 
Referem-se a duas situações e realidades tratadas de forma específica no âmbito do 
Direito. Adiante trataremos da Propriedade e posse sobre a terra para melhor 
compreensão sobre o que na realidade estes institutos pretendem significar. 

 
O Direito de uso e aproveitamento da terra constitui a forma de exercer a posse sobre a terra 
em termos legais e obedece a uma tramitação própria e nos termos da lei de terra e do 
Regulamento, que são produzidos e postos em vigor em cada País. 

 
Nos ordenamentos jurídicos dalguns países a designação poderá ser outra, no entanto, o 
objectivo é de se regular a forma de tratamento dos aspectos processuais e de controlo e 
fiscalização sobre o acesso e uso da terra. 
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2. OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 
 

A problemática da posse da terra e os conflitos emergentes constituem, para vários 
países, matéria de grande importância e preocupação. Moçambique, tem também 
enfrentado problemas similares, resultantes basicamente do facto de a terra constituir 
um meio básico e privilegiado usado pelas populações rurais (que constitui a maioria no 
país em cerca de 80% da populção total), para realizar a sua actividade agrícola para o seu 
sustento. Além disso, grandes companhias nacionais e multinacionais que operam no 
país, usam a terra para realizar os seus investimentos, e, não raras vezes, apropriam-se 
da terra que se acha na posse das comunidades ou famílias. Assim, a posse sobre a 
terra detida pelas pessoas (singulares e colectivas) , tem um impacto nas suas actividade 
seja para a agricultura como para os grandes investimentos. No entanto, os direitos 
sobre a posse da terra, bem como os sistemas de atribuição, uso e aproveitamento 
baseados na legislação específica sobre a matéria, não tem conseguido evitar disputas 
que acabam interferindo na segurança da posse da terra e por extensão na sua gestão 
sustentável. 
 
O facto de a terra em Moçambique ser propriedade do Estado (Artigo 109 da 
Constituição da República), tal não inibe que as populações e os particulares em geral a 
sua venda ou através dela pratiquem actos contrários aos prescritos na 
Constituição.(hipoteca, alienação, venda penhora) 
 
O facto de existir uma legislação sobre terras em Moçambique não tem evitado o 
surgimento de problemas quanto à sua atribuição, posse e uso e muito menos na 
emergência de conflitos que cada vez têm assumido proporções sociais e económicas 
graves. 
 
É, considerando todos os factos atrás indicados que se pretende com a presente tese, 
abordar alguns aspectos do regime jurídico moçambicano sobre a posse, uso e 
aproveitamento da terra e os conflitos emergentes. Pretende-se, também, mostrar 
algumas lacunas legais e os conflitos que são criados pelas discrepâncias entre o 
sistema formal (baseado na lei de terras) e o sistema informal de ocupação da terra. A 
posse da terra e a emergência de conflitos são analisados na presente  tese  em face da 
constatação da inoperância (nalguns casos) da lei e da máquina administrativa pública, a 
corrupção no processo de alocação da terra e o conluío  entre alguns funcionários 
públicos ligados à matéria e alguns particulares. O facto de que nem todos os 
conflitos sobre a posse  da terra são tratados ao nível dos tribunais, os que são 
dirimidos neles nem sempre produzem sentenças que concorrem para a diminuição 
dos conflitos e para a educação jurídica dos utentes em matéria dos direitos sobre a 
terra, nos termos indicados na Constituição da República e na legislação avulsa sobre 
a mesma. 

 
O estudo, pretende também, fazer uma abordagem dos vários conceitos sobre os 
direitos sobre a terra, com realce para os institutos de propriedade, posse, uso e 
aproveitamento, baseando-se, como é evidente, na lei e na doutrina. 
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Por isso, o objectivo do estudo é o de demonstrar até que ponto a legislação moçambicana sobre 
a terra possui limitações e que a ocorrência de conflitos e a sua forma de solução não têm conseguido 
impacto positivo desejável, havendo, por isso, a necessidade da  reforma da lei, adaptando-se, a 
mesma à realidade dos factos, e permitindo, assim, que o sistema formal da posse, uso e 
aproveitamento da terra em Moçambique incluindo os mecanismos de solução de conflitos de terras 
concorram para a utilização hamoniosa da terra, tendo em vista o alívio da pobreza, a contribuição  
para a harmonia social, política e o desenvolvimento económico do país.      

 
Assim sendo, os aspectos levantados no presente estudo poderão contribuir para: 
 

 O conhecimento de algumas realidades sobre os direitos da terra em Moçambique e os 
conflitos emergentes, a legislação aplicada e as suas lacunas que dificultam a adequada 
utilização daquele recurso importantíssimo para a vida das populações. 

 

 O conhecimento de alguns factos de conflitos de terras nalguns países da Africa Austral. 
 

 Com base nos factos e elementos apresentados e tratados, proceder-se à reforma da legislação 
sobre terras e os mecanismos da sua alocação e gestão sustentável, 

 

 A valorização da terra considerando a sua importância sócio-política e económica em 
benefício das populações e como instrumento de harmonia social e de desenvolvimento 
económico. 

 

 A reflexão jurídica no processo de reforma do regime jurídico sobre a posse, uso e 
aproveitamento da terra em Moçambique. 
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3. HIPÓTESES DO ESTUDO 
 
Partindo do princípio de que a posse da terra gera conflitos no âmbito do Direito do uso 
e aproveitamento da terra em Moçambique, e, sendo uma realidade que se vive tanto nas 
zonas rurais como nas zonas urbanas, importa saber em que situações ocorrem tais 
conflitos e quais as formas que podem ser usadas para resolve-los. Paralelamente a esta 
questão, também se coloca o problema de se saber se os conflitos em causa não estarão a 
resultar da deficiente gestão de terras e aplicação da legislação pertinente, ou mesmo a 
falta de controlo por parte das autoridades governamentais. Não será, também, resultado 
de uma deficiência técnica legislativa ou erro na tramitação processual ou a fraca 
organização do aparelho administrativo do Estado? 

 
As premissas levantadas podem despoletar algumas hipóteses, nomeadamente: 

  
 
 

- A posse de terra em Moçambique não é segura. Tal facto afecta a realização de  investimentos 
agrícolas e outros que podem promover o desenvolvimento económico do país.  

 

- A legislação sobre a terra é lacunosa. Este facto contribui para a emergência de conflitos que não são 
fáceis de solucionar.  

 

- A liberalização do acesso, posse e propriedade da terra pode trazer implicações a nível político, 
considerando que aquele recurso foi um dos factores de guerra entre os que o poder colonial português e 
os moçambicanos.  

 
Embora a lei de terras defende que a terra não pode ser vendida, ela está a ser objecto de 
negócio no mercado, sendo uma forma que os detentores da sua posse usam para gerar 
rendimento.  

 
Estas hipóteses são algumas que ao longo do nosso estudo, permitirão compreender a 
problemática sobre a posse da terra em Moçambique e melhor contribuir quanto ao que 
poderá ser feito para a solução dos conflitos emergentes, bem como a gestão da terra em 
benefício da sociedade moçambicana. 
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4. ARGUMENTO PRINCIPAL DO ESTUDO 
 

A necessidade de compreensão do problema que se levanta no âmbito da posse, o uso e 
aproveitamento da terra em Moçambique implica, como já fizemos referência, uma 
análise histórica do  período pré colonial. 

 
Antes da chegada dos colonos portugueses ao território que hoje se designa Moçambique, 
a ocupação de terras obedecia a um regime tradicional, baseado em usos e costumes, onde a 
terra era distribuída pelo chefe tradicional. As populações ocupavam as terras localizadas 
perto ou ao longo dos rios ou fontes de água, em zonas férteis onde realizavam a 
agricultura para a sua subsistência. Nessas terras, as culturas mais comuns eram os cereais 
com destaque para o milho e a mapira. A criação de animais era também uma das 
prioridades das populações em matéria agro-pecuária. A terra era património da 
comunidade. A terra era usada pela comunidade e não podia ser alienada. Com a 
penetração colonial no território moçambicano e o surgimento das companhias magestáticas 
e a instituição dos prazos, surgem as novas formas de utilização da terra. O regime 
colonial português e as Companhias Magestáticas passaram a constituir as novas 
proprietárias das terras que outrora pertenceram às populações que habitavam tais terras, 
impondo regras de sua utilização como forma de manter o seu poderio perante o mundo 
como se de entidades colonizadoras se tratassem. Portugal procedeu à ocupação efectiva 
do território moçambicano após a decisão da Conferência de Berlim, como já fizemos 
referência. Portugal iniciou também a instalação de colonatos9 em várias regiões do 
território, fazendo com que as populações saíssem das terras férteis para as áridas. Os 
colonos criaram duas formas de ocupação da terra: por um lado se encontravam as 
grandes plantações de agricultores colonos que ocupavam terras mais férteis e do outro 
os camponeses que possuíam pequenas parcelas de terras menos férteis e de difícil acesso, 
além de que tais terras não permitiam realizar culturas de grande vulto e em quantidades 
suficientes para a subsistência das famílias. 

 
A independência de Moçambique em 1975 obrigou os colonos a sair10 de Moçambique, 
alterando-se significativamente o sistema de posse e propriedade da terra.  
 
A terra é nacionalizada pelo Estado após a proclamação da independência de 
Moçambique e passa a ser sua propriedade. Institui-se o direito de uso e aproveitamento 
da terra através de legislação pertinente, no entanto não se toma em consideração a 
necessidade de tornar cada vez mais efectiva a articulação entre o direito costumeiro e o 
formal em matéria de posse da terra. A falta de coerência da legislação sobre a terra aliada 
a um factor que veio também introduzir grande alteração nas políticas do governo da 
Frelimo, a guerra civil que entretanto iniciou em 1977 e que só terminou a 4 de Outubro 
de 1992, constituíram elementos que contribuíram para que os conflitos sobre os direitos 
da terra agudizassem. Aliás, é o que se veio a verificar quando após o término da guerra 

                                                 
9 Araujo, M. (1988) – Caracterticas da Distribuição Especial na Distribuição Rural da República popular de Moçambique: Um exemplo da 
Transformação no Uso do Espaço, Lisboa, Faculdade de Letras: Tese de Doutoramento. 
10 Expressão correcta seria “fugir”, contudo, a saída deste grupo de colonos ocorreu pelo facto de o governo português ter 
deixado de lhe dar apoio ou qualquer atenção, agravado pelo facto de o poder colonial facísta ter sido derrubado em Portugal 
( 25 de Abril de 1974). 
- “Em finais de 1976, 90% dos colonos abandonaram as suas terras e regressaram a Portugal”: Carrilho, J. (1991), Land Reform 
in Mozambique (1975, 1990) ,.._  
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civil, vários grupos populacionais exigiram terras que alegaram terem pertencido aos seus 
antepassados e os que morreram durante a guerra, além de que a terra passou a ser 
objecto de negócio jurídico camuflado, sendo que vários investidores passaram a assediar 
alguns camponeses e populações rurais para lhes ceder as suas terras. Entretanto, nem 
sempre as tais terras que são objecto de tais negócios à margem da lei e procedimentos 
para a sua posse, pertencem aqueles que geram conflitos de vária ordem. A forma como 
as autoridades do governo procedem à tramitação do processo de atribuição de terras e 
que se caracteriza por falta de conhecimento geográfico das áreas de concessão, aliada a 
prática de corrupção além de atribuição de áreas a mais do que um peticionário, constituem 
também factores de conflitos. 
 
O nosso argumento é de que os problemas no âmbito da administração, alocação, posse, 
uso e aproveitamento e controlo da terra resultam da inoperância da máquina 
administrativa do Estado, a aplicação da lei de terras não estar a ser feita de forma 
adequada, havendo injustiça em relação aos que detendo a posse da terra nem sempre 
exercerem os seus direitos convenientemente. À fragilidade do sistema judicial aliado a 
este facto, reside a falta de cultura jurídica do cidadão moçambicano o que é aproveitado 
tanto pelas instituições como por alguns que têm acesso às leis para extorquir terras aos 
camponeses ou fazer valer o seu poder económico. Embora existe a lei de terras, a 
mesma não se mostra capaz de resolver os conflitos emergentes sobre o acesso e posse 
da terra. A insegurança da posse da terra manifesta-se de forma clara em relação aos 
direitos legalmente reconhecidos aos detentores dos mesmos, constituindo o corolário de 
um problema que se manifesta nos países da Africa Austral com realce para Moçambique. 
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5. DELIMITAÇÃO E QUESTÕES DE PARTIDA DO OBJECTO DO ESTUDO 
 

Embora os direitos sobre a terra constituam matéria que carece de um e não só, estudo 
multidisciplinar e profundo a nível das várias áreas do saber das Ciências sociais, importa 
no presente estudo delimitar o que de facto pode constituir matéria para uma 
compreensão sobre a problemática da posse da terra e dos conflitos que a mesma origina. 
Já dissemos que a terra é um recurso social, económico importante nos países em vias de 
desenvolvimento com realce para Moçambique. Entretanto, o processo de alocação e 
delimitação da terra que é levado a cabo através do Estado constitui matéria de 
controvérsia que à luz da lei merece um estudo. Porque a questão da terra resulta da 
Constituição e de Legislação especifica, tal encerra em si relações de poder, de tal sorte 
que a terra acaba sendo objecto de concorrência entre o Estado e os diferentes agentes 
económicos e estes entre si, levando à emergência de conflitos. Pode-se afirmar que a 
problemática sobre a terra constitui um fenómeno, sócio-económico e político, que pela 
sua natureza provoca interesse e é motivo de debates por ser um tema actual e de 
interesse geral. Este fenómeno tem interessado a investigadores e especialistas das mais 
variadas áreas das ciências com realce para o Direito. 

 
É, pois, no interesse de se fazer uma abordagem jurídica sobre a posse e os conflitos de terra em 
Moçambique que apresentamos o presente trabalho e que é objecto da tese de 
Doutoramento em Direito.  

 
    5.1.   Questões de partida 

 
A abordagem do presente tema tem o mérito de ser feita com base nalguns elementos ou 
questões de partida, que podem ajudar a entender o alcance do problema sobre a posse e 
conflitos no âmbito dos direitos sobre a terra. 
 
A terra é um recurso de alto valor para as populações que dele dependem para o seu auto 
sustento. Ao analisarmos a problemática da posse sobre a terra e dos conflitos 
emergentes no seu uso e aproveitamento alguns aspectos juridicamente importantes se 
levantam, bem como a definição dos vários institutos jurídicos que enformam a matéria em 
causa, nomeadamente a posse, a propriedade, uso e usufruto, o Estado, as autoridades tradicionais, 
entre outros.  

 
O facto de os problemas sobre a posse da terra remontarem ao período colonial, tal 
importa abordar a origem das grandes controvérsias entre o poder colonial e as 
populações indígenas em matéria da terra. A figura da autoridade tradicional dada o seu 
impacto hoje como autoridade, participa, embora com nova roupagem, no processo de 
distribuição de terras nas zonas rurais. Pode-se, assim, verificar que o estudo constitui 
matéria de abordagem multidisciplinar e envolve relações entre vários e diferentes 
conjuntos de variáveis – ecológica, sociológica tecnológica, histórica e jurídica. Deste 
modo, não é possível construir um modelo específico para uma abordagem única do 
problema objecto do presente estudo e que agrupa de forma mais uniforme as situações 
que se levantam no âmbito da posse e conflitos sobre a terra. Contudo, podemos referir 
que a problemática sobre a terra obriga a analisar por exemplo aspectos ecológicos e de 
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meio ambiente, o equilíbrio necessário entre a população e os recursos naturais. Partindo 
do conceito de que a terra é um bem onde se desenvolve a vida do ser humano e é nela 
onde vive e desenvolve todo o processo de sua vida, assim, podemos levantar as questões 
seguintes: 

 
-  Será que a emergência de conflitos de terras resulta da falta de uma adequada aplicação da 

lei de terras, ou resulta de desorganização dos órgãos de Estado e a aplicação de métodos e 
processos céleres no processo de atribuição do DUAT?  

 
- Será que a legislação sobre a terra se mostra capaz de responder às várias situações que se 

levantam e que acabam degenerando em conflitos ou é preciso adaptá-la ou reformá-la? 
 

- Será a privatização da terra uma opção para se acabar com os conflitos. 
 
 

- Quais os tipos de conflitos de terras emergentes em Moçambique e quais as 
formas de os solucionar.   
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6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E PESQUISA 
 

 
 6.1.     Método de investigação e pesquisa 
  

Na realização do presente estudo priorizamos a investigação e pesquisa bibliográfica e 
diversa documentação sobre os direitos sobre a terra com o objectivo de, por um lado, 
conhecer a realidade em matéria de terras no período pré-colonial e por outro, 
conhecer a realidade até aos dias de hoje. Além de algumas visitas e entrevistas 
efectuadas. 
 

 Pesquisa bibliográfica 
 
         A estrutura da pesquisa privilegiou os elementos seguintes: 
 
i-       Registo histórico sobre a posse de terra em Moçambique (desde o período colonial até aos dias de hoje. 
 

 
 
ii    Levantamento de legislação sobre terras bem como a informação sobre conflitos de terras e decisões 
judiciais sobre terras. 
 
 
iii     Visitas a alguns distritos  e entrevistas a alguns funcionários e utilizadores da terra.  
 

Na consulta e análise bibliográfica particularizamos alguns aspectos e realidades 
sociológicas, económicas e jurídicas sobre a posse de terra, começando pelos factores 
inerentes ao uso da terra para a sobrevivência do ser homem, os factores económicos, 
tendo em atenção o valor que a terra possui e o poder que se manifesta pela posse de 
grandes extensões de terra. Cientes, de que a terra é um meio básico da produção e 
que através dela é possível criar riqueza, analisaremos os factos que poderão contribuir 
para a emergência de conflitos de interesse na alocação e uso da mesma por vários 
grupos ou agentes económicos numa sociedade organizada. A articulação de interesses 
do poder colonial sobre a terra e a sua relação com a população, passada pela 
instalação de uma máquina administrativa visando a administração da terra e as 
consequências desse processo, foi possível conhecer através da diversa informação 
colhida o que hoje podemos considerar como fenómeno de luta pela terra. A importância 
da família rural11 e das autoridades tradicionais no processo de utilização da terra 
também foi objecto de análise bibliográfica. Foi possível concluir que o fenómeno de 
posse de terra iniciou no campo onde as famílias desenvolviam as suas actividades 
organizadas em comunidades e que as autoridades tradicionais desempenhavam papel 
fundamental na alocação e gestão da terra até que foram confrontadas com os novos 

                                                 
11 Negrão. J. (1995), A terra e a Economia da família  Rural no Delta do Zambeze –in Seminário da Comissão de terras, Maputo, 
2...Já fizemos referência atrás, considerando que a família Rural é a mais pequena unidade de produção, ..... e distribuição das 
sociedades rurais africanas, segundo defende o Prof. Negrão na obra citada. Entretanto o conceito de família rural deu lugar 
ao de sector familiar, sendo comum o termo, embora se possa defender que não é pacífica, dependendo de região para região 
do país.  
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moldes de administração de terra pelos colonialistas. O papel da autoridade tradicional 
mereceu, assim, estudo e permitiu concluir a sua importância no âmbito da 
administração da terra no seu sentido mais amplo (alocar, dar posse e reconhecer o seu uso e 
aproveitamento), através do seu reconhecimento e das normas jurídicas emanadas dos 
poderes estaduais. 

 
Também, procedeu-se ao estudo e análise de alguns casos e conflitos ou litígios sobre 
a posse da terra. A legislação, a doutrina e a jurisprudência permitiram, também, tomar 
conhecimento sobre a realidade objectiva em matéria de direitos sobre a terra.  

 
Os aspectos mais importantes sobre o conceito de posse e da propriedade da terra e os 
mecanismos legais e processuais para a concessão do direito de Uso e aproveitamento 
da terra foram, também, objecto de análise e estudo o que emprestou ao estudo a 
importância e qualidade exigidas para o mesmo.  
 

A consulta (bibliográfica e documental) teve em vista o aprofundamento dos conceitos e 
definições sobre os vários institutos jurídicos em volta do tema, a serem usados para o 
presente estudo, além de que tal permitiu, nalguns casos a apresentação de uma 
abordagem mais aprofundada e abrangente sobre a problemática dos Direitos Reais 
onde assenta em grande medida o tema em estudo. No âmbito de análise de vários 
conceitos e de alguns factos sobre conflitos de terra, foi possível formular algumas 
questões e hipóteses que nortearam a abordagem do presente estudo e que permitiram 
dar forma tanto aos fundamentos como aos argumentos que se apresentam ao longo do 
mesmo. Foi, de facto, uma técnica interessante para a contextualização do problema, 
porquanto, as informações obtidas, as teorias e os conceitos à volta do tema, as suas 
evidências e pertinências, deram lugar à formulação de nova forma de abordagem do 
problema sobre a posse da terra. 
 

 Visitas e entrevistas 
 

Realizamos algumas visitas e fizemos entrevistas, na zona Sul de Moçambique, 
(Maputo, Marracuene, Boane, Namaacha e Matutuine), na zona Centro (Búzi, Gôndola, 
Maganja da Costa, Nicoadala e Manica); na zona Norte (Tete)12. As pessoas entrevistadas, 
na sua maioria, pouco se lembravam do momento exacto em que ocorreram alguns 
factos sobre conflitos de terras e muito menos foram capazes de indicar com exactidão 
aspectos sobre a forma como tais conflitos foram resolvidos. Souberam, no entanto, 
dizer que conheciam da existência de uma lei de terras, e de que quem concede a terra 
é o governo e os grupos dinamizadores e nalguns casos se referiram à autoridade 
tradicional. Entretanto, foi possível notar uma certa dose de emoção no momento de 
dar a informação, tendo-se verificado nalguns casos uma certa tendência para exagerar 
sobre alguns dados. Face a esta situação, foi necessário proceder-se, como se devia, à 
confirmação das informações, ora consultado alguns dados escritos, ora alguma 

                                                 
12 A maioria das fontes orais não se mostrou muito à vontade para a abordagem do problema sobre conflitos de terras, 
limitando-se a relatar alguns factos que poderão ter ocorrido em alturas durante e após a Guerra Civil, mas omitindo factos 
que pudessem conduzir à responsabilização das autoridades administrativas ou seus agentes, sobre alguma actuação pouco ou 
não recomendável no âmbito de concessão da posse da terra.. 
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informação existente nas direcções provinciais de Agricultura e de Geografia e 
Cadastro que tratam das matérias sobre terras.  
 

Ainda, no âmbito da pesquisa foi possível familiarizar-se com aspectos importantes 
sobre a terra, através de informações existentes nas diversas repartições do Estado, 
com realce para os Direcções Provinciais de Geografia o Cadastro e nas Direcções de 
agricultura. Entretanto, facto importante de referir é de que maior parte da informação 
sobre terras existe nas referidas repartições, carecendo, no entanto, de um tratamento 
adequado e o seu registo sistematizado. Foi notório que a maioria dos funcionários 
não domina os aspectos elementares, legais e processuais sobre a terra, sabendo, 
apenas, que para se conceder a terra é preciso preencher papeis, juntar documentos, 
remeter e aguardar a decisão dos Serviços sobre o pedido formulado. A informação 
cartográfica, por exemplo, embora de grande utilidade, encontra-se também 
desactualizada e a carecer de um tratamento técnico mais adequado. Foi efectuada 
observação directa aos factos colhidos na bibliografia e diversa informação, além de 
algumas visitas efectuadas a alguns distritos do país, conforme referência atrás feita. 
 

 Tratamento de dados  e redacção da tese 
 

Após a recolha dos dados, seguiu-se, conforme exigência da pesquisa, à sistematização, 
tratamento e confrontação de dados com diversas outras informações no âmbito dos 
direitos sobre a terra.  
 

Seguidamente, procedeu-se à redacção da presente tese, obedecendo às exigências do 
estudo e do tema escolhido. 
  

 Instituições visitados 
 

A pesquisa bibliográfica e documental foi feita em grande medida no Arquivo 
Histórico de Moçambique, No NET-Nucleo de Estudos da Terra – Universidade 
Eduardo Mondlane, na Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane, na Direcção Nacional de Geografia e Cadastro e nas Direcções Provinciais 
e distritais da agricultura e nos Conselhos Municipais.        
 

       6.2.     Questões, Limitações e Problemas de Investigação e Pesquisa 
 

Investigar ou pesquisar não é uma tarefa fácil. Tal exige, antes de mais, o 
conhecimento do objecto em estudo o que passa pela formulação uma estratégia para 
o efeito. A recolha de informação e o seu tratamento constituem também factores 
determinantes na pesquisa. As pessoas e ou instituições contactadas ou inquiridas 
bem como toda a actividade em volta de obtenção de dados foi realizada com 
paciência e perseverança. 
 
No âmbito do presente trabalho foram tomadas em consideração todos os factos e 
pressupostos aqui referidos, e, pode-se afirmar que o sucesso da recolha de toda a 
informação deveu-se à paciência referida. 
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Como limitantes ao longo da pesquisa podemos referir que algumas instituições não 
possuem um registo sistematizado de dados sobre terras que pudessem a curto 
tempo dar informação, por exemplo sobre pedidos de terras e concessões efectuadas. 
Nalguns casos, os funcionários consideraram ser segredo de Estado a indicação de um 
dado estatístico, recomendado que o pedido formal fosse feito junto do Director da 
área ou ao Governador Provincial ou Ministro da Agricultura. Nalguns casos se 
exigiu um “crachat” para se saber se de facto a informação pretendida tinha em vista 
um estudo académico. Compreendemos que tais atitudes ocorrem na sociedade 
moçambicana onde reina desconfiança e o medo quando se trata de falar de matérias 
estatísticas. Outro facto relacionado com a pesquisa ocorreu quando se pretendeu 
obter informação sobre os conflitos de terra. Foi notória a forma como alguns 
funcionários de algumas repartições do Estado se recusaram a dar os dados, por, 
segundo aqueles, tal matéria ferir susceptibilidades e, porque é uma matéria sensível e 
que opõe nalguns casos algumas pessoas ou famílias com algumas pessoas das 
grandes cidades e bem posicionadas. Compreende-se, tal posição, pois, de facto 
alguns dos entrevistados ou envolvidos em conflitos de terras são pessoas influentes 
na sociedade moçambicana e que de uma maneira geral gozam de protecção do poder 
instituído. Alguns funcionários que aproveitando-se de facto de lidarem com matérias 
sobre terras, e que também possuem várias parcelas de terras, ameaçam os 
camponeses ou as famílias rurais e estas não podem, de forma alguma, reagir, 
preferindo, por isso, o silêncio. Transpirava o medo nos entrevistados. 
 
A falta de um banco de dados sobre o Contencioso judicial de terras nos tribunais foi uma 
grande limitante. Entretanto, valeu a colheita feita em alguns acórdãos do Tribunal 
Administrativo e alguma informação que foi possível obter por “portas travessas”. 
 
Facto preocupante é o de quase a maioria dos funcionários que lidam sobre a 
concessão dos direitos da terra não ter o domínio da legislação específica, invocando 
razões pouco aceitáveis, de falta de esclarecimento entre outros. 
 
Notou-se, no entanto que os funcionários que realizam o trabalho de campo e consulta 
às comunidades possui conhecimento sobre esta necessidade processual e pareceu 
também, dominar, embora de forma empírica os procedimentos, sem, no entanto 
terem capacidade de apresentar os fundamentos legais. 
 
Referência positiva na recolha de dados é a colaboração que obtivemos no NET e na 
Faculdade de Direito (ambos da Universidade Eduardo Mondlane), e nos locais que 
visitamos para a recolha de dados. 
 
Também, valeu o facto de o autor (do presente estudo) ser docente na Universidade 
Eduardo Mondlane há mais de 14 anos o que permitiu, utilizando a simpatia dos 
funcionários da instituição, obter apoio na busca de informação utilizada para a 
presente tese.    
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7. MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

A motivação para a escolha do tema objecto do presente estudo, prende-se com o facto 
de o autor reconhecer que a questão da terra é um bem fundamental na sociedade 
Moçambicana, sendo, por isso, importante abordar os problemas que se levantam no 
âmbito de acesso, posse, uso e aproveitamento de terra, bem como dos conflitos que se 
geram na relação que se estabelece entre o Estado e as populações e estas entre si.  
 
O facto de a terra constituir um bem comum, gerido no entanto pelo Estado como seu 
proprietário, não obsta que se levantem vários problemas de posse, do uso e 
aproveitamento e que geram conflitos. São os conflitos gerados pela posse de terra que 
motivaram também a realização deste estudo. 
 
A legislação sobre a terra, sendo facto que a mesma ainda enferma de alguns problemas 
no âmbito da sua aplicação, tal despertou atenção, pois, interessa verificar até que ponto a 
lei de terras e o seu regulamento conseguem regular os direitos sobre a terra e quais as 
lacunas que devem ser tratadas afim de ajudar o legislador a melhorá-la. 
 
No actual estágio de vida económica, social e política do país, é pois, útil analisar se a 
legislação actual é ou não adequada para regular a posse da terra. 
 
Consoante os factores que se levantam ao longo do estudo, necessariamente que algumas 
recomendações senão dadas para que o legislador moçambicano formule a reforma 
legislativa com vista a permitir que a terra seja regulada através de mecanismos legais mais 
adequados. 
 
Finalmente, o facto de o autor ter trabalhado como consultor em matéria de terras13 
juntamente com especialistas conceituados e ser docente universitário, motivou-lhe 
bastante para a necessidade de analise dos aspectos que se levantam no âmbito da posse e 
conflito de terras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Para mais informação veja: Relatório de Implementação – Desenho e Monitoria de um Programa de Apoio para Terras Comunitárias  
e Recursos Naturais – Maputo, 30 de Agosto de 2004, FRR. Limited, Brockley Combe, Backwell – Britol – B548- 3DF, Reino 
Unido – T.: + 44(0) 1934862861; F: +(0) 1934863666 / 863298. E: frr ofrr.co.uk – w: www.frr.co,uk. – prefácio. 

http://www.frr.co,uk/
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8. RELEVÂNCIA TEÓRICA/ PRATICA DO ESTUDO 
 

O presente estudo embora se trate de uma tese académica tem relevância teórica e prática se se 
tiver em conta a matéria que versa: aspectos Jurídicos sobre a Terra, pois já dissemos que a terra 
constitui um bem comum de extrema importância para qualquer economia, além de que a sua 
posse levanta problemas de direito que devem ser analisados à luz da lei. 
 
A actual legislação sobre terras em Moçambique é ainda muito recente e ainda não foram 
devidamente aplicadas todas as suas disposições legais de modo a operacionalizar a gestão de 
terras. Embora a gestão da terra se faça com base em poderes públicos, pois, a terra é gerida pelo 
Estado que é seu proprietário, resulta claro que existem aspectos quanto aos direitos e obrigações 
dos cidadãos que ainda não foram devidamente tomados em consideração, sendo, por isso, 
evidente que os conflitos que se geram resultam de ausência de formas de organização e 
adequada administração do processo de alocação, posse, uso e aproveitamento da terra por parte 
do Estado (seu órgão executivo – o Governo). 
 
Além disso, não se mostram, claramente indicadas as possíveis alternativas para uma efectiva 
posse ou propriedade de terra que consagra, por exemplo, a hipótese de privatizar a terra ou a 
abertura da lei para um regime Jurídico de propriedade da terra a favor dos privados. 
 
Aspectos como a liberdade de cessão e transmissibilidade do direito de uso e aproveitamento da 
terra, a possibilidade de hipoteca da terra como garantia real, o seu arrendamento e outras formas 
que os agentes económicos podiam usar para se beneficiar da terra, constituem matérias que 
tanto do ponto de vista teórico bem como prático podem, certamente ajudar a equacionar a 
efectiva valorização e a capitalização da terra pelos moçambicanos. 
 
Partido do princípio de que a maioria da população moçambicana está envolvida na agricultura e 
que a utilização efectiva da terra poderia gerar comida e desenvolvimento económico do país, 
além de que o desenvolvimento da pequena industria permitiria a criação de pequenos 
empresários agro industriais e pecuários, pode colocar desafios tendentes a:  

 
  − Estudar o tipo de alterações que poderiam ser consagradas na lei de terras para        
      permitir o seu uso  sem ferir a soberania do Estado  como proprietário da terra. 
 
  − Melhorar o sistema de administração da terra; 
 
− Valorização da terra nos seus aspectos jurídicos, económicos e sociais em benefício     
   das camadas mais desfavorecidas. 
 
_ Diminuir ou mesmo eliminar os conflitos sobre a terra. 
 

 
Por isso, o presente estudo encontra a sua razão por se tratar de uma abordagem, que 
coloca, de forma interactiva, aspectos sociológicos, económicos e jurídicos sobre a terra, 
como evolução para uma melhor compreensão do fenómeno dos direitos sobre a terra. No 
entanto, o presente trabalho não pode ser considerado acabado, definitivo ou dogma, pois, 
existem ideias, estudos e informações também importantes que trata sobre a matéria e 
que poderão ser analisados e considerados, juntamente com o presente estudo, poderão 
permitindo uma melhor abordagem e debate sobre o direito à terra, quanto à formulação 
de uma política que traga benefícios para os moçambicanos. Aliás, o presente estudo 
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pretende também servir de reflexão para evitar a situação de conflito de terra que se vive 
no Zimbabwe, bem como para o que poderá estar ou vir a acontecer na região da Africa 
austral em matéria de posse e conflitos de terras. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

9. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

O presente estudo está organizado e estruturado em cinco capítulos. No primeiro 
capítulo apresentamos como base a introdução, abordando aspectos contextuais do tema, 
apresentado, como é evidente alguns elementos sobre a importância da terra, a 
problemática quanto à gestão e acesso à mesma, a posse, os conflitos. No âmbito de tal 
abordagem, colocamos ênfase a aspectos sobre a titularidade de propriedade da terra e os 
problemas que se levantam em face de a propriedade da terra ser titulada pelo Estado em 
Moçambique conforme preconiza a Constituição da República e a referência que é feita 
também pela lei de terras. Os aspectos sobre a posse da terra são também levantados e 
tratados, com a indicação da necessidade de tais matérias merecerem atenção ao longo da 
apresentação do estudo. 
 
Seguidamente, são indicados alguns elementos e fundamentos teóricos, acompanhados de 
conceitos e apresentação de alguns institutos jurídicos chaves que vão enformar o estudo. 
 
E, por ser imprescindível para o presente estudo apresentam-se os objectivos que se 
esperam com o mesmo, sendo, evidente, que a problemática da terra porque fundamental 
numa sociedade organizada, carece de um estudo a vários níveis e através de várias 
formas, usando-se as ciências sociais para se compreender melhor os fenómenos que a 
mesma provoca. 
 
Assim, o objectivo geral aborda o estudo do acesso à terra com ênfase para a posse e os 
conflitos que se geram ao âmbito do uso e aproveitamento da terra, bem como as acções 
levadas ou que devem ser levadas a cabo pelo Estado através dos seus órgãos de 
soberania e de administração para debelar tais conflitos. Porque se trata de um estudo 
orientado para uma realidade objectiva, o enfoque direcciona-se para os aspectos jurídicos 
sobre a posse da terra onde se apresentam alguns conceitos e se discutem elementos que 
corporizam a ciência jurídica sobre a matéria no âmbito dos direitos da posse e 
propriedade. 
 
É, porque se impõe, e como forma de melhor enquadrar a compreensão do tema, os 
fundamentos jurídicos e outros se apresentam suportados através de argumentos que se 
mostram válidos e adequados para o tema.  
 
Sendo o tema vasto, considerando o seu contexto, importância e delicadeza, ele foi 
delimitado, seguido de questões de partida ou seja os que permitem, indicar a linha de  
abordagem do mesmo. 
 
Para que o estudo tenha uma forma científica e aceite para uma tese de Doutoramento 
em Direito e, considerando as exigências académicas e cientificas sobre a forma de sua 
apresentação, indica-se a metodologia seguida, sendo de realçar a pesquisa feita com base 
em material bibliográfico e documental, bem como em inquérito e entrevistas feitas a 
algumas entidades. Logicamente que questões e limitações no âmbito da pesquisa não 
faltaram, tendo-se colocado a várias níveis, conforme é feita referência ao longo do 
estudo e no capítulo em apreço. A escassez da literatura em português sobre a posse e 
conflitos de terras, constitui, também motivo para a sua referência no presente estudo. 
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Finalmente, segue a apresentação da motivação para a realização do estudo, que a par da 
necessidade de obtenção do grau de Doutor em Direito se indica o facto de o autor ser 
docente universitário, advogado e empresário, e interessar-se com o tema em apreço.  
 
O segundo capítulo aborda aspectos sobre a posse e o Direito de propriedade da terra com 
relevância para os aspectos sobre os sistemas de posse de terra, com base  na legislação e 
bibliografia pertinentes. São feitas referências aos sistemas de posse e propriedade com 
base nos sistemas Romano Germânico e Common Law. 
  
Tanto na abordagem de posse como na de propriedade, se salientam aspectos jurídicos 
como forma de enquadrar os direitos sobre a terra. O papel do Estado e das autoridades 
tradicionais e a importância do Direito Costumeiro constituem, também matérias tratadas 
neste capítulo. 
 
A segurança da posse da terra é um aspecto fundamental nos direitos sobre a terra e o seu 
tratamento neste capítulo visa alertar para a necessidade de se considerar imprescindível 
garantia que os detentores da posse da terra exercem-no sem que sejam perturbados. 
Como forma de culminar a importância da posse e propriedade, apresenta-se no final do 
capítulo a necessidade de publicidade e registo dos direitos de posse e propriedade. A 
conclusão no presente capítulo visa o corolário da abordagem das matérias atrás referidas. 
 
O terceiro capítulo versa sobre os Direitos de Uso e Aproveitamento da terra e toda a 
tramitação processual visando a obtenção de tal direito. Porque se torna necessário 
conhecer a problemática no âmbito do DUAT, são também abordados aspectos que 
interferem na legislação sobre terras, com realce para o mercado de terras que, embora não 
seja reconhecido pelas autoridades governamentais, o mesmo concorre com o 
formalismo legal sobre o acesso aos direitos sobre a terra. No final do capítulo apresenta-
se um resumo em jeito de conclusão. 
 
O quarto capítulo trata de aspectos relativos aos conflitos de terra com realce para os 
conflitos que impedem o verdadeiro exercício do direito de uso e aproveitamento da 
terra. Ainda no presente capítulo são abordadas as formas de solução ou seja a maneira 
como são dirimidos os conflitos sobre os direitos de terra. O envolvimento das autoridades 
judiciais em materiais de solução de litígios sobre os direitos de terras é também tratado 
no presente capítulo. Finalmente, apresenta-se um resumo, a conclusão entre a matéria 
relativa ao capítulo. 
 
O quinto capítulo e último do presente trabalho apresentam as conclusões gerais e 
recomendações, e finalmente a listagem da bibliografia e da legislação usada para a 
preparação da presente tese. 
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CAPÍTULO II 
 

1. ACESSO, POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA 
 
1.1. Contexto 

  
O presente capítulo pretende  abordar aspectos  jurídicos sobre a posse e propriedade  
da terra. O conceito de posse e de propriedade bem como os seus efeitos  legais, serão 
tratados tomando como ponto de partida o facto de a terra em Moçambique ser 
propriedade do Estado. Por isso, os particulares só têm direito à posse. 
 
Entretanto, os direitos que os particulares possuem sobre a terra não esgotam na lei de 
terras, havendo, então, necessidade de se recorrer ao Direito Civil para melhor aplicação 
dos direitos da posse, os seus efeitos em caso de morte do titular da posse e outros 
direitos que o duat – direito de uso e aproveitamento de terras lhe confere. 
 
A necessidade de abordagem de tais elementos, prende-se com o facto de a lei de terras 
não esgotar os efeitos emergentes do direito de posse da terra e, o facto de tal matéria 
não ser de domínio absoluto de alguns funcionários do aparelho da administração 
pública o que, nalguns casos, tem originado uma interpretação errada sobre a ratio legis 
de terras  
   
As questões sobre a posse e uso da terra têm levantado vários debates em várias partes 
do mundo e em especial na região da Africa Austral com referência especial para 
Moçambique. O caso mais destacável de conflito de terras é o que se vive actualmente no 
Zimbabwe, onde a crise política e económica já atingiu uma certa gravidade, estando o 
país numa situação de caos e com impacto negativo na vida das populações e um atraso 
considerável senão mesmo dramático na economia do país e que se reflecte nos vários 
níveis de vida das populações e nos indicadores macroeconómicos daquele país. A 
economia Zimbabueana está a atravessar a sua pior crise de sempre, havendo varias 
vozes que defendem que tal se deve a culpa  exclusiva do governo liderado por Robert 
Mugabe que tem estado a governar o país usando políticas económicas e sociais 
desenquadradas.  
A questão central do conflito político, económico e social naquele país centra-se nos 
direitos sobre a posse da terra. 

 
Na República da Africa de sul por exemplo, alguns focos de manifestações sobre a 
distribuição da terra às populações e aos sem terra têm tambem ocorrido, sendo claro que 
o assunto está a tornar-se preocupante, pois, não há indicações de que tal situacao possa 
ser fácil de gerir. Noutros países da região da Africa Austral como Zâmbia, Angola, 
Botswana, Suazilândia, Malawi, não há, ainda, amostras graves decorrentes do acesso e 
uso da terra, embora seja evidente que conflitos e reclamações têm ocorrido e não 
faltarão, tendo em atenção o interesse que geralmente se tem em relação à terra. 

 
Entretanto, para se compreender a dimensão do problema sobre o acesso e a posse da 
terra e os conflitos que resultam pela sua apropriação em moldes não correctos, importa 
tecer algumas considerações gerais baseadas na história sobre a penetração das potências 
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colonizadoras nalguns territórios situados na Africa Austral e que pela sua idêntica forma 
de actuação, não importa aqui particularizar. 

 
Estudos desenvolvidos por vários autores referem que grande parte da população da 
Africa Subsahariana está  directamente dependente da terra, sendo esta a base da sua 
existência e sobrevivência14. No entanto, enquanto alguns autores consideram que a 
terra não constitui constrangimento para a produção agrícola, pois, segundo estes a terra 
existe em abundância em Africa, faltando somente a aplicação de tecnologia apropriada 
para a sua utilização eficiente, existem outros que defendem que o problema reside nos 
factores que influenciam a crise alimentar das populações e o seu bem-estar social15, 
numa alusão, a factores de ordem política e erros na formulação de políticas de 
desenvolvimento sócio económico, de governação no geral, com realce para aspectos de 
corrupção, prepotência, nepotismo entre outros males que ainda enfermam vários 
governos dos países Africano, (sem pretendermos fazer aqui uma enumeração). 

 
De acordo com a posição defendida pelos primeiros, podemos assumir que a terra 
constitui uma fonte de subsistência e tem importância quando ela é usada de forma 
sustentável a partir da relação homem – natureza ou seja, se a comunidade pode obter 
resultados através do trabalho sobre a terra. A terra tem relação inseparável com o 
trabalho que se desenvolve através da capacidade do Homem e com o capital que é 
aplicado na sua exploração de forma sustentável. 

 
Entretanto, a sustentabilidade obtém-se, a nosso ver, com o acesso e posse da terra 
numa situação de segurança, o que permite necessariamente incentivar a realização de 
investimentos e uma melhor alocação de meios na exploração dos recursos naturais. 

 
Também, através de mecanismos adequados de produção, obtém-se qualidade dos 
produtos que vão certamente competir no mercado, criando, assim, um 
desenvolvimento económico das comunidades e da sociedade no geral. Se é verdade que 
o acesso e a posse da terra pelos camponeses são indispensáveis em face da produção 
que nela desenvolvem e que concorre para o seu auto sustento e distribuição da riqueza, 
não podemos deixar de referir que as políticas sobre a distribuição da terra e formas de 
sua utilização estão influenciadas por modelos dos países que colonizaram os países 
africanos. A agricultura por exemplo, continua a ser praticada em moldes artesanais e 
não permite grandes rendimentos. Quando nos referimos à actividade agrícola não 
pretendemos com isso descurar outras áreas que usam a terra para realizar a sua 

                                                 
14 Birgergard,  Lars – Erik; (1993). “ Natural Resource Tenure”. A review of  Issues and Experiences with Emphasis on Sub – Saharian 
Africa. Veja também: Hesseling, Gerti, 1995 “ Legal institutional Incentives for Local Environment Management.  African Studies 
Centre, Leiden, Países Baixos. Defendem estes autores dentre outros argumentos que para se promover  um desenvolvimento 
sustentável nas sociedades onde predomina a pobreza, a agricultura pode ser factor de combate dessa pobreza. Deve-se alocar 
a terra aos camponeses para se evitar, ou eliminar as desigualdades e a estagnação social o que vai permitir reduzir as 
diferenças de oportunidades no acesso, uso e controlo  da terra, bem  como de outros recursos naturais importantes para 
sobrevivência das comunidades. 
15 Para melhor compreender a posição destes autores veja Berry, Sara; (1989), “ Access, Control and Use of Resource in Africa 
Agriculture An Introduction”,  AFRICA 59 (1), 1 – 5; Okoth – Ogendo, H.W.O (1986) a “ Some  Issues of Therry in the Stundy of 
Tenure Relation in African Agriculture” Africa 59 (1), 6 – 17; 
Okoth – Ogendo, H.W.O. (1986)”. The Perils of Land Tenure Reform - the case of Southern Africa. Editado por J.W. Arntzen, L.O. 
Ngcongco e S. P. Tuner; Tokyo: UN Universty; Platteau, Jean – Phillippe; (1996) “ The Evolutionary theory of land Rights as 
Applied to subsaharian Africa. A Critical  Assessment”. Development and Change, vol. 27, nº- 1 pp 29 - 86 
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actividade, como são os casos das industrias transformadoras, do turismo e da 
exploração mineira que nalguns países até jogam papel primordial no desenvolvimento e 
crescimento económico dos mesmos. Só que em moldes não rentáveis. 

 
 

Desde o tempo dessa ocupação16 que as populações rurais17 foram sendo retiradas das suas 
zonas de origem onde as terras eram mais férteis, e alocadas em terras áridas para a 
agricultura. O objectivo dos colonizadores era o de ocupar as terras mais férteis e nelas 
instalar colonatos18. No caso de Moçambique, no início do século dezanove foi evidente 
tal pretensão e que se tornou realidade até ao momento em que o país atingiu a sua 
independência política em 25 de Junho de 1975. Entretanto, através da penetração 
colonial e ocupação afectiva do território moçambicano, foram evidentes as formas de 
desenvolvimento desiguais entre as populações, facto que obrigou a que estas se 
revoltassem contra os colonizadores. Outro factor que participou na manifestação de 
tais desigualdades foi a forma como o sistema colonial instalou e promoveu a divisão entre 
as diversas populações, tribos e comunidades. O factor dessa diferenciação social 
assentava na hierarquia da sociedade tradicional e que pressupunha que certas classes da 
sociedade tivesse acesso a benefícios, regalias e posições de elite, e o direito de possuir e 
gerir parcelas de terras em detrimento de outras classes. 

 
No entanto, recuando para o período pré colonial, a ocupação territorial esteve na 
origem de grande parte das contradições e conflitos entre famílias, grupos étnicos 
tribais, clãs etc. Com a evolução sócio cultural das comunidades, a ocupação efectiva da 
terra passou a ser feita por grupos de influência e que tinham à sua frente um chefe 
tradicional que liderava todo o processo de vida da comunidade. 

 
O chefe tradicional19 passou, assim, a ser o Gestor da terra, embora com a responsabilidade 
de gerir o seu uso racional em benefício da comunidade. Em caso de conflito na 

                                                 
16 Moçambique e Angola conheceram a presença colonial portuguesa desde 1498 e Africa de Sul desde 1652 com a chegada 
de Jan Van Reebeck à cidade do Cabo. Entretanto a ocupação efectiva de Moçambique aconteceu após a conferência de 
Berlim. 
17 As populações rurais são também designadas de camponeses ou agricultores só para citar algumas designações, sendo que estas 
designações são geralmente referidas em sociedades africanas. Também se designam de pequenas unidades de produção, de consumo 
e de distribuição. Para mais informação veja: Johnson, M, A.D. Mackay, and J.I. Round (1990) – “ Income and Expenditure in a 
system of Household Accounts: concepts and Estimation. Veja também: World Bank, Report (1990) – Making Adjustment, work for the 
poor. A Framework for policy Reform in Africa – Washington. EUA 
18 - Capela, J.Dias (1974) – in “Escravatura – A empresa de saque – O Abolicionismo, (1810 – 1875) Porto, 288 
- Capela . J. Dias (1977) – O Imposto de Palhota e a Introdução do modo de produção capitalista nas colónias – Afrontamento – Porto,  
Maio, 5 – 27. 
Veja também: Vail, Leroy and white, landeg (1980) in “ Capitalism and  Colonialism in Mozambique”- A study of Quelimane District – 
The Slave Trade in Zambezia, University of Minesota Press – Minneapolis, 7. 
Sobre a ocupação de Moçambique pelo colonialismo Português veja: Mondlane, Eduardo C. (1969) in “Lutar por Moçambique”, 
Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 17 – De referir que o interesse que os portugueses tinham no território moçambicano à 
data da ocupação era sobre o comércio e mais tarde desenvolveram as trocas com os árabes e desencadearam o comércio de 
escravos. 
Entretanto, a ocupação efectiva do território moçambicano teve lugar após a Conferência de Berlim (1884 – 1885) – de 
acordo com a deliberação tomada nessa conferência “o domínio sobre um território devia-se basear na sua ocupação efectiva e não na mera 
ocupaçã”o. – História de Moçambique, vol 1:  Primeiras sociedades sedentárias e impacto dos mercadores (200/300 – 1886), Maputo: 
Revista Tempo e DH/UEM (1988, 2ª- ed).e História de Moçambique, Vol2: Agressão Imperialista (1886/1930), Maputo: 
Tempo DH/UEM (1983).  
19 Também se chamava no tempo colonial “autoridade gentílica” ou Chefe indígena.  
- A “autoridade gentílica” subordinava-se à “ autoridade colonial”,  e era auxiliar da administração colonial  
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utilização da terra, cabia ao chefe tradicional decidir. Os régulos ou regedores e chefes 
de terras como também eram conhecidos, passaram também a controlar pequenos 
grupos populacionais e pequenas porções de terras dentro de um certo regulado20, 
tendo, por isso poder para decidir os conflitos que ocorressem em matéria de uso da 
terra. 

 
Por isso, os direitos relativos à terra, pertenciam à família patriarcal e tinham como 
fundamento a ocupação com base na primeira ocupação que ocorria após a destronca ou 
seja a limpeza do espaço de terra a ser ocupado. Cabia, então, ao ancião da geração mais 
antiga a responsabilidade sobre a fertilidade dos solos e tinha a tarefa de dirigir os ritos 
necessários. Também, era o ancião que procedia à distribuição da terra pelas 
comunidades, as famílias e pessoas singulares, tendo estas a obrigação de produzir. Uma 
parte da colheita destinava-se à colectividade e o remanescente poderia ser dado o 
destino que se achasse conveniente. Embora esta forma de acesso e gestão da terra 
fosse a mais comum na Africa Negra (africa Central e Austral) a penetração colonial no 
território africano criou uma grande distorção nas formas de posse e uso da terra, sendo 
matéria que hoje constitui pólo de vários debates, mas que culminam sempre na 
conclusão de que a dualidade na posse da terra é um facto consumado, consagrada na 
forma costumeira e na forma legal de posse da terra, sendo, por isso uma prática 
constitucionalmente aceite. 

 
Aliás, estudos sobre o direito à terra têm apresentado uma caracterização interessante 
sobre as formas de acesso e posse da terra, sendo de destacar a forma oral que era e 
nalguns casos ainda é usada entre as comunidades rurais. Contudo, podemos referir a 
excepção ao sistema costumeiro no Burundi e na República Democrática do Congo21. 
Entretanto, no geral, os direitos de terra costumeiro em África com realce para a Africa 
Austral têm todos em comum o facto de os mesmos serem exercidos por um grupo 
quanto ao seu domínio, por se considerar, segundo os princípios naturais, um direito de 
propriedade sui generis22. Tal direito é, geralmente, exercido pelo grupo que detém o 
poder na comunidade e sobre esta de forma absoluta, exclusiva e perpétua, sendo 
elegíveis e com direito de sucessão de tais direitos, os seus descendentes. Não é aceite 
no entanto, a pratica de actos de disposição, ou seja alienar a dar ou terra como garantia 
ou outra forma semelhante, pois, a terra constitui um bem sagrado e inalienável. 

 
Sendo a terra um bem sagrado, argumentam os defensores desta teoria a concepção de 
que ela é propriedade de Deus e por isso, o grupo que a administra tem poderes que 

                                                                                                                                                                    
  e tinha como missão fazer cumprir as orientações e decisões do governo colonial. Entretanto, devia respeitar    
   “ os usos e costumes indígenas”, o que nem sempre acontecia. 
20 Os assuntos sobre terras eram resolvidos e decididos pelo régulo. No entanto, caso o régulo não solucionasse o diferendo 
este  era encaminhado à Circunscrição ou, ao Concelho e a Administração distrital. 
21 Verbrugghe, Andre. (1970), Lévolution de la propriecté fouciére coutemière au Burundi. Penant, II, P. 1201 et s. 
Bukera, Joseph. (1970), les droits founciers coutumiers au Burundi. Penant II P. 1207 et s. – Nestes países o sistema de posse em 
uso é o legal. 
22 Notar que o direito de propriedade segundo os princípios costumeiros não reúne como o direito ocidental os 3 elementos 
fundamentais: o jus utendi (direito de usar, ou o que se designa usus); o jus fruendi ou fructus (direito de usufruir, de gozo); o jus 
abutendi (ou seja o direito de disposição). 
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emanam do divino23. Deste modo, o princípio de não disposição da terra devia ser 
mantido. No entanto, esta posição deixou ao longo dos séculos de ser usada e 
defendida, mantendo-se, contudo a posição de que o direito costumeiro sobre a terra é, 
sem dúvida, uma realidade em Africa e tem sido defendido como a forma como as 
comunidades africanas têm administrado o processo de alocação, uso e controlo da 
terra. O vínculo religioso que considerava a terra um bem divino deixou de ter a mesma 
validade que tinha antes, sendo substituído pelo vínculo Jurídico resultante da norma jurídica 
reguladora de posse e dos demais direitos sobre a terra. A questão de fundo e dos 
demais direitos que tem sido objecto de debate ao nível de vários autores é de saber qual 
a validade do direito costumeiro em relação ao direito formal que emana dos poderes 
políticos instituídos em determinado território? Em nosso entender, o vínculo de 
natureza jurídica torna o direito costumeiro sobre a terra válido, desde que a sua 
formulação se conforma com o postulado da lei.   

 
Entretanto, no direito costumeiro os modos de aquisição de direito sobre a terra devem 
preencher a ocupação da terra por um facto que em regra confirma a sua utilização de 
forma organizada e com aproveitamento visível o que equivale a uma ocupação efectiva 
da terra; também, que o direito sobre a terra resulte de um acto que à luz dos costumes e 
de boa fé se possa comparar, podendo ser por doação ou venda ou outra forma de 
transmissão inter vivos; ou o direito por sucessão, transmitindo-se a propriedade de terra 
para o sucessor devidamente reconhecido pela comunidade. Caso não se verifiquem 
estes elementos em qualquer das circunstâncias, os direitos sobre a terra poderão não 
ser reconhecidos pela comunidade, ou pelo Estado24.   

 
No período colonial, em Moçambique, o direito de distribuição e do uso da terra era de 
exclusiva responsabilidade do poder colonial instituído e, obviamente, os conflitos que 
foram surgindo entre os indígenas e os colonos eram tratados sempre com recurso às 
instituições de poder instituído pelo colono, que, com base  nas suas normas fazia 
cumprir as decisões tomadas e que geralmente beneficiavam os colonos. Era evidente o 
desequilíbrio de forças. Além da usurpação da terra por parte do colonialismo 
interessava-lhe também, fazer valer as suas normas jurídicas através de leis que 
emanavam de poderes políticos da metrópole (Portugal). A coexistência entre o poder 
colonial e o sistema costumeiro e as populações nunca foi pacífica. Aliás, agudizou-se a 
situação de relacionamento entre a autoridade colonial e as populações quando Portugal 
foi obrigado, dada a sua fraqueza económica a ceder espaços de terras às companhias 
magestáticas25 que passaram a gerir o território centro e norte de Moçambique como que 

                                                 
23 Leopold S. Senghor, K. A. Busia e J. Kenyatta atribuíam, nos seus discursos, grande importância aos poderes espirituais da 
terra bem como as relações místicas existentes entre a terra, os antepassados e os vivos – In: Kenyatta, Jomo, (1960), Au pied 
du mont  Kenya, Paris.  
24 A grande disputa em relação ao Direito costumeiro e o poder político instituído consistiu sempre no facto de as autoridades 
coloniais legislarem em como a terra que cultivada pelos africanos ao abrigo da posse consuetudinária não lhes pertencia, 
pertencendo, sim ao colonizador. Este era argumento usado pelo colonizador. Veja também: artigo 12 da lei nº- 19/97 de 1 
de Outubro. para se apoderar da terra que mais tarde a transmitia aos colonos. 
As normas e praticas costumeiras de posse da terra são variáveis. Entretanto as vias de aquisição e transmissão da terra 
comportam duas foram: Aquisição original e aquisição derivada.  
25 Companhia de Moçambique, que explorava os Territórios de Manica e Sofala e Companhia do Niassa que explorava os 
territórios de Niassa Cabo Delgado, só para citar estes exemplos. 
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de Estado federado se tratasse. As terras colocadas às companhias magestética designavam-
se de prazos onde se desenvolviam várias actividades económicas, com realce para o 
comércio de escravos além de utilização da mão-de-obra em grandes plantações de 
cana-de-açúcar, chá, tabaco, sisal, coco entre outros. Os prazos eram autênticos 
territórios políticos que se confundiam com um Estado. O poder delegado aos 
concessionários de tais territórios eram alargados e permitiam aqueles agir como se de 
governos se tratassem. Além de gerir a terra, cobravam impostos e implementavam leis 
que nem sempre tinham qualquer validade jurídica ou legitimidade dos órgãos que 
tomaram as decisões e produziam tais leis. A manifestação mais gritante de ilegalidades e 
outros desmandos verificados nos territórios ocupados pelas potências colonizadoras e 
os seus representantes, tinha o seu grande reflexo nos aspectos sobre a forma de posse 
da terra. 

 
A forma como a terra foi sendo distribuída ou alocada pelas potências colonizadoras 
nos países da Africa Austral não permitiu às populações beneficiarem dela, além de que 
a forma discriminatória como tal distribuição se realizou criou conflitos, sendo estes 
ainda evidentes na actualidade em alguns desses países26. 
 
Face aos conflitos que, entretanto foram surgindo nesses países, tal levou a que 
investigadores e especialistas das mais diversas áreas do conhecimento se preocupassem 
em estudar o fenómeno. Dentre as várias conclusões a que os mesmos chegaram 
salienta-se a de que os conflitos sobre a posse da terra resulta da relação entre a pressão 
populacional27 e os recursos naturais. Entretanto esta conclusão para que mereça atenção 
à luz do debate científico, entendemos que o tema em si (relação entre a pressão 
população e os recursos naturais), deve ser visto em várias perspectivas, por levantar 
aspectos e relações entre vários e diferentes conjuntos de variáveis como seja a ecologia, 
social tecnologia, histórica geografia, psicologia, não sendo, por isso, um o assunto a ser 
simplesmente tratado com base numa única variável. Contudo, não iremos tratar ou 
detalhar este assunto por considerá-lo de índole específico e fora do contexto do 
presente estudo28, embora recomendamos que o estudo possa ser aprofundado por 
cientistas ou estudiosos da área das ciências sociais. 
 
E, porque a terra é um recurso cada vez mais escasso, o crescimento da população aos 
ritmos actuais no mundo e com referência particular para a Africa Austral tal provoca 
uma redução das áreas cultiváveis por habitante, tal provoca também a sobrexploração, 
criando um agravamento da erosão dos solos e a redução da produção e da 

                                                                                                                                                                    
- Para mais informação: veja: Bragman, G. And Ofstad, A (1990), Mozambique – Norwegian assistance in a context of crisis – 

country study and Norwegian Aid Review – CHR MICHELSEN INSTITUTE – Department of social science and 
Development. 

26 Veja-se por exemplo o caso de Zimbabwe, a violência e o efeito negativo com que o caso da terra está a ser tratado pelo 
governo do Robert Mugabe. 
27 Conjunto de pressões causadas por um desequilibrio entre as necessidades percebidas dos humanos e a capacidade para 
satisfazer tais necessidades, que está intinsicamente relacionada com o tamanho e ou a taxa de crescimento. 
28 Para mais informação veja: ZEILINSKY, W; KOSINSIKI, L.A. e PROTHERO, R.M. (1970) “Epilogue” in Geography and a 
Crowding Word: A symposium on Population Pressures upon Physical and social Resources in the Developing Land (New York, London, 
Toronto), 581 – Os mesmos autores (1970), in “Theory and Methods” in Geography and a Crowding world: A Symphosium on 
Population Pressures upon Physical and social Resources in the Developing Land (New York, London,  Toronto)14,19,581,582. 
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produtividade agrícola29. Alia-se a estes factores, as calamidades naturais que têm 
assolado os países da Africa Austral. A ocupação da terra no período colonial foi um 
processo político de grande impacto para as populações. A falta de uma cultura jurídica, 
com base nas leis formais, constituiu em grande parte um grande entrave para que as 
populações pudessem compreender a forma de acesso legal da terra. Só algumas pessoas 
com formação académica ou escolarização é que puderam ter acesso às tais leis.   
  
No caso de Moçambique, por exemplo a ocupação territorial pelo regime colonial 
português ganhou outro impulso político com a implementação do Regulamento de 
Ocupação de Terrenos nas Províncias Ultramarinas, através do Decreto lei nº- 43894 de 
6 de Setembro de 1961. Este dispositivo legal esteve em vigor no território até 1979. 

 
Mais tarde, o governo colonial promulgou e tornou extensivo a Moçambique o Código 
do Registo Predial aprovado pelo Decreto Lei 47611 de 28 de Março de 1967, tornado 
aplicável ao território Moçambicano através da portaria nº- 23088 de 30 de Dezembro 
de 1967 mantido em vigor depois da independência nacional por via da cláusula 
constitucional de recepção nos termos do artigo 305 da Constituição da República, 
tendo passado a regulamentar o processo de registo predial. De acordo com o 
Regulamento de Ocupação e Comercio de Terrenos eram três as classes de terras. As 
terras de primeira classe, por conseguinte as mais férteis que só podiam ser concedidas 
aos colonos portugueses e outras terras de segunda e terceira, menos férteis ou que o 
regime colonial entendesse que poderiam ser concedidas aos indígenas. Enquanto os 
colonos podiam registar a terra como sua propriedade, os indígenas não tinham esse 
direito, salvo raríssimos casos desde que os mesmos se assimilassem à cultura do 
colonizador, passando a comportar-se como civilizados. 

 
O artigo 41 do Regulamento de ocupação e comércio de terrenos dispunha sobre a 
classificação de terrenos. Facto curioso neste dispositivo legal no §2º- é a indicação de 
que “ são de 2ª- classe os terrenos demarcados para atribuição conjunta a populações a fim de serem 
por eles ocupados e utilizados de harmonia com os seus usos e costumes”. Assim, o legislador 
colonial português deixava entender que os indigentes podiam aceder aos terrenos com 
base em regras consuetudinárias, sem, no entanto fazer uma referência explícita ou a 
enumeração de regras de acesso aos terrenos em causa. Embora, aparentemente, e nos 
termos do Regulamento se possa aferir que existia um instrumento de concessão de 
terrenos, verdade é que não foi pacífica a sua aplicação ao longo do período em que 
vigorou o regime colonial em Moçambique quanto ao acesso e uso da terra pelos 
moçambicanos. 

 
Com a independência de Moçambique a 25 de Junho de 1975 a propriedade da terra foi 
nacionalizada ao abrigo do artigo 8 da Constituição da República de 1975. Segundo o 
referido artigo “A terra e os recursos naturais são propriedade do Estado. O Estado determina as 
condições do seu aproveitamento e do seu uso”.  

 

                                                 
29 Araujo, M. (1998). População e Meio Ambiente: A Procura de Novos Caminhos”. – Oração de Sapiência proferida na Universidade 
Eduardo Mondlane no dia 24 de Agosto de 1998 – BIUEM, edição 9 Setembro/Outubro, 7 
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Deste modo, os direitos particulares ou individuais sobre a terra foram nacionalizados 
ou por outra forma o Estado moçambicano passou a ser o proprietário da terra ao 
abrigo da constituição. 

 
De referir que a terra e as infraestruturais nela implantadas, usadas pelos colonos para 
exploração agrícola, foram na altura da independência expropriadas através de processos 
de intervencionamento e nacionalização ao abrigo do Decreto lei nº- 16/75 de 13 de 
Fevereiro enquanto através do Decreto lei  5/76 se nacionalizou a terra urbana ou outra 
usada para arrendamento. 

 
Embora o processo de nacionalização da terra tenha sido decidido com base em 
princípios políticos através do acto de soberania do Estado e estar claro que o regime 
político e o governo da Frelimo defendessem que a terra era uma conquista do povo, 
não havia um instrumento legal que regulasse a forma de acesso, uso e aproveitamento 
da terra. É assim que nasce a lei nº- 6/79 de 3 de Julho (A lei de Terras) e, mais tarde o 
Decreto lei nº- 16/87 de 15 de Julho (Regulamento da lei de Terras), instrumentos que à luz 
da previsão constitucional dispunham que “ a menos que os detentores de direitos à terra 
regularizassem os seus direitos nos termos da lei de terras dentro dum prazo de três anos, esses direitos 
reverteriam a favor  do Estado”. 

 
Esta posição do legislador não passava de uma proforma, pois, a revolução política e o 
movimento revolucionário que se seguiu no país, não permitiu que os direitos sobre a 
terra pudessem ser de facto exercidos por aqueles que os detinham desde o período 
colonial; aliás mesmo que os mesmos quisessem exercer tais direitos estava claro que 
não podiam exercer o direito de propriedade sobre a terra, mas sim o direito de uso e 
aproveitamento, numa alusão sobre os direitos de posse sobre a terra. De notar, 
também, que o artigo 1 da lei de terras dispunha já nessa altura, que “ a terra não pode ser 
vendida nem por outra forma arrendada, hipotecada ou penhorada”, numa clara alusão de que os 
direitos sobre a terra tão somente se circunscreviam à posse, ao direito de uso e 
aproveitamento, não se aceitando, por isso a pratica de actos de disposição. Esta 
posição do legislador se manteve até ao presente momento30. 
 
No entanto, o legislador suprimiu a expressão “arrendada” no nº- 2 do artigo 46 da 
Constituição de 1990, (provavelmente tenha sido um erro tipográfico) que em certos momentos 
constituiu objecto de polémica sobre o que pretendeu o legislador ao não permitir que a 
terra pudesse ser objecto de negócio jurídico, sendo evidente que o arrendamento, 
contrariaria, assim o dispositivo legal e, sobremaneira a vontade do legislador. 
Considerando que a lei proíbe a alienação da terra como princípio geral, então, o 
arrendamento, juntamente, com o penhor e a hipoteca são formas de negócio jurídico que 
não são permitidos, logo, o arrendamento não é permitido, isto é, caso se tivesse que 
proceder à interpretação da vontade do legislador. 

 
Considerando aquilo que podemos defender como seja a vontade do legislador 
moçambicano quanto aos direitos sobre a terra, nos termos das leis de terra que foram 
sendo promulgadas e implementadas em Moçambique31, na generalidade o legislador 

                                                 
30 Lei nº- 6/79 de 3 de Julho e 19/97 de 1 de Outubro. 
31 Cfr. Nº- 2 artigo 46 da CRM 1990 e – artigo 109 da CRM de 2004. 
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pretendeu que as populações tivessem um tipo de direito sobre a terra: O direito de uso e 
aproveitamento da terra e não a propriedade. Entretanto, a par do direito de uso e 
aproveitamento da terra foram existindo conflitos entre os diversos agentes económicos 
e o Estado, facto que tem criado insegurança na posse de terra.  

 
A insegurança sendo prejudicial, porquanto, não cria a confiança suficiente para que as 
populações e demais operadores económicos possam realizar a sua actividade na terra, 
tem sido outro grande problema que tem merecido atenção por parte dos estudiosos 
sobre a posse da terra.  

 
Outro factor resulta de uma notória falta de coordenação, nalguns casos, entre as partes 
que intervêm e participam no processo de alocação de terras. Tais são os casos das 
comunidades locais e dos órgãos da administração do Estado, principalmente ao nível 
distrital ou de localidade. O nosso argumento é de que não basta ter uma lei de terras é 
preciso que a mesma sirva os interesses das populações e do país. É indispensável que 
todos os intervenientes tenham conhecimento profundo sobre a lei de terras e 
conheçam também o seu papel no processo de uso e aproveitamento. A sua 
implementação deve ser de forma que se garanta aos detentores da posse de terra o seu 
exercício nos precisos termos da lei.  

 
Entretanto, o debate actual sobre a questão da posse da terra em Moçambique e nos 
vários países da Africa Austral levanta várias questões, sendo de destacar as seguintes: 
Será a legislação sobre a posse e uso da terra adequada para a situação actual das economias cada vez 
mais carentes em matéria de espaço e terra para realizarem as suas actividades? Qual a capacidade dos 
Estados da região Africa Austral na gestão de terra e recursos naturais? Qual o papel das 
comunidades locais no processo de alocação da terra? Que benefícios para os Estados a 
alocação de terras para investimentos estrangeiros? 

 
Como evitar conflitos ou resolver os conflitos sobre a posse da terra?  
Qual a vantagem da coexistência da administração estadual da terra e do direito costumeiro? Quais as 
vantagens da privatização da terra ou mesmo considerando esta um bem sujeito a negócio jurídico? 

 
Consideramos, deste modo, que as respostas às várias questões que se podem levantar 
sobre os direitos da terra, passam pelas premissas que a seguir apresentamos e que 
podem servir de ponto de partida para a contribuição no debate sobre a posse da terra e 
o seu uso e aproveitamento, bem como a solução dos conflitos emergentes. Entretanto, 
cabe aos Governo o papel de tornar eficiente e eficaz a aplicação da legislação e a 
fiscalização, o controlo do exercício pelos particulares do direito de uso e 
aproveitamento da terra. 

 
Em resumo podemos afirmar que a terra constitui um bem de grande importância para 
qualquer sociedade com realce para as populações rurais que dela precisam para a 
produção de alimentos para a sua subsistência. Para a economia no geral a terra é um 
bem importante, sendo factor de desenvolvimento através dos investimentos que nela 
se desenvolvem com a instalação de indústrias e projectos de desenvolvimento agro-
industrial. Moçambique é um país basicamente agrícola com cerca de 80% da sua 
população activa envolvida na agricultura. Contudo, os desequilíbrios de acesso à posse 
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da terra resultam de factores que datam do período colonial português que à semelhança 
de factores também vividos nalguns países da Africa Austral com realce para a Africa de 
Sul32 e Zimbabwé resultante do método tradicional de apropriação e gestão da terra, 
pela sua usurpação política do sistema colonial, além da ineficiência das políticas de 
gestão adoptadas pelos governos nos territórios ocupados e o que foi sendo adoptado 
pelos novos governos dos países recém independentes. O debate em volta da posse de 
terra tem sido preferencialmente orientado para a necessidade de garantias quanto 
possível do direito de acesso e uso da terra pelas populações, além de que a terra deve 
ser colocada como factor de desenvolvimento económico. Têm surgido conflitos sobre 
a posse da terra, resultantes de fragilidade da legislação sobre terras e de erros nas 
políticas de governação e que afectam os interesses das populações em relação ao uso da 
terra. A distribuição da terra nalguns países da Africa Austral ainda não se fez de forma 
a permitir os seus habitantes beneficiarem da mesma para realizar as suas actividades 
económicas.  

 
Moçambique e os países da Africa Austral têm condições para, através de uma reforma 
sobre a posse de terra formular políticas visando uma melhor distribuição deste recurso 
importante para a vida das populações e como factor de desenvolvimento económico. 

 
Estudos devem ser conduzidos e incentivados tendo em vista a identificação através de 
vários métodos científicos e também empíricos (onde estes tiverem aplicação) de 
fenómenos que resultam da posse da terra e a aplicação de medidas tendentes a tornar o 
problema assunto de preocupação de todos, o que permitirá certamemte um dia, 
encontrar soluções sobre os conflitos que emergem na aplicação da legislação sobre a 
terra. 
 
A posse e propriedade constituem duas situações que devem ser compreendidas 
particularmente quando se abordam aspectos relacionados com o acesso da terra. De 
referir que a propriedade é um direito real máximo, de conteúdo pleno e polifórmico33 e 
que corresponde desde a posse até ao direito de disposição. E, como defende o 
Professor Oliveira Ascensão, o direito de propriedade porque se enquadra no âmbito 
dos direitos reais, é um direito absoluto, inerente e funcionalmente dirigido a atribuir 
vantagens intrínsecas às pessoas34. Vimos anteriormente que ao longo dos séculos vários 
territórios com realce para os africanos foram colonizados por potências europeias que 
implantaram os seus sistemas sobre a posse e propriedade no âmbito do acesso à terra. 
Tais sistemas provinham de regimes políticos com filosofia de vida diferentes da dos 
africanos. Para os africanos a terra constituía um bem divino, uma dádiva de Deus e, por 
isso, devia ser usado em prol do povo, da comunidade do grupo, da tribo. 

 

                                                 
32 Cfr. Katerere, Yemi and Guveya, E. (1998) “Seeking New Perspectives in Land and Natural resource Management”, setting 
Foundations for building capacities, Networking and Research on Land Reforms in South Africa – Proceedings of as regional Workshop 
held in Maseru, Lesotho, 1 – 3 July 1998 – Compiled and editted by N. Meringue and J.Z.Z. Matowanyla – October (1998) – 
ZERO – Regional Enviroument Organization, Harare, (1998),18. 
33 Pinto, Carlos Alberto da Mota (1990), Teoria Geral do Direito Civil, 3ª- Edição, Actualizado, Coimbra Editora, Portugal, 142. 
34 Ascensão, José de Oliveira , (1993) Direitos Reais, Coimbra Editora, 5ª- Edição, Lisboa,  Portugal, 44 
- Ver também Direito de propriedade, artigo 1302 e seguintes Código Civil. 
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No processo de utilização da terra o que importava era o cumprimento da regra 
estabelecida: Cabe ao chefe da comunidade proceder à gestão da terra, e esta é propriedade do grupo e 
não pode ser propriedade privada e muito menos alienada. 

 
Não se podia, contudo, dizer que a terra pertencia ao chefe ou que este podia possui-la 
como quisesse. Ao chefe cabia-lhe uma tarefa específica e clara sobre a terra: 
Administrá-la em benefício da comunidade. 

 
No entanto, a evolução das sociedades ao longo do tempo, aliado ao desenvolvimento 
da ciência, fez com que os actos praticados pelas populações fossem classificados e 
tratados à luz das disciplinas teóricas do “saber”. Assim, os actos praticados pelo chefe no 
âmbito  da gestão da terra acabaram preenchendo verdadeiros actos políticos e de 
administração de coisa comum, embora, na época, a expressão política35 não tivesse a 
conotação que hoje tem; pois, não existiam Nações ou Países com as características de 
hoje. Por isso, a gestão da terra enquadrava-se nos actos próprios de uma autoridade 
reconhecida pela comunidade e a terra era considerada propriedade dessa mesma 
comunidade. Então, como entender estes aspectos à luz da ciência? Como entender as 
expressões de posse e propriedade da terra? Para entender os aspectos e expressões em 
volta da posse de terra, implica antes conhecer a sua importância. 

 
1.2. Importância da terra 

 
A terra é um bem de grande importância para as pessoas, as comunidades, para os 
Estados e para o mundo em geral. É na terra (Planeta), onde vive o ser humano e outros 
seres que com ele coabita, embora de forma nem sempre pacífica. Por isso a terra é só 
por si um bem precioso. 

 
Dependendo de cada realidade histórica a terra tem o seu valor e joga papel 
preponderante nas relações entre os vários agentes económicos. Só para exemplificar, as 
várias definições que se tem sobre a terra, desde o considerar a terra um espaço 
geográfico até à definição política de que a terra é um espaço ou território geográfico 
onde se exerce o poder político, o poder instituído que é exercido por uma autoridade36, 
confirma o que dissemos quanto à importância que a mesma tem para a vida do ser 
humano, sendo o território a divisão parcial do planeta Terra. 

 
O território, constitui, assim um dos elementos fundamentais do Estado. Esta é a posição 
defendida por vários autores do Direito da Ciência política. Deste modo, o território 
constitui um dos elementos e pressupostos da existência do Estado, dado que não se 

                                                 
35 Política: Ciência ou arte de governar uma Nação; Orientação administrativa de um governo; princípios directores de acção 
de um governo; Arte de dirigir as relações de um Estado com outro; Modo de  se haver em qualquer assunto particular para 
se obter o que se deseja...... In Dicionário de Língua Portuguesa, de J. Almeida Costa e A. Sampaio e Melo (1988), 6ª- Edição 
– corrigida e comentada. Dicionários Editora, Porto Editora, 1989., 1039.-  
36 Na definição de Estado, é  imprescindível a existência de 3 elementos: 
O povo, o território e o poder político. 

- O Estado aparece como uma necessidade de o Homem dar resposta  aos desafios da natureza e a vida em sociedade que 
lhe coloca. 

- A sociedade, ao pretender a segurança das pessoas e bens, consentiu em alienar parte da sua liberdade em favor de um 
grupo, geralmente constituído pelos mais capazes, aqueles que dão confiança para que se atinjam os objectivos 
pretendidos. Assim, surge o grupo dos governantes. 
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pode conceber a existência deste sem um espaço onde se passa exercer plenamente e 
poder político. No entanto, o território do Estado compreende o solo e o subsolo 
(território terrestre), o espaço aéreo (território aéreo) e, nos Estados que confinam com o mar 
(território marítimo). Quando falamos da terra como elemento fundamental do Estado 
estamos a referir-nos à partida ao território terrestre, sendo este o que de facto mais 
questões levanta no âmbito da sua posse e utilização. Deste modo, podemos considerar a 
terra, a base do poder político onde se legitima a soberania do Estado, logo, está sujeito a 
normas que emanam do Estado. Estamos a falar do Direito, o conjunto de normas jurídicas 
que regula as pessoas em sociedade. Da mesma forma como temos norma no geral teremos, 
necessariamente uma norma jurídica específica que regula as formas de acesso, posse e 
propriedade da terra. Sobre este aspecto falaremos adiante. Entretanto, quanto à 
importância da terra, podemos dizer que várias são as posições defendidas por autores 
que tratam sobre esta matéria. A terra é considerada um bem duradouro e que cria riqueza 
através da produção que nela se obtém. A terra é um bem, propriedade da família, do grupo, da 
tribo e constitui a base de subsistência, sendo também um bem natural onde ocorrem vários 
fenómenos de natureza, a chuva, o sol, é um bem de capital, propriedade e factor de produção37. 
No entanto, sendo a terra um bem sócio económico, sujeito às regras numa determinada 
sociedade, torna-se necessário saber quem é que de facto tem poder sobre a terra. Não, 
basta considerar a terra um bem com valor e adjectiva-lo com base em diversos 
predicados. É preciso considerar que pelo facto de possuir valor e ser considerado um 
elemento fundamental na vida da sociedade deve merecer tratamento à luz das normas 
estabelecidas numa determinada sociedade. 

 
1.2.1. A terra e a família 

 
Na abordagem sobre a importância da terra tem sido prática indicar-se alguns aspectos 
relativamente específicos sobre os princípios quanto à sua utilização. O primeiro refere-
se, por exemplo ao facto de que a unidade produtiva que deve ser considerada na análise 
da utilização da terra é a família e não o indivíduo. Por isso, quando se fala da terra a ser 
usada pelo Homem, tal significa que o mesmo usa a terra agrupado numa família38, com 
quem o mesmo mantém uma estrita relação. Assim, deve-se, entender a família rural não 
somente como uma unidade social mas sim uma unidade de produção e que usa a terra 
para o efeito. 

 
Aliás, a terra é considerada, na divisão do trabalho dentro da família, um elemento 
importante senão mesmo fundamental. Embora, se considere hoje nas várias sociedades a 
igualdade entre o Homem e a mulher39, e visível o papel da Mulher como dinamizadora 
da actividade agrícola, sendo também a gestora, em maior parte das sociedades, da 
actividade que se desenvolve na terra. 

                                                 
37 Bariowe, R. (1986), Land Resources Economics – The Economic of real Estate; 4th edition Englewood chiffs, Nj: Prentice Hall, 7, 
15, and Douring, F. (1987) – Land Economics – Boston, Breeton, 4,9. 
Veja também: Matowanyika, J.Z.Z. and Marongwe, N. (1998) – Land and Suistanable Development in Southern Africa. An 
Exploration of some Emerging Issues. – Suistanable Land Management working / Discussion Paper Series nº- 1 ZERO – 
Regional Environment Organization, Harare, Zimbabwe, 7 
38 Sobre a importância da família cfr: Guadagni, M. (1998)  Introdução ao Direito Moçambicano. Trento: Universitá degli Studi di 
Trento – Facultá di Giursprudenza, 46  
39 Cfr. Muteia, H. (1996), A problematica de terras em Moçambique, Maputo: Muleide, 8. 
- Veja também : Waterhouse, R (1999) Diferenças de Género na Resolução de conflitos em torno da terra. Um caso de Estudo no Distrito de  
Marracuene, no sul de Moçambique, Maputo, Campanha Terra – Action Aid, 11 
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É na terra rural onde reside grande número senão mesmo a maioria da população 
dos países Africanos40. A terra urbana, por conseguinte aquela que existe nos centros 
urbanos tem sido tratado de forma deferente, sendo comum, tanto o homem como a 
mulher aparecerem como detentores dos direitos sobre a mesma, realizando todos os 
actos consagrados nas normas sobre a posse, uso e aproveitamento da terra.  

  
1.3. Origem e Evolução Histórica sobre a posse e propriedade da terra 

 
A história é a ciência que trata da abordagem dos principais acontecimentos da vida 
política, económica, social, intelectual e moral de um povo, de toda a humanidade  
numa certa época. 

 
Dentre os acontecimentos que têm marcado várias etapas da vida dos povos salienta-
se a problemática da terra. A terra como recurso natural, constitui a base onde 
assenta a vida do ser humano. “A aspiração a uma forma de gestão dos recursos 
naturais ou culturais que pela importância que assumem na sustentabilidade e na 
qualidade de vida na terra, devem ser considerados propriedade e devem ser usados 
no interesse de toda a humanidade, tanto presente como futuro......”41. Pela sua 
importância a terra tem sido objecto de vários estudos que retratam não só a sua 
utilização mas também a forma como ela deve ser usada e as consequências que 
podem advir da sua má utilização. Novas ciências que abordam aspectos sobre a terra 
têm sido desenvolvidas tal é o caso do Meio ambiente que tem arrastado consigo 
vários estudiosos que analisam os efeitos negativos pela má utilização da terra. No 
entanto, coloca-se sempre a questão de se saber quais os problemas que se levantam 
no âmbito  do acesso e uso da terra. E, como fizemos referência, existem 
actualmente, termos que se usam para determinar as formas de acesso da terra. 
Falamos da posse e da propriedade. Por isso, interessa, agora, apresentarmos alguns 
aspectos importantes sobre a génese destes termos e que têm uma relação estrita com a 
terra. Vamos começar pela posse.  

 
A posse, expressão que hoje se inclui em quase todas as legislações constitucionais dos 
Estados modernos, teve origem, segundo os estudiosos, no chamado loteamento de 
áreas inaproveitadas, nas conquistas romanas, que eram entregues a colonos que as 
cultivavam. Não havendo título, e, porque necessitavam os colonos de protecção 
eficiente contra terceiros, os juristas romanos criaram a figura dos interditos 
possessórios42. 

 

                                                 
40 Em Moçambique cerca de 90% das terras aráveis são trabalhadas por pequenas unidades familiares, sendo a maioria dos 
agricultores do sexo feminino a quem cabe realizar a gestão agrícola. 
 - O desenvolvimento da agricultura depende da valorização efectiva mulher, embora Moçambique tenha dois tipos de 
sociedades a patrilinear: Que engloba as Províncias de Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo e uma parte da 
Zambézia. O resto do país vigora  o sociedade matrilinear.   
41 Santos, Boaventura Sousa (1995), Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Routledge, 
New York – London,365. 
42 Para mais informação: Alves, José Carlos Moreira, (1978), Direito Romano, Vol I, capítulos XV e XXIII, Editora Forense 
Brasil 
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Como fundamento histórico do instituto dos interditos possessórios, surgia a posse 
agrária, marco importante da história do Direito sobre a terra. Desde o Código de 
Hamurabi (séc. XVII a.C.), passando pela Legislação Mosaico (séc. XIV a.C.), abordando 
o Direito Romano (séc. VIII a.C. a séc. VI AD) e as Ordenações Portuguesas (séc. XV) 
foram desenvolvidos alguns dados importantes para melhor entendimento do 
instituto posse, existentes entre as principais civilizações indígenas das Américas – 
Incas e Astecas. Estes estudos, constituem hoje elementos de referência para 
compreender o sentido jurídico que se pretende dar ao direito de posse. 

De um modo ou de outro, seja a posse anterior à propriedade, o seu conceito remota da 
época dos romanos, pela concepção dos interditos possessórios, de origem da “vindiciae” 
do pretor, e que se apresenta hoje bem definida como regulamentação de forma de 
protecção de um direito sobre a terra. Vejamos então algumas referências históricas 
começando pelo período romano. 

 

a) Período Romano  

A primeira manifestação do direito de forma sistemática surgiu com o povo romano, 
que dominou a Europa e grande parte do mundo civilizado até então conhecido43. O 
pendor do romano pelo Direito manifestou-se desde os tempos remotos, com a 
redacção da chamada Lei das XII Tábuas (450 a.C.). Tornou-se tão acentuado e visível, 
que Roma despontava na História como a Pátria do Direito, assim como a Grécia é 
considerada a Pátria da Filosofia. Nenhum outro povo da antiguidade contribuiu tanto 
como Roma para a cultura do direito. Nos tempos mais remotos do povo romano, 
não havia direito escrito. Este, aplicado exclusivamente pela classe dominante, os 
patrícios, revestia-se de um sentido altamente egoístico, destituído completamente de 
sentido de igualdade e de tutela da liberdade. 

 
A propriedade quiritária como direito, era deferida apenas ao cidadão romano. O 
poder absoluto era exercido pelo pater família que possuía a autoridade máxima: 
“Dominium est ius utendi et abutendi”. Os éditos do imperador Caracala diminuíam tais 
poderes e fortalecia o Estado Romano44 . 

 
Com o passar dos tempos, entretanto, a distância entre as classes-patrícios e plebeus, 
começou a estreitar-se, principalmente por motivos de segurança interna do país. 
Algumas das causas que propiciaram o surgimento da lei das XII Tábuas foram: a 
inferioridade de condições dos plebeus diante dos patrícios, a incerteza do direito primitivo, 
prejudicando os plebeus, etc. 

 

                                                 
43 Ascensão, José de Oliveira, (1987), o Direito – Introdução e Teoria Geral, uma perspectiva luso brasileiro Editorial Verbo, 4ª- 
edição, revista, lisboa, 104 e seguintes. 
Ventura, Raul – (1904), Manual de Direito Romano, Lisboa, Portugal 
Cruz, Sebastião, (1980), Direito Romano, 3ª- ed. coimbra   
44 Giselda Maria Fernandes Novaes HIRONAKA, Propriedade: Origem e evolução Histórica, Esquema 
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No entanto, o conteúdo da Lei das XII Tábuas era diverso, sendo distribuído pelo 
Direito Processual, Direito de Família, Direito Sucessório, Direito de Propriedade, 
Direito Penal e Direito Público45. 

 
O Direito Romano constituiu, assim, o conjunto de normas jurídicas que regeram a 
sociedade romana, desde as suas origens, segundo a tradição, com a fundação de 
Roma no ano de 754 a.C., até o ano de 565 da era actual, com a morte do Imperador 
JUSTINIANO46. 

 
A sociedade romana era formada nessa época, essencialmente, por agricultores. Por 
isso, no direito romano, foram produzidas inúmeras normas agrárias, inclusive, Leis 
Agrárias específicas, anteriores a Lei das XII Tábuas, de onde se pode salientar 
algumas noções para o entendimento do instituto da posse agrária. 

 
A mitologia romana, inclusive, revela a existência de divindades – Ceres, a "deusa" da 
fecundidade – protectora da colheita e dos campos. Já o "deus" Términus protegia os 
limites das terras e, em sua homenagem, eram realizadas as famosas festas romanas 
chamadas Terminália: os limites eram consideradas coisas sagradas e quem as violasse 
era punido com severidade47. 

  
A importância da actividade agrária era tão grande na antiga Roma que existem vários 
livros de poesia, economia, história, dentre outros, daquela época, dedicados, 
exclusivamente, ao âmbito agrário48  

Nesse contexto, viviam na sociedade romana – patrícios e plebeus, com um Direito, 
inicialmente baseado em costumes e tradições orais que os patrícios manobravam, 
através dos Conselhos Sacerdotais, a seu bel-prazer, em favor de seus interesses 
pessoais ou de classe. Após muita luta é que foi elaborada a famosa Lei das XII 
Tábuas – primeira lei romana a vigorar, indistintamente, para patrícios e plebeus. É 
importante anotar, que das leis agrárias, abundantes no direito romano, também, se 
pode extrair algumas informações para fundamentar o instituto da posse agrária. Das 
mais de quarenta leis agrárias, produzidas somente durante o período republicano de 
Roma49. 

Segundo os escritores romanos sobre o Direito, os bens sempre constituíram matéria 
de realce, tendo sido classificados de bens móveis e bens imóveis. Na classificação dos 
bens imóveis o solo e tudo aquilo que natural ou artificialmente a ele se agrega eram 
considerados bem imóveis. Sendo que a terra era considerado um bem imóvel, logo 
sujeito ao direito. Entretanto, a vastidão das classificações que foram sendo feitas em 
relação aos bens, levou a que os bens também fossem vistos como que de direito 
divino – (bens sagrados, bens religiosos e bens santos) e bens divinos (que não podiam ser 

                                                 
45 J. Arias RAMOS (1988), Derecho Público Romano e História de las Fuentes, p. 43. 
46 in ALVES (1998), José Carlos Moreira. Direito romano, 2ª. ed. rev. acr., v. I, p. 9. 
47 in MEIRA, Sílvio A. B. (1963) legislação agrária romana. In Revista de Ciências Jurídicas - Económicas e Sociais, Belém-PA., 
1(1);99-114, abr/1963, p. 104. FUSTEL DE COULANGES. A cidade antiga, SP, Hemus, 1975, p. 54. 
48 O livro do cartaginês MAGOLI, sobre agricultura, foi traduzido para o latim por autorização do Senado; obra usada para 
os estudos realizados por VARRÃO (" De Re Rustical”) 
49 ADOLF BERSER (1963) Enciclopedical Dictionary of Roman Law,  (apud MEIRA, Sílvio A.B., op. cit., p. 112). 
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apropriados individualmente); bens públicos (que o Estado colocava à disposição de 
todos, ruas, bibliotecas.....); bens da colectividade (que pertencem às cidades). 

Quanto à ordem económica e social, os bens eram classificados em res mancipi e res nec 
mancipi sendo que os res mancipi se referiam às casas, as servidões, aos prédios rústicos, 
aos escravos, animais de carga entre outros. Quer-nos assim, parecer que foi através 
deste res mancipi que nasceu o direito das coisas e que primitivamente regulou o direito 
de propriedade em Roma. Tudo indica também que com base neste res mancipi o pater 
famílias tinha poder sobre as coisas e pessoas ou seja um poder semelhante ao que se 
podia considerar em matéria de soberania do Estado, o que equivale dizer que o poder 
da res mancipi  ia para além do simples direito de propriedade, cuja noção e alcance 
jurídico só mais tarde conheceram evolução no mundo da ciência jurídica. 

Conforme podemos ver, em Roma havia já nesse tempo uma forma de tratar o poder 
sobre as pessoas e bens através de uma designação clara e que mais tarde conheceu o 
seu enquadramento no mundo do Direito. A terra não foi exclusão, sujeitando-se às 
regras de direito e no âmbito do instituto de posse. 

Deste modo, podemos concluir que alguém que detém algo consigo, exerce a posse50 
sobre esse algo, coisa ou, em outras palavras, constitui-se no direito de posse. No 
entanto, coloca-se também um outro aspecto importante que é o de se saber se a 
posse e propriedade nos termos atrás referidos constituem sinónimo. 

A nosso ver, não são sinónimos por representarem realidades jurídicas diferentes, 
embora sejam institutos que se complementam, ou que a sua análise leva a concluir 
tratar-se de situações tuteladas pelo Direito. 

b) A “tenure” (o sistema de posse Britânico) 

Já vimos como os romanos trataram inicialmente a questão da posse; Agora importa, por 
questão de revisão histórica, vermos como é que, por exemplo, os Britânicos tratavam e 
ainda tratam a posse no âmbito dos direitos sobre a terra. A história Britânica confunde-
se com o instituto de “ posse”, que é designada de “ Tenure”. Na realidade a tradução feita 
embora possa parecer à partida linear, encerra em si, realidade muito específica e 
objectiva sobre o que os Britânicos pretendem significar a “Tenure” ou a posse. 

Por isso, a “Tenure”, constitui a base da estrutura feudal da posse da terra, e podemos 
assegurar que esta estrutura foi a base usada para a construção da legislação inglesa sobre 
a terra. 

Embora certas formas de “tenure” existissem na Inglaterra Saxónica, o ponto de partida 
para a sua evolução tomou como base os acontecimentos de 1066, quando William, 
Duque da Normandia invadiu a Inglaterra e trouxe consigo um grande exército. Nas 
batalhas que tiveram lugar nessa época contra Hatold, William era acompanhado por 

                                                 
50 Posse: detenção ou posição de uma coisa ou de um direito; estado de quem possui uma coisa ou a goza; poder que se 
manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real. In: 
Dicionário da Língua Portuguesa, ob cit. 1319. 
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Barões que o ajudaram a conquistar a Inglaterra, tendo-lhe exigido em troca a terra. Logo 
após a batalha de Hastings, William não teve outra saída senão proceder à concessão de 
terras aos referidos Barões, processo, este que se designou de recompensa pelo apoio 
prestado. Sem precisar de saber qual a dimensão de terras que a Inglaterra possuía, 
William iniciou o processo de concessão, começando pelas terras daqueles (ingleses) que 
resistiram durante a guerra ou que fugiram. Como condição dos que receberiam tal 
recompensa (os Barões e outros que foram nomeados para o efeito e designados Tenants) embora 
tenham recebido a recompensa, em troca deviam comprometer-se a prestar determinados 
serviços ao novo Rei. A forma mais comum de prestar tais serviços, consistia na 
disponibilização de um certo número de cavaleiros por um determinado número de dias 
em cada ano, afim de os mesmos fazerem parte da cavalaria real. Era assim que o Rei 
conseguia manter o seu poder. 

Esta forma de concessão de terras, originou um processo que se desencadeou, já que os 
que recebiam terras, concediam-nos também a outros a um nível mais inferior e assim 
sucessivamente. 

Embora o processo de concessão parece um tanto ou quanto complexo de compreender 
em face de ocorrência, entretanto, de vários concessionários, o que resulta claro é que um 
“tenant” podia deter terra contra a prestação de vários tipos de serviços. Entretanto, 
qualquer que fosse a natureza dos seus serviços, todos os tenants tinham em comum, o 
facto de deterem a terra por concessão de um senhor superior. Por isso, cada concessionário 
detinha a posse da terra por força da “tenure”51 e pelo facto de a terra ter sido concedido 
por um Senhor Superior, além de que a posse e utilização da terra era feita contra a 
prestação de determinados serviços pelo “Tenant” ao senhor. Com o tempo, a “tenure” 
evoluiu tendo-se criando vários tipos de “tenure” donde podemos salientar: i) Tenure in 
Chivalry ou seja o tenant era obrigado a disponibilizar um certo número de cavaleiros 
armados ao seu senhor. Contudo, em meados do século XII, esta obrigação foi 
gradualmente sendo substituída por um pagamento monetário que era determinado pelo 
senhor. 

Entretanto, com o evoluir do tempo, o tenant podia prestar um serviço de carácter nobre 
para o Rei como, por exemplo, o de administrador. 

Spiritual tenure, neste tipo de tenure o detentor da posse da terra obrigava-se a prestar um 
serviço espiritual que consistia em rezar periodicamente missas pela salvação da alma do 
senhor, ou dar esmolas aos pobres. Normalmente, as paróquias tinham essa missão; Socage 
tenure, se a terra fosse concedida ao tenant em troca de serviços de natureza não pessoal 
como importar o comércio, alimentar cães de caça ou falcões ou providenciar feches, ou 
palha para o rei. Isto significava uma “tenure” do tipo “petty sergeanty”. 

Contudo, o serviço mais comum era o agrícola. Villein Tenure , era um tipo de ténure 
baseado no princípio de que embora se estabelecesse o período de trabalho e a natureza 
do mesmo não fosse previamente determinada, sendo o tipo de trabalho decidido no dia 
que o senhor achasse, considerava-se, assim, que o tenant detinha a terra por “villein 
tenure”.  

                                                 
51 “Tenure”, deriva da expressão latina “tenure” que significa “deter”. 
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Estes exemplos dos tipos de tenures embora apresentados de forma resumida, permitem 
concluir que a tenure apresentava a forma mais complexa de uma “posse” que como vimos 
anteriormente, embora a tenure” tenha ainda hoje existência no sistema legal de acesso à 
terra na Inglaterra, não tem a mesma complexidade dos tempos remotos, sendo, mais 
comum e geral falar-se dos “estates” que no sistema da Common Law considera a situação 
em que uma pessoa detém ou possui um “estate” na terra em vez de possuir a terra em si. 
Ou por outras palavras são reconhecidas várias formas de posse da terra, sendo que 
vários tipos de estates foram sendo usados como seja o “fee simples” (direito mais extenso 
do uso da terra e que reconhece o direito sobre a terra, bem como a prática de actos de 
disposição);  

“Fee tail” (direito que durava até a morte do proprietário da terra, caso não tenha 
descendentes. Este direito não poderia ser adquirido por herdeiros de linha colateral); 

“Life estate” (direito não passível de herança); “Leasehold Estate ou Term of years”, (Direito de 
duração muito curto e sujeito a cessar por razões consideradas de justa causa). 

Os princípios básicos que nortearam a velha legislação inglesa sobre a terra e que vigorou 
até 192552, por não se adequar à evolução sobre os institutos de posse e propriedade deixaram 
de ser usados, mantendo-se, no entanto, a “tenure” e outras formas de propriedade sobre a 
terra. 

Após esta rápida resenha histórica e, tomando como base as realidades importantes sobre 
a posse e propriedade da terra, interessa agora abordar estes institutos tendo em conta a 
realidade actual. 

Vamos, por isso, analisar o sistema de posse de terra em Moçambique. 

c) Sistema de posse da Terra em Moçambique 

1. Sistemas de posse da terra no Período Colonial 
 

Os sistemas da posse em Moçambique surgiram após o período pós-Conferência de 
Berlim. Este transportava consigo uma concepção de subsistências das populações 
enquanto trabalhavam nas plantações e fazendas”. Entretanto, nesse período existiam dois 
sistemas: O consuetudinário e o convencional. Significa isso que durante o período colonial os 
direitos das populações era legalmente reconhecido pelo Governo Colonial Português, 
mas de uma forma mais ou menos controlada, reflectindo os interesses prevalecentes da 
época53.  

 
A exclusão das famílias rurais das melhores áreas de cultivo reflectia-se, conteúdo, no seu 
modo de vida. A diminuição das áreas de cultivo pelas famílias contribuía para “ o 
aumento da dependência do mercado de trabalho como forma de obter rendimento em 

                                                 
52 As leis que estiveram na origem da reforma legislativa sobre terras são; O seettled Land  Act  1925; O trustee Act 1925; o 
Law of property Act 1925; O land Registration Act; o land Charges Act 1925” o O Administration of  Estates Act 1925. 
De notar que o Law of Porperty Act 1922 se tornou efctiva  no fial de 1925. 
Todas s leis são em regra designadas “ Legislação de 1925”. 
53 Tanner,” Os Direitos das  Comunidades.acerca do Acesso e Uso de Terra e de Outros Recursos Naturais, Cambirdge, SEPR Associates. 
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numerário indispensável para a sobrevivência e reprodução da família rural54”. Desta 
forma, ocorre uma dispersão das famílias rurais. Atraídas pela oferta de empregos e 
obrigadas a vender a sua oferta de força de trabalho a unidade de agricultura empresarial. 
Essas famílias foram obrigadas a instalar as suas residências e os seus campos de cultivo 
familiares no espaço circundante das grandes unidades agrícolas, no entanto, segundo 
uma organização territorial dispersa e irregular55. 

 
Assim, o período compreendido entre 1885 e 1930 foi considerado como o da “mudança 
de estruturação do espaço em Moçambique” dado que “ a emergência da economia colonial 
durante esse período, permitiu a introdução da agricultura comercial no espaço rural, 
ocasionando uma redistribuição da população56”. 

 
A intervenção do Estado Colonial durante esse período pode-se dizer como tendo sido “ 
no sentido de evitar a formação de uma burguesia agrária africana desenvolvida,” facto 
que não impediu uma crescente diferenciação do campesinato como resultado da sua 
subordinação às relações de produção capitalistas”57. 

 
Entretanto, a situação da dualidade dos sistemas de posse de terra introduzida no período 
colonial manteve-se até a proclamação da independência em Moçambique, em 1975.  

 
2. Sistemas de posse da terra no período Pós – Independência 

 
Moçambique, tal como a maioria dos Estados africanos, acedeu à independência com um 
sistema de posse dual de terra que, como foi referido, teve a sua origem durante o 
período colonial58. 

 
O momento posterior à proclamação da independência pela maior parte dos países 
africanos nos anos 60, é apontado como a altura em que os governos africanos “tentaram 
fazer alterações básicas aos seus sistemas de posse da terra”, onde consideravam “os 
sistemas de posse consuetudinários da terra demasiado „tradicionais para poderem 
fornecer uma base adequada para o desenvolvimento agrícola”59. 

 
A explicação para tal atitude é a de que “as novas elites governamentais não estavam 
inclinadas para estas formas, porque constituíam uma importante base de poder das 
autoridades tradicionais, que elas procuravam substituir”. Por outro lado “ havia também 
o desejo de ter um único sistema de posse da terra, eliminando-se a dualidade que havia 
sido introduzida durante o período colonial”60. 

 

                                                 
54 Negrão, J (1995) “A Terra e a Economia da família Rural no Delta do Zambézia – Seminário da Comissão de Terras. Maputo: 
NET/UEM, de 11 de Agosto 1995. 
55 R. C. MUANAMOHA. (1995) “Tendências Históricas da Distribuição Espacial da População em Moçambique”. Dissertação de Pós-
Graduação em Demografia – Belo Horizonte, CEDEPLAR/FACE/UFMG, 35. 
56 Ibd: 36 
57 C.N.CASTEL-BRANCO, (1994) “Problemas Estruturais do Desenvolvimento Agrário” em Moçambique: Perspectivas Económicas – 
Maputo, UEM/Fundação Fridrich Ebert, 44 
58 Bruce, J.W. (1992)  “Questões de Posse da Terra em Africa: Uma visão Global” EXTRA, Especial, Junho, 7- 8. 
59 Idem. 
60 Ibi. 
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No caso de Moçambique, como iremos ver adiante, com a independência em 1975 a terra 
foi nacionalizada e passou a ser propriedade do Estado. Apesar da nacionalização não 
houve uma redistribuição de terras mas apenas a transformação das propriedades 
agrícolas privadas em Machambas Estatais. As famílias rurais continuaram a trabalhar as 
terras onde se encontravam61. 

 
Com efeito, com a realização do III Congresso da Frelimo em Fevereiro de 1977, foi 
adoptada a política de socialização da terra que definia “a mobilização e a organização do 
Povo em machambas estatais e cooperativas e a constituição de aldeias comunais”. 

 
Considerava-se ser necessário o “desenvolvimento do sector estatal agrícola tornando-o 
dominante e determinante, “o que implicava” a organização das unidades de produção 
sob o controlo do Estado e a integração horizontal e vertical com o sector agro-industrial 
estatal”62. 

 
Em 1979 foi publicada a Lei nº-6/79 de 3 de Julho, a primeira lei de terras, que 
consagrava a propriedade estatal e as formas de exploração empresarial de tipo socialista. 
Às famílias eram limitadas as áreas de forma orientá-las para as cooperativas agrárias e 
como força de trabalho das empresas estatais. Aos indivíduos o Estado permitia a 
concessão dos direitos de uso e aproveitamento da terra através de um título63. 

 
A nova política era uma aplicação da teoria do desenvolvimento rural integrado, que 
defendia a complementaridade entre a agricultura e a agro-industria, que devia, para tal, 
utilizar-se formas de trabalho intensivo nas grandes machambas, sejam elas propriedade do 
Estado ou privadas. Era um modelo que visava incorporar o dualismo sectorial 
estruturalista no modelo de desenvolvimento rural64, o que acabava por validar o antigo 
sistema de dualismo no novo contexto sobre a posse da terra. 

 
A este propósito, o Professor Tanner65 defende que a política adoptada no pós-
independência em Moçambique não permitiu que a produção reafirmasse os seus antigos 
direitos sobre as áreas colonizadas, mas pelo contrário, “levou a estrutura fundiária a um outro 
nível, embora com fins diferentes: a socialização”. Nesse sentido, quem não coubesse nos 
padrões da política de socialização da terra entrava no sector familiar que, como foi 
referido, nessa altura tinha os seus direitos definidos por princípios socialistas (a terra é de 
quem a trabalha).  

 
A estratégia do III Congresso da Frelimo fez sentir-se junto do sector familiar. A 
definição dos direitos de posse de terra por princípios socialistas não reconhecia os 
antigos direitos naturais das famílias, dado que estas tinham direitos seguros sobre áreas 

                                                 
61 J. NEGRÃO. (1992) “Terra e Desenvolvimento Rural em Moçambique”  ob cit. 2,14. 
62 PARTIDO FRELIMO.Documentos do Terceiro Congresso (1977): Directivas Económicas e Sociais. Maputo, s.d.: 33 – 34.  
63 NEGRÃO, “Terra e Desenvolvimento..”: ob. Cit., 2 
64 NEGRÃO, “ Terra e Desenvolvimento…: idem, 15. Não significa isso que a teoria de desenvolvimento rural foi a única a 
ser aplicada. Houve mais outras como a das Necessidades Básicas. Para mais detalhes sobre as políticas de desenvolvimento 
adoptadas pelo Governo Moçambicano, suas relações com a guerra, civil e ajuda externa ver Y.ADAM (1996), “Trick or Treat: 
The Relationship Between Destabilisation, Aid and Government Development Policies in Mozambique, 1975 – 1990” ( Tese de 
Doutoramento), International Development Studies Roskilde University,  
65 Tanner, “ Os Direitos das Comunidades...”: ob cit, 2.  
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por elas trabalhadas, mas não sobre as áreas extensivas e não exploradas ainda 
consideradas por elas como parte dos seus antigos territórios66. 

 
O que se depreende é que na estratégia adoptada considerou-se o campesinato e as 
sociedades camponesas como realidades indiferenciadas ou homogéneas, que carecem de 
dinâmica social interna, e que operam ao nível de processos de produção e de troca 
simples sem acumulação, daí a percepção de que a intervenção do Estado Colonial foi incapaz 
de reestruturar as sociedades tradicionais e de as levar a ultrapassar a sua condição pré-capitalista67. Isso 
levou à noção de coexistência de dois modos de produção; um tradicional e outro 
moderno (ou capitalista).  

 
Olivier de Sardan68 por exemplo, faz notar que a atitude de se olhar as populações rurais 
africanas como primitivas e atrasadas por parte dos pensadores ou peritos de desenvolvimento, encontra-
se hoje em dia desqualificada como discurso público, e inclusivamente “deixou de ser 
expressão universitária” No entanto, ela continua a estruturar implicitamente as 
representações da maioria dos operadores do desenvolvimento (estrangeiros e nacionais), 
ainda que as suas palavras e os seus escritos sejam outros. 

 
Para os pensadores da estratégia do III Congresso da Frelimo o campesinato não dependia do 
mercado, tinha a alternativa de se retirar da economia mercantil e era dotado de capacidade de se auto-
sustentar”69, pelo que, foi sugerida a concentração dos recursos técnicos nas unidades de 
produção estatais, de modo a alcançar-se aí um rápido desenvolvimento das forças 
produtivas, constituindo-se em base para a formação política científica e técnica de 
operários agrícolas e dos camponeses das cooperativas70. 

 
Por outro lado, entendeu-se que seria necessário alocar recursos para o sector camponês, 
uma vez que este era considerado auto-suficiente e não dependente do recurso ao 
mercado, pelo facto de poder manter-se no seu nível de subsistência, enquanto o sector 
moderno gerava mais recursos para maior investimento e porque os recursos disponíveis 
eram escassos e necessários para o sector moderno. Todavia, era política oficial que o 
sector moderno deveria apoiar o sector camponês71.  

 
No período que vai de 1977 até 1984, mais de 90% do investimento e dos técnicos 
alocados à agricultura destinarem-se ao sector moderno, numa clara tentativa para o 
expandir, modernizar tecnicamente e torná-lo dominante na economia72. De acordo com 
Cerqueira de Brito,73 o projecto da Frelimo assentava na ideia de um “desenvolvimento 
acelerado do país e na eliminação rápida dos vestígios da sociedade tradicional-feudal. Essa situação 
adaptava-se à lógica do modelo teórico importado do Leste, onde o desenvolvimento das 
forças produtivas e o papel do sector estatal da economia eram privilegiados. 

                                                 
66 Idem. 
67 Castel-Branco “ Problemas Estruturais …: ob cit, 46-47. 
68 J. P. OLIVIER de SARDAN.” (1990) Para uma Abordagem Antropológica das Ideologias e Práticas de Desenvolvimento” Revista 
Internacional de Estudos Africanos 12-13, Janeiro –Dezembro, 1990: 193 
69 Castel-Branco. “Problemas Estrururais …”: ob cit,  48-49. 
70 Partido Frelimo. Documentos do Terceiro Congresso…: on cit, 34 
71 Castel-Branco, “Problemas Estruturais …” ob cit,  48-49 
72 Ibd: 54. 
73 CERQUEIRA de BRITO, L. (1991) “ La Construction de L’Etat National au Mozambique. Le sens de la Reference au Marxisme 
(1962-1983) Paris, Universidade de Paris VIII ( Tese de doutoramento), 350 pags.  
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Na prática, a estratégia adoptada pelo III Congresso da Frelimo procurou “justificar a 
divisão das terras”, em que “ (i) a segurança de posse para a produção de alimentos estaria 
definitivamente assegurada e (ii) o acesso aos rendimentos em moeda daria emprego nas grandes empresas 
agro-pecuárias”74. 

 
Entretanto, argumentos críticos foram sendo apresentados considerando que a estratégia 
do III Congresso como um projecto, não respondeu aos problemas que se lhe 
colocavam. Para Castelo-branco75, ela “não levantou nem enfrentou ou resolveu o problema da 
transformação da estrutura das relações de produção e de troca no campo”. Apenas “ mudou o centro de 
acumulação do sector capitalista colonial e multinacional para o sector estatal, mantendo intactas as 
estruturas e as relações sociais de produção herdadas”. 

 
Em Abril de 1983 realizou-se o IV Congresso da Frelimo, onde se reafirmou a 
continuação da “agricultura como base e a indústria como factor dinamizador” da “ orientação 
estratégica global para o desenvolvimento económico a longo prazo”, tal como havia sido definido no III 
Congresso76. De novo o problema terra voltava a constituir matéria de base de discussão 
por parte da Frelimo. 

 
Neste congresso permitiu-se “o alargamento do centro de acumulação”77 ao estabelecer que “os 
agricultores privados que se mostrem com capacidade de trabalho, de direcção e de iniciativa devem ser 
devidamente enquadrados e apoiados, facultando-lhes a possibilidade de adquirir, em condições de crédito 
ajustados à sua actividade, os meios de que necessitem para a realização, com êxito, do seu trabalho”78. 
Através desta medida foram consignados vários apoios a alguns antigos combatentes e 
militantes da Frelimo através de financiamento vindos do BPD – Banco Popular de 
Desenvolvimento, cujos reembolsos não foram efectuados, e, ainda hoje constitui matéria 
de polémica, embora o banco tenha mudado de nome (BANCO AUSTRAL) e esteja a 
ser gerido por capitais sul africanos como maioritários no referido banco. 

 
A guerra civil, que viria a intensificar-se em 1986, juntamente com as grandes secas dos 
anos 8079, causaram a descapitalização e o abandono de milhares de pequenas 
explorações rurais em áreas ocupadas de acordo com as normas consuetudinárias80. Este 
facto, aliado ao agravamento da crise económica, estão na origem da “ viragem do centro 
de acumulação na direcção do sector privado nacional e estrangeiro”. Foi nesse período 
que começaram a ser transferidos recursos do sector estatal para o privado e o apoio 
estatal foi sendo concentrado nas maiores unidades produtivas não estatais (camponeses 
ricos e pequenos capitalistas agrários), em nome do combate à fome através da 
mobilização dos produtores mais activos81. 

                                                 
74 NEGRÃO.” Terra e Desenvolvimento…: ob cit, 15 
75 Castel Branco, “problemas Estruturais …” ob cit, 63. 
76 PARTIDO FERLIMO. Directivas Económicas e Sociais ( Maputo, 1983) : 25. 
77 Castel-Branco, “ Problemas Estruturais …: ob cit, 64. 
78 Partido Ferlimo, Directivas Económicas e Sociais …: 27-28. 
79 Essas secas voltaram a registar-se em 1992 e se tem manifestado actualmente (2007). 
80 Tanner, “Os Direitos das Comunidades…” ob cit, 2. 
81 Durante o IV Congresso, o padrão de acumulação centrado no sector estatal e que negligenciou o sector familiar e o 
privado foi alvo de duras críticas. Entendia-se no alargamento do centro de acumulação porque desde a transformação da 
Frelimo em Partido marxista-leninista aos menbros do Partido era autorizada a posse de meios de produção desde que 
fossem eles próprios a utilizá-los e não lhes era permitidoo recrutamento de trabalhadores assalariados.  Assim, a Frelimo era 
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É assim que em 1984, um ano após o IV Congresso, se iniciou o debate sobre a 
possibilidade de permitir aos membros do Partido Frelimo o acesso à propriedade dos 
meios de produção incluindo o recrutamento de força de trabalho82. 

 
Por isso, a necessidade de mudar o centro de acumulação para o sector privado levou a 
que fossem apresentados os mais diversos argumentos. No seio da Frelimo havia os que 
viam neste movimento “ uma acção pragmática tendente a envolver todas as formas sociais de 
produção no combate à fome”; outros entendiam que “a pequena-burguesia nacional era o sector 
social mais dinâmico da sociedade moçambicana”, daí que ela teria que construir “o centro da 
estratégia de desenvolvimento”. Alguns são apontados como tendo mesmo afirmado que, 
“ em África, a posse de terras e de gado é tradição cultural, e que o emprego de trabalho é a continuação 
de formas de inter-ajuda comuns à cultura rural africana e distantes do sentido clássico de exploração do 
homem”83. Em 1985 marcam-se, no entanto, passos em direcção a uma ruptura com a 
anterior política de acumulação centrada no Estado, com a introdução de programas de 
ajustamento estrutural. Esses programas consideram a não intervenção do Estado na 
economia como uma condição necessária para a libertação plena da iniciativa privada e 
para o livre funcionamento do mercado e consequente alocação eficiente dos recurso84. 
Era o prelúdio de uma viragem política e económica em face da crise económica que, 
entretanto o país estava a enfrentar, por um lado por causa da guerra e por outro devido à 
falha que notava nas políticas de desenvolvimento económico traçadas.   

 
Assim, em 1985 Moçambique aderiu ao sistema das Organizações financeiras de Bretton 
Woals (Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional). Nesse ano, foram 
liberalizados os preços dos produtos hortícolas e das frutas e iniciada a privatização de 
empresas e activos sob propriedade ou intervenção do Estado. Verificou-se, ainda a 
reformulação dos programas de reabilitação e desenvolvimento rural, passando a 
propriedade para o sector privado e para o campesinato mais próspero85. A actuação do 
governo foi, entretanto aplaudida por uns e contestada por outros. Os que aplaudiam 
faziam-no na certeza de que havia uma luz no fundo do túnel e que o país só ganhava em 
abrir a sua economia ao mundo. Os que contestavam pretendiam com a crise continuar a 
beneficiar de regalias e outras benesses resultantes do sofrimento que no entanto se vivia 
na época.  

 
Em 1986, o governo iniciou a aplicação de um ensaio do que viria a ser o programa de 
reforma económica: em Janeiro de 1987, entra em vigor o programa de Reabilitação Económica 
(PRE). A partir de 1991, este programa passa a dominar-se PRES, com a Integração de 
uma componente social86.  

 
Em relação à agricultura, os objectivos fundamentais do PRE/PRES eram recuperar a 
produção mercantil e os circuitos comerciais, de modo a atingir, em 1990, os níveis de 

                                                                                                                                                                    
definida como o partido dos operários e camponeses, e não dos proprietários. No IV Congresso, este princípio foi reafirmado 
em que um dos deveres dos membros do Partido era viver exclusivamente do seu trabalho.  
82 Castel-Branco “Problemas Estruturais…” 65.   
83 Idem. 
84 Ibidem. 
85 NEGRÃO, “Terra e Desenvolvimento…ob. Cit, 2. 
86 Tanner, “os Direitos das Comunidades ob cit, 3. 
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produção comercializada de produtos alimentares e de exportação de 1981. Para a 
materialização destes objectivos, o programa propunha-se a (i) reforçar o papel do sector 
privado; (ii) reformular a política de preços e (iii) garantir a alocação dos factores de produção pelos 
mecanismos de mercado87. 

 
A introdução do PRE/PRES, o processo de privatização das empresas estatais e as 
oportunidades que se abriram ao investimento estrangeiro levaram à publicação do 
Regulamento da Terra que consagrava o título como única prova legal da transferência 
dos direitos do Estado para qualquer cidadão nacional ou estrangeiro88. 

 
Entretanto, com o eclodir da guerra e após o abandono das áreas rurais pelas populações 
devido à guerra e/ou, como mencionamos, os direitos históricos das mesmas sobre a terra ficaram 
anuladas pela legislação vigente que praticamente reconhecia apenas as áreas necessárias para 
manter a subsistência. Desta forma, constatou-se que grandes áreas do país tornaram-se vazias 
e não-ocupadas, e em termos estreitamente legais, livres para o Estado atribuir a outros 
grupos mais favorecidos pela política do dia89. 

 
É assim que quando se perspectivava o fim da guerra em 1990 assistiu-se a uma crescente 
tendência para a requisição de terra nas áreas rurais com maior potencial económico por 
parte dos agricultores privados. Essa situação gerou uma série de conflitos entre os 
possuidores de títulos emitidos pelo Estado e as famílias rurais que regressavam às suas 
terras para as trabalharem90. 

 
Segundo o Prof. Castel-branco “a pressão sobre a terra foi um dos aspectos centrais subvalorizado 
pelo programa de reforma económica” uma vez que a pressão e os conflitos sobre a terra tem 
sido uma constante ao longo das diferentes estratégias de desenvolvimento. Assim, “a 
concentração dos camponeses em torno das áreas de maior segurança aumentou a pressão sobre a terra e 
contribuiu para reduzir a produtividade marginal do trabalho”91. 

 
A introdução do programa de reajustamento económico e a assinatura do Acordo de Paz 
entre o Governo e Renamo a 4 de Outubro de 1992, constituem as razões estruturais de 
um aumento significativo da procura de terras em Moçambique. 

 
Por outro lado, outras se apresentam como por exemplo, as razões conjunturais com (i) a 
queda do apartheid na África do Sul e (ii) o agravamento das tensões entre farmeiros brancos e governo 
no Zimbabwe”. Estes casos indicam para uma forte possibilidade do capital fundiário dos 
países vizinhos estender-se e mesmo transferir para Moçambique onde o acesso à terra é 
gratuito, por força da sua nacionalização em 1975, e por o governo eleito em 1992 ter 
adoptado um atractivo pacote para os investimentos estrangeiros. 

 
Conforme se pode ver nenhuma das estratégias adoptadas pelo governo alterou a ordem 
económica essencial herdada do período anterior, tendo mudado apenas o centro de 

                                                 
87 Negrão, “Terra e Desenvolvimento  ob cit, 2. 
88 Castel-Branco “problemas Estruturais  ob cit, 67. 
89 Negrão, ob cit, 
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91 Idem. 
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acumulação, a orientação dos recursos e a forma de os alocar. A posse da terra 
continuava a ser o centro das preocupações tanto do governo como das populações e em 
particular dos investidores estrangeiros. 

 
Após várias estratégias de desenvolvimento aplicadas, verificamos que a guerra provocou 
uma reestruturação do espaço moçambicano com as populações a criar uma pressão 
sobre a terra, situação que tendeu a crescer após o término do conflito armado, 
principalmente nas zonas urbanas e peri urbanas. 

 
Com base no que acabamos de apresentar, pode-se alcançar a importância que a terra 
possui.                  

1.4. Posse e Propriedade da Terra no Âmbito dos Direitos Reais 

A posse e propriedade, são institutos jurídicos tratados no âmbito dos Direitos Reais. 

Já vimos que para compreender os termos posse e propriedade é importante conhecer as 
suas origens históricas. Vimos também que a posse pode ser compreendida através da 
história de Roma e do feudalismo inglês. Podemos, então, com base no conhecimento 
histórico, concluir que a posse teve grande aplicação no âmbito do acesso à terra, e, 
conforme vimos, as concessões efectuadas na Inglaterra por exemplo, especificavam os 
direitos do concessionário que diferiam de concessão para concessão, assim, como as 
obrigações e os direitos que o Rei tinha no âmbito dessas concessões. Enquanto os 
romanos tiveram o mérito de fazerem emergir uma expressão que significasse um direito 
real sobre uma coisa, um bem e, este bem segundo o direito romano, era, em última 
instância um bem imóvel, os ingleses usavam a expressão para significar as várias formas 
de posse, embora, nalguns momentos a expressão se confundisse com a de propriedade. A 
palavra inglesa “tenure”, segundo o sistema jurídico inglês, podia significar posse ou 
propriedade, consoante os casos. Vimos que a tenure tinha uma forma diversificada, e que 
a implementação da “estate”, veio imprimir outra dinâmica quanto ao direito à terra. Por 
isso, falar de posse não é falar de propriedade. A posse significa as condições segundo as quais se 
detém o direito sobre, ou de uma coisa. 

A posse é, por assim dizer, uma realidade jurídica de grande importância e interesse 
prático. Vejamos a situação em que numa sociedade possuímos bens e os mesmos são 
apropriados por várias pessoas e de forma diversa. Como caracterizar a posse e a 
propriedade? 

Independentemente de tais bens serem ou não pertença das pessoas que as detém, 
dizemos que eles se acham na posse dessas pessoas ou seja há a presunção de os mesmos 
bens estarem sob tutela de alguém. Aos olhos de outras pessoas que não possuem os 
bens que se achem com outras, a lei protege os possuidores dos bens, sem, no entanto, 
questionar à partida se são ou não titulares de um ou outro direito sobre tais bens. 

Por isso, falar de posse significa falar de um direito que assiste a alguém em virtude de ter 
em seu poder algo, um bem, uma coisa. 
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No caso vertente, do nosso estudo, quando falamos da posse tal nos obriga a 
conceitualizar o instituto em causa, considerando a situação em que a terra, matéria da 
presente análise é um bem de que se tem acesso e posse. 

Assim, na terminologia da posse de terra, o conceito acesso à terra procura descrever uma 
situação e não uma regra. Tal significa que a pessoa que tem acesso à terra é de facto 
capaz de fazer algum uso daquele recurso natural. 

O conceito em causa não especifica se a pessoa tem ou não o direito legal de usar o 
recurso, apenas faz referência a um facto92. Tem sido, no entanto discutida a questão 
de saber se a posse é o não um poder. Ora a ideia de posse como um poder resulta 
do conceito de direito subjectivo também como poder. Nós podemos argumentar 
que tal assunção é discutível, atendendo ao facto de que a posse é uma condição que 
é reconhecida pelo direito, sendo que o exercício dessa condição pode, nalgumas 
circunstâncias, exteriorizar um poder que só a lei terá elementos para reconhecer. 
Sobre este aspecto falaremos mais adiante. 

Assim, podemos concluir que a construção jurídica da posse só foi estabelecida pelo 
direito romano, nas suas origens, como aplicação do pleno domínio material que é a 
imagem da propriedade. Mais tarde, ela tornou-se extensiva a outros direitos reais, 
mas os Jurisconsultos romanos conservaram sempre a ideia de que a posse só era 
verdadeira e adequada à situação de alguém que se comporta como se de um 
proprietário se tratasse, e opuseram esta possessio a quasi – possessio dos outros direitos 
reais. Foram os Jurisconsultos mediavas, especialmente os germânicos, por influência do 
direito canónico, que defenderam a extensão, da posse a quase todos os direitos reais, 
chegando a abranger na tutela possessória os chamados direitos pessoais. De notar 
que na doutrina moderna há autores que ainda defendem este conceito amplíssimo 
de posse, considerando que o exercício de qualquer direito, independentemente do 
objecto sobre que recaía supõe a posse por parte de quem o exerce. Não partilhamos 
esta posição. É nosso entender e argumentamos que só são susceptíveis de posses as 
direitas reais, ou seja, os que recaem sobre coisas do mundo exterior. Este é quanto a 
nós o critério que deve ser aceite e partilhado por se nos afigurar mais correcto. 

Por isso, a posse da terra significa as condições segundo as quais se ocupa a terra ou seja os 
direitos e obrigações que vinculam quem detém a terra. Alias, a posse da terra é mais do que 
uma questão legal ou de produtividade. Uma vez que dá a oportunidade básica para a 
sobrevivência em muitas sociedades africanas, a terra é objecto de competição entre 
pessoas e entre grupos, no entanto, a sua distribuição é uma questão profundamente 
política93. 

Deste modo, sobre a propriedade da terra, somos de novo chamados a apresentar 
uma breve resenha histórica baseada naquilo que já dissemos em relação à posse. 
Podemos antes defender que a propriedade é vista como um direito maior que a posse, 

                                                 
92 Bruce, J.W. (1992) questões de posse da terra em Africa: uma visão Global “Extra Especial, ob cit, 
uma visão global. Extra especial, junho. 
Veja também: A Review of Tenure Terminalogy ob cit. 
93 J. Bruce, 1992, ob cit. 7. 
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ou seja reflecte uma realidade que subsume uma situação que reconhece o detentor 
da coisa como dono da mesma. 

Por isso, a propriedade pode ser entendida como o conjunto direitos e responsabilidades referentes a 
uma coisa.  

Também, podemos considerar a propriedade o termo que designa a própria coisa. 
Quando pretendemos melhor clarificar a compreensão deste instituto jurídico, 
dizemos que estamos em presença de algo que pertence a alguém, e, falamos de um 
direito de propriedade e, quando queremos simplesmente falar de um direito que 
resulta de posse, sem no entanto pretendermos detalhar a titularidade, dizemos que 
alguém tem a propriedade da coisa. A propriedade constitui elemento fundamental 
no âmbito dos direitos sobre coisas. No entanto, o direito de propriedade não é 
apenas em relação a uma determinada pessoa, como, por exemplo acontece num 
contrato. É um direito que é válido em relação a qualquer um direito “erga omnes”. 
Entretanto, a propriedade foi durante longos séculos, considerado sinónimo de 
posse. O direito ocidental por exemplo, reconhecia dois tipos básicos de propriedade: 
a propriedade real que foi largamente defendida pelo direito anglo – americano 
enquanto o direito civil europeu que regulava a propriedade sobre a terra e as coisas a 
ela ligadas reconhecia a propriedade como o direito máximo. O outro tipo de 
propriedade era pessoal defendido assim, pelo direito anglo-americano, enquanto o 
direito civil europeu se referia a propriedade móvel, referindo-se à propriedade sobre 
todas as outras coisas. 

São várias as formas que as pessoas usam para se referirem à propriedade em relação 
a um bem ou a uma pessoa. Tanto se pode dizer que alguém é dono de algo, ou seja a 
propriedade individual, e que um bem é propriedade de alguém. Entretanto a forma 
mais simples é aquela que consiste em designar propriedade a qualidade do que é 
próprio, a qualidade especial ou característica, ou seja, aquilo que nos pertences e de 
que podemos dispor livremente. Assim é, que, se designa proprietário, aquele que 
tem a propriedade sobre alguma coisa. 

A origem histórica do conceito de propriedade sobre a terra tem de comum com o 
que nos referimos em relação à origem da posse. Contudo, é sobre a propriedade da 
Terra que nos interessa tratar o presente assunto. 

A terra é propriedade do Estado em várias sociedades, e, tal facto deriva da teoria da 
nacionalização e dos actos políticos praticados pelos poderes instituídos numa dada 
sociedade e que tornam a terra um bem comum, gerido pelo Estado. Assim, o 
Estado passa a ser proprietário da terra, tendo os particulares, o direito à posse, ou 
seja o direito de ter a terra em sua posse, para uso e aproveitamento no âmbito da sua 
actividade económica e social. 

Finalmente podemos, assim concluir que o interesse que têm a posse a propriedade 
no âmbito dos direitos sobre a terra implica o seu estudo aprofundado através da 
ciência jurídica. Deste modo, vamos começar por analisar a posse e seguidamente 
trataremos os aspectos inerentes à propriedade da terra.        
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1.4.1.  A posse 

Vimos que a posse tem um papel importante nos aspectos da vida das pessoas em 
sociedade e com particular realce para a terra. Falar da posse de terra é o mesmo 
que falar dos direitos que alguém possui no acesso, ocupação, uso e aproveitamento 
daquele recurso. 

É falar dos direitos e obrigações a distritos ao titular da posse. Contudo, não basta 
falar da posse no seu aspecto particular, isto é sobre a posse da terra. Devemos 
conhecer este instituto tomando em conta a doutrina a jurisprudência e os seus 
fundamentos, com particular incidência para o ordenamento jurídico 
moçambicano94. 

1.4.1.1. Conceito e regime jurídico de posse 

O Código Civil (CC.), (no seu artigo) 1251, define a posse como sendo o poder 
que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade ou de outro direito real. 

  
Este artigo dá-nos, efectivamente, uma ideia do que seja a posse, mas fá-lo do 
ponto de vista técnico, em moldes pouco aceitáveis, facto que nos leva a 
concordar com o Professor Menezes Cordeiro quando defende que95: 

 
a) A posse não é um poder, a ideia da posse como poder, resulta do conceito 

de direito subjectivo também como poder Ora, este entendimento não pode 
proceder, pois, a posse compreende mais do que um poder, outras 
realidades cujos poderes não são assimiláveis, conforme ilustra o art.1268 
CC; 

 
b) Um poder não se manifesta, um poder é uma realidade jurídica que se 

exerce, podendo se manifestar as actuações concretas no âmbito de um 
poder, mas não o próprio poder, a não ser que o código não pretenda 
utilizar terminologia jurídica; 

 
c) Pode haver posse sem qualquer actuação, é o caso do constituto possessório, 

indicado no art.1264 CC, a sucessão na posse, conforme dispõe o art.1255 
CC, o esbulho onde que o esbulhado ainda mantém a posse por um ano, 
art.1267 nº-1, alínea d) CC, a contrário, etc; 

 
d) Alguém pode actuar por forma correspondente ao direito de propriedade 

ou outro direito real e não ter posse, actuando por forma correspondente ao 
exercício de direitos não considerados, tradicionalmente reais. O que pode 
ser facilmente ilustrado pelos seguintes exemplos:  

                                                 
94 A bibliografia usada e a legislação moçambicana em vigor permitem conhecer em profundidade os aspectos sobre a posse. 
Entretanto, o Código Civil moçambicano (1967) aprovado pelo Decreto Lei nº- 47344 de 25 de Novembro de 1966, consagra 
vários dispositivos legais sobre a posse. 
95 Menezes Cordeiro, (1993) Direitos  Reais, Lisboa, 1ob cit, p.384 
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- Se um proprietário perder de todo a posse, pode reivindicar a coisa, 
alegando a sua propriedade com base no art.1311 CC. Ora, reivindicar a 
coisa, significa actuar por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, embora não se tenha a posse; 

- O comodatário (art.1129 e sgs CC) e o depositário (art. 1185 CC) não 
têm, em princípio, direitos reais, não obstante serem possuidores, como 
se deduz dos arts.1133 nº-2 e 188 nº-2, ambos do CC, respectivamente. 

 
Não constitui surpresa a facilidade com que se pode refutar, quase que palavra por 
palavra, toda a definição legal de posse, as diversas concepções de posse e toda a 
controvérsia subsequente deixaram no código civil, marcas evidentes que 
dificultam uma noção legal de posse que engloba todas as suas exuberantes 
manifestações96. Aliás, esta dificuldade evidencia-se na própria doutrina, pela falta 
de unanimidade sobre esta matéria. 

 
O professor Menezes Cordeiro, no entanto, conclui a sua dissertação em termos 
de conceitualização da posse, dizendo que, “ela é a afectação material de uma coisa 
corpórea aos fins de pessoas individualmente consideradas97”. 

 
Por sua vez, o professor Oliveira Ascensão, parte da própria noção legal do 
art.1251 CC, para definir a posse como sendo “a exteriorização de um direito existente ou 
suposto, relativo a coisa98”. 

 
No nosso entender, a posse consubstancia uma realidade complexa embora seja 
difícil, senão impossível, o legislador conceber um conceito que englobasse todas 
as suas manifestações. E, por via disso, achamos que é pacífico que o conceito 
legal de posse tenha o mérito de fornecer o ponto de partida para uma 
conceitualização mais abrangente, ao estatuir, genericamente, que estamos em 
presença da posse, quando há o exercício fáctico de poderes sobre a coisa nos termos de um direito. 
 
Deste modo, estaríamos em condições de partir para uma possibilidade de 
reconhecimento de um direito sobre uma coisa, em suma a posse da coisa. 

1.4.1.2. Objecto da Posse 

Alguns autores entendem que a posse tem por objecto um direito – usufruto, 
propriedade, etc. Mas a posse como situação de facto, só pode ter por objecto uma 
coisa99, nos termos de um direito. Isto já dissemos e defendemos, sendo, por isso 
de se manter o nosso argumento.  

 
Não pode haver exercício de poderes de facto sobre um direito. A posse não está 
condicionada pela existência de um direito definitivo e concreto. Por exemplo, 

                                                 
96 Ibidem, p. 385 
97 Idem, p. 406. 
98 Oliveira Ascensão, (1993) Direito Civil Reais, 5ª edição, Coimbra, p. 84. 
99 Entenda-se coisas corpóreas (moveis e imóveis ) que são os que tendo existência física são perceptíveis pelos sentidos.   
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quando não existe nenhum direito que possa ser objecto daquela posse ou seja 
quando alguém possui um usufruto com base num título de constituição nulo, não 
possui, certamente, um direito efectivamente existente, possui a coisa, nos termos 
de um determinado direito. Não há, então, nenhum direito concreto de usufruto 
susceptível de ser objecto da posse100. 

 
1.4.1.3. Fundamento da Posse 

 
Quando alguém exerce poderes sobre uma coisa, exteriorizando a titularidade dum 
direito. A ordem jurídica permiti-lhe, por esse simples facto, que continue a 
exercer tais poderes, sem exigir maior justificação. Podemos, por isso indicar 
alguns elementos que caracterizam o fundamento da posse e podem permitir o seu 
reconhecimento nomeadamente: 
 

 Se se é realmente titular de um direito, há uma coincidência entre a 
exteriorização (o exercício) e a titularidade substantiva, verificando-
se a posse causal, não havendo a necessidade de se proceder à 
averiguação do título em causa; 
 

 Se não se é realmente o titular do direito a que a posse se refere, não 
há coincidência. Assim, temos a posse formal, e neste caso, podem 
ocorrer duas situações: 

a) O titular abstém-se de defender o seu direito. Esta inércia vai 
consolidando a posição do possuidor, que pode acabar adquirindo a 
coisa possuída por usucapião. Esta é uma situação que ocorre em 
certas situações quando o titular não tem a certeza sobre a 
possibilidade de exercer cabalmente o direito de posse; 
 

b) O titular pode não se conformar e exigir a entrega da coisa, 
recorrendo a figura de reivindicação. Porém, é o titular verdadeiro que 
tem que provar o seu direito. Se não o fizer, o possuidor é protegido 
e passa a beneficiar do direito de posse. 
 

1.4.1.4. A Posse, é um Facto ou um Direito? 
 
   Degladiam-se, geralmente duas posições na doutrina: 
 

1. Autores que entendem que a posse é uma realidade extra-jurídica, de que 
derivam efeitos jurídicos; 

 
2. Os que afirmam que a posse é ela própria uma situação jurídica, embora 

tenha exercício fático de poderes na sua génese. 
 

Qualquer uma das posições defendidas, reclama o facto de que a posse é uma 
situação jurídica ou seja sujeita aos efeitos de direito. 

                                                 
100 Oliveira Ascensão, obj cit, p. 64.  
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Conforme dispõe o art.1251 CC, é a posse um poder, sendo certo, uma vez 
que é unânime que a posse subsiste mesmo dissociada da situação de facto 
que estão na sua origem. Podemos apresentar alguns exemplos: 

 
a) Em caso de esbulho, nos termos da alínea d) nº- 1 do art.1267 CC, muito 

embora se perca a situação de facto durante um ano, a posse se mantém; 
 

b) Em caso de sucessão, nos termos do art. 1255 CC, a posse continua nos 
sucessores, independentemente da apreensão material da coisa.  

 
A isto podemos acrescer a situação dos meios de tutela judicial da posse e 
a indemnização em virtude de turbação ou esbulho. 
 
Ora, estas realidades só são compatíveis com uma situação jurídica. 
Portanto a posse é uma realidade jurídica que tem como pressuposto uma realidade ou 
situação de facto, mas que na sua existência tem autonomia em relação a ela101. 
Concordam. 

 
1.4.1.5. Elementos da Posse 

 
A posse apresenta, no seu contexto, algumas variantes que nalguns casos podem 
condicionar a produção dos efeitos mais ou menos favoráveis em relação ao 
possuidor. Em geral a posse caracteriza-se por um elemento de ordem negativa e 
dois de ordem positiva. Considerando o primeiro, podemos dizer que várias vezes o 
possuidor exerce um direito sem que tenha a sua titularidade. 
Quanto aos dois elementos de ordem positiva, temos um de natureza material e 
outro de natureza psicológica. 

  
No primeiro, o possuidor exerce o direito como se a coisa lhe pertencesse (É o 
corpus da posse). No segundo há uma intenção o possuidor tem de agir como 
beneficiário do direito. O possuidor age como se de proprietário ou usufrutuário se 
tratasse e luta a todo o custo para sê-lo ou demonstrar que é (É o animus). Não se 
pode confundir, por isso os simples detentores da posse, como são os casos dos 
mandatários ou comodatários..... 

 
Analisemos à luz do código civil o corpus e o animus: 

 
a) Corpus 

 
É a relação entre a pessoa e a coisa sobre que a posse confere. 
 
Consubstancia o que a lei refere várias vezes como os que exercem poderes de 
facto, ex. vi, arts 1252, nº-2 e alínea a) do art. 1253, ambos do CC, que é o 
título constitutivo da posse, embora não suficiente para ela102.  

                                                 
101 Oliveira Ascensão, ob cit, p. 80 
102 Ibdem, p. 82 
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De referir que o corpus não pode ser entendido como uma situação material, 
uma vez que não só se protege quem está em contacto com a coisa, por um 
lado, e porque a posse a posse não sequer que se traduzir em actos materiais, 
por outro lado. 
 
Os arts 1255 e 1263 alínea a) CC, referem os actos materiais, mas unicamente 
para os regular no momento inicial de uma investidura na posse. A partir daí 
não se exige esse contacto material, mas só a possibilidade desse contacto, 
neste sentido, o nº-1 do art.1257 CC. 
 
Portanto, há corpus, bastando que a coisa esteja submetida à vontade do 
sujeito, de tal forma que este possa renovar a actuação material sobre ela, 
querendo.  
 

b) Animus 
 

É a intenção de agir como titular do direito a que o exercício do poder de 
facto se refere. É a intenção de se comportar como titular do direito real 
correspondente ao acto praticado. 
 
Em torno destes dois elementos discute-se na doutrina, a questão de se saber 
se o animus103 é essencial para a existência da posse. Degladiam-se, nesta 
vertente, duas teorias: a subjectivista e objectivista. 

1.4.1.5.1. Teoria subjectivista 
 

A teoria subjectivista defende que o animus é manifestação da vontade do 
possuidor. 
 
Segundo esta teoria, para que haja posse, é preciso que haja alguma coisa mais 
do que o simples poder de facto, é preciso que haja por parte do detentor a 
intenção de exercer, como seu titular, um direito real a coisa, e não um mero 
poder de facto sobre ela104. É uma actuação psicologicamente existente e que 
resulta de indícios de certos elementos objectivos por parte do possuidor. 

 
1.4.1.5.2. Teoria Objectivista 

 
Esta teoria, por sua vez, prescinde da vontade, e defende que sempre que há 
relação de facto há posse, salvo se a disposição particular da lei a excluir em 
certos casos, relegando-a à mera detenção. 

 
A doutrina tem-se orientado pelo subjectivismo e o código civil foi considerado 
como integrado nessa orientação105. 

                                                 
103 Veja também: Acordãos do Tribunal da Relação de Portugal: Ac. Rc. De 17-XI -81: Col.Jur, 6º., T. 5,61; Ac. R.P. de 9 – X 
– 79.: Col. Jur., 4.º- 1283 
104 Pires de Lima e Antunes Varela, (1972) Código Civil Anotado, Vol. III, Coimbra, p. 5, Anot. 6 
105 Idem 
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Todavia, a única referência à intenção no código civil é no art.1255 a) CCC, e é 
onde o subjectivismo se poderia fundar.  
 
Só que esta referência é deveras compatível com a posição objectivista, se 
entendermos que se refere à intenção declarada do agente sobre a sua própria 
posse, o que é também exteriorização e vale como elemento objectivo. V.g, se 
alguém apossa-se dum terreno alheio mas declara categoricamente que o faz em 
nome do dono, mesmo que não haja mandato ou contrato de trabalho, com base na 
alínea b) e c) do art.1253 CC, nesse caso não se adquire posse, que tem de 
significar um poder autónomo exercido sobre o bem. Porém, se vemos alguém 
exercer os mesmos poderes e não há título ou declaração sobre a coisa, 
devemos concluir que há posse, porque há corpus sem necessidade de deslindar o 
animus106. 
 
Este entendimento é corroborado por Menezes Cordeiro, que adianta que a 
concepção objectivista da posse aparece como a mais convincente. É facilmente perceptível 
que na posse é observável uma situação de facto mas ninguém poderá penetrar, 
a não ser através de malabarismos literários, no espírito do possuidor para 
conhecer as suas intenções.107 
 
 
 

1.4.2. Posse – sua classificação 
 

a)  Posse Titulada e Posse não Titulada 
 

Título, para o direito, é o facto ou conjunto de factos de que estão na origem de uma 
dada situação jurídica de reconhecimento a algum sobre o direito em relação a 
um bem.  
 
Frequentemente a posse tem na sua origem um determinado negócio jurídico, 
que em abstracto é idóneo para operar a transferência do direito, mesmo que 
em concreto não o seja, porque inválido – esse negócio é o título da posse. A 
contrario - sensu, e nos termos do nº-1 do art.1259 CC, a falta de validade formal, 
impede que se fale de título. 

 
Porém, quando alguém detém uma coisa, porque simplesmente se apossou dela, 
temos posse não titulada. A posse não titulada é a do que abusivamente se 
apropria de uma coisa pertencente a outrem, sem que entre eles se haja 
realizado qualquer negócio capaz de transferir o domínio. Entretanto existem 
outras formas de posse.   

 
b) Posse de boa fé e posse de má fé 

 

                                                 
106 Oliveira Ascensão, ob cit, p. 88 
107 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 394. 
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Fala-se de posse de boa fé, àquela que tem lugar quando o possuidor ignorava 
ao adquiri-la, que lesava o direito de outrém, esclarecendo em seguida que a 
posse titulada se presume de boa fé e a não titulada, de ma fé. Assim, podemos 
também falar da posse adquirida por violência que é sempre considerada de má 
fé, mesmo quando ela é titulada. 
 
Nos termos do nº – 1 do art.1260 CC, o conceito de boa fé é nos dado em 
termos ético – psicológicos, no sentido de que no momento da aquisição, o 
possuidor ignorava estar a lesar o direito de outrem.  

 
c) Posse Pacífica e Posse Violenta 

 
A posse pacífica resulta de sua aquisição sem violência. 
 
Nos temos do artigo 1261 CC, a posse que começou violenta, será violenta para 
sempre. Pelo contrário, não é violenta a posse que começou sem coacção, 
muito embora a sua subsistência resulte de violência repetida, vide, nº – 3 do 
art.1260 CC e conforme referência que fizemos anteriormente. 
 
Do nº- 2 do art. 1259 a do art. 1297, ambos do CC, resulta uma noção de posse 
pacífica para efeitos de usucapião que não é incompatível com a investidura 
violenta na posse, desde que cesse essa violência. 

 
d) Posse pública e posse oculta 

 
A noção de posse pública encontra-se descrita no art.1262 CC e é exercida de 
modo a puser ser conhecida pelos interessados. Sendo a posse oculta definida 
tendo em atenção, não o seu momento constitutivo, mas o próprio exercício, 
com base na alínea a) do art.1263 CC. 
 
É frequente na posse oculta, o esbulho, e este pode ser praticado às ocultas, e 
só os seus efeitos ficam dependentes do conhecimento dele. É o que resulta do 
art. 1282 CC. O mesmo pode-se dizer quanto à usucapião – art.1297 CC. 
Assim, como para o registo da mera posse conforme disposto no nº – 2 do 
art.1295 CC. 

 
1.4.3.   Apossamento, Investidura ou Emposse 

 
Designa-se apossamento o acto pelo qual se coloca uma coisa na situação de 
afectação material ex-novo, ou simplesmente, como apropriação material de uma 
coisa108. 

 
Por esta via, é necessário que se pratiquem actos com intensidade suficiente para 
que se afirme que o sujeito colocou a coisa debaixo do seu poder. O art.1263 alínea 
a) CC, refere-se à “prática reiterada”, para referir mais à intensidade do que à duração.  
 

                                                 
108 Menezes Cordeiro, ob citp, 459. 
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Por exemplo, se alguém subtrai um anel e põe-o no bolso, está consumado o 
apossamento.  

 
1.4.4.   Detenção 

 
Existe detenção quando, ao exercício fáctico de poderes, nos termos de um direito 
real (corpus), acresce uma situação que impede que se fale em posse, ex-vi, art.1253 
CC. 

   
Engloba as situações em que embora haja exercício de facto não se constitui a 
relação jurídica da posse. Existe nos casos em que o exercício é desacompanhado da 
intenção de agir como beneficiário do direito, a posse é em nome de outrem, e 
quando alguém exerce indevidamente poderes sobre a coisa do domínio público. 
Noutras palavras podemos dizer que o detentor é um possuidor precário, aquele 
que tendo embora o corpus da posse, a detenção da coisa, não exerce o poder de 
facto com  animus de exercer o direito real correspondente (com animus possidendi).  

 
1.4.5. Inversão do Título de Posse 

 
Nos termos do art. 1265 CC, a inversão do título da Posse pode ocorrer de duas 
formas: 

 
- Por oposição do detentor contra aquele em cujo nome possuía. De salientar 

que esta oposição tem de ser categórica, de modo a sobrepor-se à aparência; 
 

- Por oposição de terceiro capaz de transferir a posse109. Se surge um terceiro 
que se arroga a propriedade e vende da coisa ao detentor, por exemplo, há 
inversão do título da posse. A compra e venda, como novo título, sobrepõem 
ao título anterior. Quem era detentor fica possuidor, muito embora o terceiro 
pudesse não ser efectivamente o dono da coisa110. Atente-se que o actual 
possuidor tenha de ser precedentemente detentor, doutra maneira, não haveria 
título a ser invertido por acto de terceiro.  

 
Portanto o possuidor em nome alheio não adquire a coisa possuída sem 
inversão do título. 

 
1.4.6. Transmissão da Posse 

 
A tradição prevista na alínea b) do art. 1263CC, consubstancia uma situação de 
aquisição derivada da posse, ou seja, resulta da transmissão de uma posse já 
constituída de uma pessoa para outra. Nesta óptica, a posse anterior passa para o 

                                                 
109 Julgamos pertinente a observação do professor Menezes Cordeiro, ob cit, p. 465, que entende que a expressão “acto de 
terceiro capaz de transferir a posse”, é pouco feliz, uma vez que, se um acto de terceiro transfere a posse, já não há inversão 
do título da posse, mas sim uma qualquer aquisição derivada – autêntica transferência da posse. Assim, vamos entender que o 
código queria dizer, “por acto de terceiro capaz de constituir a posse”.  
110 Ainda segundo Menezes Cordeiro, esse acto de terceiro, tem de ser um acto com potencialidades para fazer passar a 
detenção a posse. 
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adquirente com as características que tinha, excepto, evidentemente, se se 
modificarem as condições do negócio jurídico respectivamente.  
 
Na tradição é possível identificar dois elementos: por parte do antigo possuidor, a 
acção de “dar”, de transferir e, por parte do adquirente, a acção de “receber”, de aceitar 
a transferência. Teoricamente – e assim terá provavelmente, sido nos tempos 
primitivos, podendo-se então defender com êxito que nunca haveria transmissão 
de posse, mas apenas nova constituição – na tradição o adquirente deveria praticar 
os actos materiais necessários, com publicidade, para adquirir a posse. Refira-se 
que, muito cedo, assim deixou de ser111. 

 
Poderá suscitar algumas dificuldades de entendimento, o que acabamos de referir, 
uma vez que, sendo a posse uma afectação material, a transferência não se 
contenta com uma declaração de vontade: é necessário que algo se modifique na 
factualidade das coisas, ocorrendo a necessidade da tradição. Contudo, e como a 
afectação material pode ser exercida por não possuidores em nome daqueles, num 
fenómeno que é muito comum em direito, a representação, é em torno deste 
ponto que se manifestam os dois casos de transmissão exclusivamente 
contratual112, nomeadamente: 

 
a) Traditio brevi manu (tradição de mão curta), que designa a transmissão a favor do 

detentor por acordo com o possuidor, havendo, então, transferência da posse. 
Imagine-se a situação do detentor, possuidor em nome alheio, a quem a coisa 
objecto da detenção seja vendida, quebra-se o nexo que, nos termos da alínea c) 
do art.1253 CC, colocaria aquele na situação de detentor, recebendo a posse do 
seu antecessor, o que pode ser feito por simples contrato113 

 
b) Constituto possessório, prescrito no art.1264 CC, este é de alguma forma o inverso 

da traditio brevi manu. Aqui, o possuidor passa a detentor, porque, tendo 
transmitido o seu direito, passa a possuir em nome de outrem, perdendo a 
posse nos termos da alínea c) do art.1253 CC, isto por um lado, por outro, o 
adquirente da posse recebe-a aparentemente sem exercer poderes materiais, 
porque esses poderes são exercidos em seu nome, pelo antigo possuidor e 
actual detentor, repercutindo-se, consequentemente, na sua esfera jurídica, o 
que também se consegue por mero contrato. 

 
Atente-se ainda à tradição simbólica, prevista ainda na alínea b) do art.1263 CC, 
que traduz as situações em que a entrega da coisa não seja material, mas 
revestindo no entanto, significado social e jurídico de pôr a coisa à disposição 
do adquirente. Por exemplo, a entrega de chaves duma casa, seria bastante 
para provocar a sua transmissão. Esta realidade pode-se aproximar a uma 
transmissão meramente contratual. 

 

                                                 
111 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 524. 
112 Menezes Cordeiro, p.529. 
113 O código não faz referência especial a este tipo de tradição, mas deve-se considerar incluído na al b) do art.1263, Segundo 
Menezes Cordeiro, ob cit, p.525. 
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Fora destes casos, pode-se dizer que por força da própria estrutura da posse, 
os negócios jurídicos que a tenham por objecto são, normalmente, reais – 
quando se constituem, sob pena de nada transitarem114. 

 
c) Sucessão na posse 

 
Diferentemente da transmissão, em que um direito é transferido para a 
titularidade de outra pessoa, na sucessão, o titular de um direito subjectivo é 
substituído por outro, mantendo-se o direito em posição estática.  
 
Note-se que nos termos do artigo 1255 CC, a posse continua nos sucessores, 
que não fala em transmissões como no artigo 1264CC. Isto, porque, o 
sucessor, é pela lei colocado na situação jurídica do de-cujus, 
independentemente de quaisquer outras considerações. 

 
1.4.7.  Usucapião 

 
Pela usucapião adquirem-se, originariamente, direitos reais sobre coisas, em 
consequência de uma posse duradoura sobre elas exercidas115.  
 
A usucapião baseia-se na posse prescricional, que é a posse boa para a usucapião116. 
Esta tem que ser efectiva conforme a teoria objectiva isto é, deverá ser aquela que é 
exigida pelo fim da utilização da coisa, sob o ponto de vista económico. Isto sem 
perdermos de vista o estatuído no nº – 2 do art.1295 e no art.1297, ambos do CC 
que exigem como condição para a usucapião, que a posse tenha as características de 
ser pacífica e pública, para móveis e imóveis, faltando estas condições, não contam 
os prazos para a usucapião, pois, as posses assim inquinadas e não são boas para a 
usucapião.  
 
A usucapião tem sempre na sua base uma situação possessória. Essa posse pode ter 
sido constituída ex. novo pelo sujeito a quem a posse aproveita ou pode derivar da 
transmissão, a favor desse sujeito, de posse anterior.  
 
A regra geral do art. 1287 CC na qual são usucapíveis para além do direito de 
propriedade, todos os outros direitos reais de gozo, ainda que a lei não o diga 
expressamente, basta que não diga o contrário, como no artigo 1293 CC para que se 
aplique a regra geral. É o caso da locação prevista no nº-2 do art.1037 CC, cuja 
natureza real, se bem que discutida, tem vindo a fortificar-se. 

 
Quanto à contagem dos prazos, a regra geral é a de que se inicia a partir da 
constituição da posse boa para usucapião, mesmo que haja transmissão da posse, o 
sujeito pode juntar à sua, a posse do seu antecessor, nos termos do art.1256 CC, 
devendo, esta, ser boa para a usucapião, pois de contrário não interessa, mesmo nos 

                                                 
114 Ibidem, p. 529 
115 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 295. 
116 Idem, p. 297 
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casos de sucessão na posse do art.1255 CC, embora aqui a posse mantenha as 
mesmas características.117 

 
Deste modo, podemos concluir-se que a posse se considera não desde a sua 
aquisição por parte de determinado sujeito (aquisição derivada), mas sim, desde a sua 
constituição originária. A transmissão da posse não afecta, pois, o decurso do prazo 
para a usucapião.  
 
Entretanto, o decurso do prazo para efeitos de usucapião pode sofrer suspensões e 
interrupções, por força do art.1292 CC que remete para as regras da prescrição, 
conforme os artigos 318 e sgs e 323 e sgs CC, respectivamente. 
 
Decorrido o prazo legalmente fixado, a constituição do direito real por usucapião, 
opera com efeitos retroactivos, reportados ao início da posse respectiva, (entenda-se 
início da posse boa para a usucapião) de acordo com o art.1288 CC, devendo ser 
invocada judicialmente118, de contrário, o tribunal não conhecerá ex-ofício da 
ocorrência, nos termos do art.303 CC, aplicável por força do art. 1292 CC.  
 
Entretanto, a posse está sujeita ao registo, nos termos da alínea f) do art. 2, do CRP, 
e só será registada em face de uma sentença passada em julgado, na qual se 
reconheça que o possuidor tem possuído, pacífica e publicamente, por tempo não 
inferior a cinco anos. É o que estatui, peremptoriamente o nº- 2 do art, 1295 CC, ou 
seja, o único título admissível para o registo da posse segundo a lei moçambicana. 
 
Note-se no entanto, que no art. 100 do Código do Notariado, está prevista a figura 
de “justificação notarial”, que é meio facultado a quem se arrogue, com exclusão de 
outrem, titular do direito mas que não disponha de documento bastante para prova 
desse direito. Todavia, este artigo não entrou em vigor no ordenamento jurídico 
moçambicano, ex. vi, nº- 3 da Portaria Ministerial nº- 23 065. 

 
Do exposto se pode concluir que, a usucapião produz uma aquisição originária e não 
derivada de direitos reais, ou seja, é uma forma de constituição e não de transmissão 
dos mesmos. Assim sendo, os direitos que nela tenham origem não sofrem em nada 
com os vícios de que pudessem eventualmente padecer os anteriores direitos sobre 
a mesma coisa, como seja, por exemplo, a falta de registo. 
 
Dada a publicidade de que deve revestir-se, obrigatoriamente, a posse boa para a 
usucapião, os direitos constituídos por usucapião não tem de ser registados para 
ficarem totalmente ao abrigo das presunções em contrário derivadas, do registo119, 
conforme a alínea a) nº – 2 art. 7 do Código do Registo Predial (CRP). 

 
1.4.8. Benfeitorias e a Posse 

 

                                                 
117 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 474. 
118 Por exemplo em Portugal pode-se invocar extra-judicialmente, por meio de uma justificação notarial. 
119 Em caso de registados, temos efeitos enunciativos do registo, Segundo Menezes Cordeiro, ob cit, p. 476.  
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Estas estão ligadas ao poder jurídico de transformação, que é um dos aspectos do 
gozo. São melhoramentos de uma coisa, enfim, as alterações nela realizadas com o 
fim de beneficiá-la, conforme indicado no art. 216 CC, conjugado com os artigos 
1273 e sgs CC, e, comportam tais benfeitorias as seguintes modalidades:  

 
a) Voluptuárias; só o possuidor de boa fé que é protegido, poderá levantá-las mas 

só se não se der em detrimento da coisa, conforme dispõe o art. 1275 do CC. 
Parece dever-se entender que também as poderá levantar se reparar todo o 
detrimento causado na coisa120. 

 
b) Necessária; tanto o possuidor da boa e o de má fé têm direito à indemnização, 

vide nº- 1 do art. 1273 CC. Goza ainda o possuidor do direito de retenção de 
acordo com o art. 754 CC, mas só se estiver de boa fé, nos termos do art. 756 
CC. 

 
c) Úteis; tanto o possuidor de boa como o de má fé podem levantá-las, desde que 

o possam fazer sem detrimento da coisa, de acordo com o nº – 1 do art. 1273 
CC. Aqui também somos da opinião que poderão levantar se repararem todo o 
dano causado na coisa. Se não puder fazer o levantamento, tanto o de boa fé e 
o de má fé, deverão ser indemnizados segundo as regras de enriquecimento 
sem causa, com base no nº – 2 do art. 1273 CC. Note-se, que o possuidor de 
boa fé goza ainda do direito de retenção, enquanto não for pago (arts. 754 a 
756 CC.)  

 
De realçar ainda que para as benfeitorias necessárias e úteis, aplica-se o art. 
1274, do C.C. referente à possibilidade de compensação entre a obrigação de 
indemnização por benfeitorias com a responsabilidade do possuidor por 
deteriorações.  

 
1.4.9. O Uso 

 
O possuidor de boa fé pode usar a coisa, esta regra não vem explicitada, mas 
resulta da tutela trazida pela lei a esta situação.121 

 
1.4.10. A Fruição 

 
Prevista nos artigos 1270 e 1271 CC, o possuidor de boa fé goza de um autêntico 
poder de fruição, até cessar a boa fé, que lhe permite fazer seus os frutos que a 
coisa produza. O possuidor de má fé não tem qualquer poder de fruição.  

 
1.4.11. Responsabilidade pela perda e deterioração da coisa 

 
Com base no art. 1269 CC, o possuidor de boa fé é irresponsável, se não os 
provocou, porém, o de má fé é responsável durante a retenção, como parece 
decorrer do texto.  

                                                 
120 Oliveira Ascensão, ob cit, p. 109. 
121  Não é considerado ilícito, nem constitui obrigação de indemnizar. 



 63 

1.4.12. Defesa da posse 
 

A lei prevê uma pluralidade de meios, nos termos dos artigos 1276 e sgs CC, de 
defesa judicial específica da posse, e é o que trataremos a seguir.  

 
1.4.13. Tutela Judicial da Posse 

  
Já tínhamos feito referência da existência no ordenamento jurídico moçambicano 
duma pluralidade de meios da defesa da posse, vejamos então, quais são:  

 
a) Embargos de terceiro 

 
Encontram-se previstos no art. 1285 CC e visam a defesa do possuidor contra 
a sua situação por acto judicial e tem os seus termos definidos pelos artigos 
1037 e sgs do Código do Processo Civil (CPC.). 

 
b) Acções possessórias 

 
São de três espécies, as acções possessórias propriamente ditas, nos termos 
conjugados dos artigos 1276 e sgs CC. e 1033 e sgs do CPC.  

 
b1. De prevenção, com fundamento no justo receio de turbação ou esbulho,  
       Conforme o art. 1276 CC; 

 
b2. De manutenção, contra perturbação efectiva, vide, art. 1278 CC, de notar  
      que aqui, diferentemente da acção de restituição, não chega  a  haver    
      desapossamento: 

 
 
b3. De  restituição, contra  o  esbulho  ou  privação  da  posse  efectiva,  nos  
      termos do art. 1278 CC, nesta já se verifica o desapossamento.122 

 
De notar que  uma má qualificação da providência adequada, conforme o 
nº- 2 do art. 1033 do CPC, não afasta a procedência da acção.  

 
c) Restituição Provisória da posse 

 
Com esta acção reage-se contra o esbulho violento, forma mais grave de 
violação da situação do possuidor. Assim, antes de qualquer discussão as 
partes serão restituídas à situação anterior, (vide, o art. 1279 CC, conjugado 
com os artigos 393 a 395 do CPC, atinentes aos procedimentos cautelares).  

 
De notar que, nos termos deste processo, o esbulho é havido como nunca 
perturbado, é o que estabelece o art. 1283 CC, pelo que a lei considera que a 
posse não foi interrompida.  
 

                                                 
122 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 587 e Oliveira Ascensão, ob cit, p. 120  
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d) Entrega judicial da Posse 
 
Apesar de não constar do código civil, mas apenas no código de processo civil 
(arts 1044 e sgs), trata-se de uma importante acção de defesa possessória.  

 
O pressuposto desta acção é a exibição pelo autor do título translativo da 
propriedade a seu favor, entenda-se, transmissivo ou constitutivo de qualquer 
outro direito real bastante para justificar a posse. 

 
A acção é proposta contra o detentor da coisa, de acordo com o nº- 1 do art. 
1045 CPC, e segue uma tramitação expedita. Qualquer decisão proferida no 
termo da acção de posse judicial é extremamente provisória, não impedindo 
que o vencido faça valer o seu direito pelas acções provisórias ou pelos outros 
meios competentes, nos termos do art. 1051 CPC. 
  
Trata-se de uma possessória destinada a efectivar a posse transmitida 
contratualmente, cuja coisa nunca tinha sido entregue pelo detentor no âmbito 
do constituto possessório, aliás, dispõe neste sentido o nº- 2 do art. 1029 CPC. 

 
1.5. Natureza Jurídica da Posse  

 
Tem sido objecto de divergências doutrinárias a natureza jurídica da posse. Tratando-se 
de uma situação de facto com repercussão no mundo jurídico e criadora de um dever de 
abstenção e respeito para todos os membros de colectividade. Uma corrente doutrinária 
quis reconhecer na posse um direito real com todas as suas características legais, enquanto 
outros autores preferiam admitir apenas, no caso, um simples facto. 

 
Windscheid e Dernburg, para citar os pandectistas alemães do século passado, 
defenderam a posse como um facto. Ao contrário, Savigny, Von Thur, Martin Wolf, nela 
viram um verdadeiro direito real. 

 
A doutrina brasileira tem sido, desde Lafayette e Ribas, rica no sentido de reduzir a posse 
a um facto que tem efeitos jurídicos. 

 
Para o Professor Arnaldo Wald123  "a posse não é direito, pois produz os seus efeitos, sem que se 
tenha de indagar do título ou da existência do direito do possuidor. A posse, como a vida, é 
um facto, sendo tão jurídico o meio utilizado pela lei para proteger ou destruir este facto. 
Quanto às acções que protegem a posse, têm sido consideradas como acções reais sui 
generis124. 

 
Sustenta o Professor SAVIGNY125 que a posse é ao mesmo tempo um direito e um 
facto. Considerada em si mesma, é um facto; considerada nos efeitos que gera, isto é, 
usucapião e interditos, ela se apresenta como um direito. 

                                                 
123 Sílvio Rodrigues, Direito das Coisas, 5ª ed. Coimbra  rev.,  43,44. 
124 No mesmo sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação 20.553, publicado na RT 176/175.  
125 In Traité de la Possession em Droit Romain, trad. francesa de H. Staedtler, tomo I, p. 25. 
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Para o Professor Ihering a posse é um direito. Partindo de sua célebre definição de direito 
subjectivo, segundo a qual aquele é o interesse juridicamente protegido, é evidente a 
natureza jurídica da posse. 

Verdade que a posse difere dos outros direitos porque, enquanto nestes o facto que dá 
margem ao surgimento desaparece com a nascença do direito, na posse o direito só existe 
enquanto a situação de facto existir126. 

Entretanto, a posse é também considerado mero estado de facto, que a lei protege em 
atenção à propriedade, de que ela é a manifestação exterior. 

Segundo defende o Desembargador Ebert CHAMONN127: "é a posse um estado de facto, um 
poder de facto que alguém exerce sobre uma coisa, e cujo conteúdo é exclusivamente económico, porque se 
relaciona com o aproveitamento económico da coisa, considerada como objecto de satisfação das 
necessidades humanas. Mas é um estado de facto apenas no sentido de prescindir da existência de um 
título jurídico: há um direito à protecção da posse sem que a posse esteja fundada em direito." 

Sendo também certo que a posse é uma situação jurídica, importa agora indagar a sua 
posição no mundo do Direito.  

 
a) Posse como direito subjectivo 

  
É unânime no entanto, na doutrina, a qualificação da posse como direito subjectivo:  

 
- Para o Professor Oliveira Ascensão, a posse é um direito, e é o, na medida em 

que, o possuidor é automaticamente protegido, enquanto não se lhe opuser um 
direito prevalente e produz efeitos definitivos nessa medida. Sustentam esta 
posição, os arts 46, 1257, 1279, do CC, que atribuem direitos ao possuidor e 
tratam a posse em paralelo com outros direitos reais, criando presunção de 
direito real, sem motivo, até então, para se defender o contrário128. 

 
-  Por sua vez, o Professor Menezes Cordeiro, entende que a posse é um direito 

subjectivo, uma vez que, o possuidor pode aproveitar as utilidades que a coisa 
proporciona com aquiescência e protecção da ordem jurídica – sendo 
destinatário de permissões normativas relacionadas com aproveitamento de 
determinado bem129. 

 
b) Posse como direito real 

 
No entanto, a classificação da posse como direito real não é pacífica na doutrina, 
senão vejamos:  

 

                                                 
126 Silvio RODRIGUES, Direito das Coisas, 20 ed., 21. 
127 In Rev. de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara (23): 11-27, 1970 
 
128 Oliveira Ascensão, ob cit, p. 129 
129 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 614  
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- Para o Prof. Oliveira Ascensão, a posse é direito, mas não um direito real, 
porque inoponível nos termos do art. 1281 CC, a terceiro possuidor de boa fé  
e não tem carácter inerente130;  

 
- O Prof. Menezes Cordeiro, por sua vez, é da opinião de que, sendo a posse, 

afectação jurídica de coisa corpórea, é forçosamente um direito real – temos 
direito real de posse nos termos do usufruto, da propriedade, etc. No entender 
deste conceituado Professor, o art 1281 CC, apenas provoca em relação à 
posse, um caso de inoponibilidade, que aliás é comum a todos os direitos131, 
não sendo, por isso de acolher a posição do Prof. Oliveira Ascensão. Aliás, 
sendo direito real, não oferece dúvidas, a sua qualificação como direito real de 
gozo.  

 
A nossa posição é de que a posse é de facto um direito real, isto é, 
concordamos com a posição assumida pelo Prof. Menezes Cordeiro, a este 
respeito. Porquanto, se trata de um direito que se exerce sobre uma coisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Ibdem, p. 130 
131 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 615 
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2. POSSE DA TERRA NO ÂMBITO DOS DIREITOS REAIS. 

No âmbito da disciplina dos Direitos Reais vigora o princípio da tipicidade que deriva do 
artigo 1306º Nº – 1 do Código Civil (CC). 

Incidindo os direitos reais sobre as coisas – máxima no que diz respeito a sua aceitação – e 
sendo a terra uma coisa (art. 202º- do CC), resulta, deste modo, que ela pode ser alvo dos 
diversos direitos reais. Todavia, no ordenamento jurídico moçambicano existe, em relação à 
terra, um regime jurídico característico. Como já dissemos, resulta da Constituição que a 
terra é propriedade do Estado, não o podendo por isso, ser de particulares. 

A Constituição da República, de 1975 nos artigos 8 e 46 e seguintes criou o direito de uso e 
aproveitamento da terra (duat), através da Lei nº 6/79, de 3 de Julho. Em 1997, através da 
Lei nº 19/97, de 1 de Outubro, aprovou-se a nova lei de terras. Daqui decorre que mesmo 
que o princípio da tipicidade dos direitos reais, estatuído pelo CC, não tivesse carácter 
aberto (em termos de permitir a criação de outros direitos reais, fora os constantes do CC, por legislação 
avulsa) o duat prevaleceria no ordenamento jurídico moçambicano, por, encontra suporte 
constitucional. Sendo a terra propriedade do Estado, o duat é mecanismo que se criou para 
permitir a afectação de uma coisa (a terra) a sujeitos, particulares, conferindo-lhes, então, 
vários poderes sobre a mesma. Através do duat levantam-se várias situações de conteúdo 
positivo e negativo132 do mesmo, bem como da sua criação e extinção coincidentes com as 
demais figuras reais, mas também, aspectos diferentes. 

O duat como direito sui generis direito característico, suscita vários problemas como por 
exemplo, da aplicação ou não de certas soluções do regime geral dos direitos reais. Por isso, 
cumpre levantá-los e analisá-los com vista a melhor conhecer a sua forma de compreendê-
los. 

A abordagem da posse da terra no que diz respeito à sua constituição, transmissão, extinção 
e efeito é importante na medida em que a posse é o ponto de partida, é a chave conteúdo 
positivo dos direitos reais de gozo. Do ponto de vista objectivo, é a actuação material ou 
possibilidade de continuá-la que poderá ser acompanhada da intenção de agir como o titular 
do direito a que o exercício do poder de facto se refere. 

2.1. A posse da Terra – seu regime jurídico 

a) Noção e natureza da posse da terra 

        a1.  Noção/Conceito 

A noção posse ainda que breve, e sua distinção com uma figura afim que é a 
detenção é importante abordar como ponto de partida. No que diz respeito a posse, 
o artigo 1251º do CC define como sendo “o poder que se manifesta quando alguém actua 
por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real”. Isto é, a 

                                                 
132 Sobre conteúdo positivo e negativo dos direitos reais, veja-se Menezes Cordeiro, Direitos Reais; LEX; Lisboa; 1993; pág. 
379 e ss  
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posse exprime uma situação na qual uma pessoa tem o controlo133 de uma coisa. 
Ora, na detenção também há esse controlo material e assim podem surgir problemas 
de qualificação. 

Esta distinção de posse e detenção derivou da ideia de certa doutrina que consagrou a 
ideia de posse assente em dois elementos: o corpus – controlo de facto em si – e o 
animus – intenção de ser proprietário, de ser possuidor ou de ter coisa para si. Esta e 
a posição da doutrina dita subjectivista a qual se contrapõe a doutrina objectivista 
para quem basta o simples controlo material das coisas para haver posse134 

Para a doutrina doutrina subjectivista, haverá detenção e não posse se faltar um dos 
elementos desta que é exactamente o animus. 

Sobre estes elementos, já tivemos a oportunidade de abordar e explicar o seu 
alcance técnico doutrinário. 

Quanto à orientação do CC, tal coloca problema na medida em que se levantam 
soluções diferentes. Da análise do CC resulta que a distinção entre posse e detenção é 
de acordo com um critério legal, pois, será detenção todo o controlo material que se 
achar numa das situações do artigo 1253º do CC.   

Consideramos que a natureza da posse é, no entanto importante por ser uma das 
questões mais discutidas neste instituto135. Há teses divergentes, sendo que, para 
uns, é uma realidade fáctica na medida em que o que está em causa é o facto de 
alguém deter uma coisa e para outros, a posse é uma realidade jurídica, na medida 
em que é protegida e regulada por lei136. 

Há ainda a considerar as teses mistas onde a posse é vista como um facto e um 
direito simultaneamente, e um “facto enquanto posse, relação jurídica enquanto 
consequência desse próprio facto”137. Esta é a melhor orientação, pois, enquanto 
realidade jurídica, a posse é um direito de gozo diferenciado138. Sobre estes aspectos 
tivemos já a oportunidade de abordar. 

A par da posse, temos o conceito acesso à terra que descreve uma situação e não uma 
regra. Tal significa, que “a pessoa que tem acesso à terra é capaz de fazer algum uso do 
recurso”. No entanto, o conceito não especifica se a pessoa tem ou não o direito legal 
de usar o recurso, apenas se limita a indicar um facto139. 
 
O nosso argumento e posição assumida é de que a “posse da terra” significa “as 
condições segundo as quais se ocupa a terra: os direitos e obrigações de quem detém a terra”. Por 

                                                 
133 cfr M. Cordeiro; (1997) A posse – perspectivas dogmáticas actuais; Coimbra; pág. 8 
134 Cfr. M. Cordeiro; ibidem; pág. 51 ss. 
135 Sobre a natureza da posse, veja-se Menezes Cordeiro; ibidem; pág. 159 ss. 
136 Nas teses jurídicas há ainda várias orientações (uns consideram, que é direito real, exercício de um direito subjectivo, um interesse 
legítimo, um direito diverso, etc.).  
137 Windsscheid, citado por Menezes Cordeiro; A Posse, op. Cit; pág. 160. 
138 Assim Menezes Cordeiro; ibidem; pág. 164 
139 J. BRUCE, (1993) A Review Of Tenure Terminology, Madison, 5 
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sua vez, constituem o sistema de posse da terra “todos os tipos de posse que são 
reconhecidos por um sistema legal nacional e ou local, tomado em conjunto como um sistema”140. 

 
Para se compreender um sistema de posse da terra é importante compreender a 
relação que o mesmo estabelece com os sistemas económicos, políticos e sociais 
que o produzem e que, ele, por sua vez, influencia. Assim, falar da posse e dos 
sistemas de posse de terra é falar da posse numa perspectiva de articulação com 
outros sistemas141. É o sistema da posse da terra que cria as condições para que se 
tenha um acesso efectivo à terra e se possa usar este recurso. 
 
Também, defendemos que a posse da terra é mais do que uma questão legal, porque 
dá a oportunidade básica para a sobrevivência e a prosperidade em muitas 
sociedades africanas, pois, a terra é objecto de competição entre pessoas e entre 
grupos. Assim, a distribuição da terra é uma questão profundamente política142 e 
social de grande alcance e sensibilidade.   
 
Como já fizemos referência, em África por exemplo, existem dois tipos de sistemas 
de posse de terra: o consuetudinário e o convencional. O primeiro é caracterizado como 
sendo o tipo de sistema baseado em princípios locais, onde o acesso, uso e controle 
da terra pelos indivíduos é, desde muito, regulado pelas suas próprias tradições 
costumeiras, que variam de um lugar para o outro e com o tempo. O sistema 
convencional, por sua vez, é caracterizado pelas transacções monetárias e pelo 
registo formal e legal de propriedade da terra, tendo sido introduzido pelas 
autoridades coloniais e prevalecendo hoje em dia nas áreas de influência do 
Estado143. É no âmbito destes sistemas de posse que se tem acesso à terra sendo 
que a norma jurídica é aplicada para o efeito. Entretanto, é importante que se 
aplique tal norma partindo do objecto da Posse. 

  

b) O objecto da posse 

Os direitos reais referem-se às coisas, mais concretamente às coisas corpóreas144. 
Sendo a posse, grosso modo, a actuação conforme o exercício do direito real em 
causa, resulta que o seu objecto só poderá ser igualmente uma coisa corpórea. 

Por isso, falar da posse da terra implica considerar a terra como coisa. Sobre a 
consideração da terra como coisa em referência à posse, já não constitui dúvidas no 
presente estudo145 e acrescentaremos apenas que se trata de uma coisa corpórea e 
imóvel. 

 

                                                 
140 Ibid 1-2 
141 Ibid: 2 
142 J.W.BRUCE. (1992) “ Questões de Posse da Terra em África: Uma Visão Global” EXTRA Especial Junho, ob cit, 7. 
143 V.P.MUCHANGA, (1998) “Delimitação de Terras Comunitárias para a Segurança de Posse em Alto Molócue: Uma Alternativa para a 
Sustentabilidade do Distrito”? Trabalho de diploma, Licenciatura em geografia, UEM, 16,46. 
144 cfr. artigo 1302º do CC. 
145 Artigo 1251 do CC. 
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c) Vicissitudes da posse 

1. Constituição e transmissão da posse da terra 

A posse manifesta-se de várias formas sendo os seus aspectos dinâmicos quando 
analisados no âmbito dos direitos reais e, no caso particular, a sua eventual 
manifestação e especificidade no direito de uso e aproveitamento da terra. 
Pretendemos, neste caso, analisar a constituição, transmissão e extinção da posse na 
perspectiva da aplicação das soluções do regime geral da posse de terra. 

Analisemos entretanto, a constituição e transmissão da posse da terra. 

Mas antes distinguimos a aquisição originária e derivada da posse. Fala-se da 
constituição ou aquisição originária sempre que uma situação possessória surja ex. 
novo e aquisição derivada ou transmissão nos casos em que o sujeito recebe, de 
outrem, uma situação já constituída. Assim, como figuras da aquisição originária 
temos o apossamento146 e a inversão o título da posse147 e como figuras 
respeitantes à aquisição derivada (transmissão) abordaremos a tradição148, constituto 
possessório149  e a sucessão na posse150.  

2. O apossamento na legislação sobre o direito à terra 

Em termos resumidos, o apossamento consubstancia o acto ou conjunto de actos 
materiais tendentes a permitir a afectação de uma coisa a um sujeito151. 

Quanto ao duat, este tem sido entendido por alguns juristas como o apossamento  
nos termos do artigo 12 alínea a) da L.T. Todavia, uma leitura bem atenta do 
preceito, dá-nos conta de que o que aqui se trata é de um dos modos de aquisição 
do duat. Isto é, está em causa a aquisição de um direito real, designadamente o duat 
e não a aquisição da posse sobre a terra. 

Contudo, a despeito da conclusão acima assinalada há que notar estar implícito no 
preceito uma situação de posse (posse costumeira) e isto retira-se da expressão 
“ocupação”. Ora, é exactamente o uso desta expressão que leva a conclusão, por 
muitos, de que a figura do apossamento encontra-se aqui descrita. Entretanto, 
cumpre recordar que termo da a aquisição originária da posse e aquisição derivada, 
sendo que a expressão ocupação utilizada neste preceito abrange as duas situações 
e não somente o apossamento que consubstancia uma aquisição originária da posse. 

Por isso, algumas questões se levantam: Será que a posse da terra pode ser 
adquirida via apossamento somente com base nos requisitos do artigo 1263º alínea 
a) do CC?  E, no âmbito da posse da terra, será possível o esbulho? 

                                                 
146 Artigo 1263º, alínea a) do CC. 
147 Artigo 1263º, alínea d) do CC. 
148 Sobre a Tradição (da expressão romana traditio) cfr 1263º, alínea b) do CC 
149 Cfr artigo 1263º, alínea. c) do CC 
150 Artigo 1255 CC 
151 Artigo 1263 alínea a) CC 
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Respondendo à primeira questão (a relativa a possibilidade ou não de apossamento 
somente com base no artigo 1263º alínea a) do CC) a resposta é afirmativa. Com 
efeito, viu-se atrás que o artigo 12 alínea a) da L.T. trata basicamente da aquisição 
do duat e não se restringe ao mero apossamento por via costumeira. Assim, não se 
encontrando na legislação sobre terras nenhum preceito que expressa ou 
tacitamente (por conflituante ou outra situação bastante) afaste o artigo 1263º do 
CC quando está em causa a aquisição da posse da terra por via do apossamento 
então é-de se concluir que este último preceito tem inteira aplicação quando o bem 
em causa seja a terra pelo que pode-se adquirir a posse, via apossamento, somente 
com base nos quadros do artigo 1263º do CC, isto é, independentemente de 
qualquer consideração de ordem costumeira. Recordar que, actualmente, muitos 
segmentos populacionais já não seguem práticas costumeiras e assim estes ver-se-
iam privados de adquirir a posse por via do apossamento se a conclusão diferente 
se chegasse. 

Quanto à situação do esbulho, cabe antes referir que é, uma modalidade significativa 
de apossamento; consubstancia o apossamento de uma coisa sobre a qual incidia 
uma situação possessória anterior de outrem, que não deu qualquer assentimento à 
operação. Verifica-se que isto é possível relativamente aos demais bens e mesmo 
para a posse no âmbito do direito de propriedade152 e, esta situação, parece ser 
dificilmente aplicável à posse no âmbito do duat na medida em que a legislação 
sobre terras tem todo um mecanismo que vai no sentido de permitir, às 
autoridades administrativas, o controlo e protecção da posição dos sujeitos 
(dotando-se para isso de um cadastro de terras); e mesmo implicando, o duat, 
titulação e registo153 a sua ausência não prejudica quando o duat tiver sido 
adquirido por via costumeira154. Contudo, há que considerar que ainda assim o 
esbulho poderá ter lugar, não só porque é inerentes às vicissitudes de qualquer 
direito real (incidindo sobre qualquer bem) mas porque neste caso é a própria 
Constituição da República de Moçambique que consagra a protecção (tutela) em 
beneficio de utilizadores e produtores directos155 pelo que bem pode acontecer 
existir um indivíduo que tem a posse de uma parcela mas que não realiza o 
correspondente aproveitamento e surge um outro ou mesmo um grupo a fazer o 
aproveitamento da referida parcela de terra. 

3. Detenção e posse da terra 

A inversão do título da posse é, em termos resumidos, a transformação da 
detenção em posse. A detenção, tal como a posse, consubstancia um controlo 
material sobre certa coisa mas sem que possa falar-se em posse. A distinção entre 
posse e detenção é de acordo com um critério legal-objectivo sendo pois detenção 
tudo aquilo que a lei afere como tal156. Todavia, é possível passar da detenção para 
a posse e tal faz-se por inversão do título da posse157. A inversão do título da 

                                                 
152 cfr. Artigo 1267º nº- 1 alínea  d) do CC. 
153 Artigo 13 nº- 1 e Artigo 14 nº- 1 da Lei 19/97 de 1 de Outubro 
154 Artigo 13 nº- 2 e Artigo 14, nº- 2 da Lei 19/97 de 1 de Outubro 
155 Artigo 47 nº- 3 da CRM 
156 Cfr Artigo 1253 do CC 
157 Artigos 1263 alínea a) e 1265 do CC 
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posse pode dar-se por oposição do detentor do direito contra aquele em cujo 
nome possuía ou por acto de terceiro na transferência da posse. 

Vejamos o seguinte exemplo: Se num prédio urbano o seu proprietário tolera que 
certo indivíduo use o terreno para certo fim é óbvio que este último é detentor 
pois cai no âmbito do artigo 1253º alínea b) do CC. Todavia, se houver uma venda 
do prédio urbano (o que implicará a transmissão do direito de uso e 
aproveitamento do respectivo terreno – artigo 16, nº-4 da LT) e com base no 
processo da venda o detentor manifestar a sua oposição, então este converte-se 
em possuidor. A mesma situação pode aplicar-se aos prédios rústicos, atendendo à 
conjugação dos artigos 16, nº – 2 da LT e 15, nº-2 do Regulamento da LT (RLT); 
outro exemplo que se pode apresentar parte da consideração do uso do terreno, ao 
abrigo de um contrato de cessão de exploração158 como uma situação de detenção. 
Posto que o cessionário venha a efectuar uma oposição contra aquele em cujo 
nome possa (o titular do duat) converter-se em possuidor, isto é, passa a possuir em 
nome próprio. 

4. A traditio e a posse da terra 

É o art. 1263º, alínea b) do CC que dispõe que a tradição pode ser material ou 
simbólica. Esta última, por sua vez, subdivide-se em traditio longa manu, traditrio ficta 
e traditio brevi manu. Quanto à tradição material, na medida em que esta implica – e 
não é mais do que isso – a entrega da coisa, não se tem dúvidas que são aplicáveis 
ao duat. Assim, por exemplo, no caso do art. 16, nº- 4 da LT onde com a 
transmissão do imóvel transmite-se o direito de uso e aproveitamento do terreno 
respectivo, a transmissão pode operar-se com a efectiva entrega da coisa e ai será, 
um caso de tradição material. 

Quanto à tradição simbólica, cremos ser aplicável a traditio ficta onde ao invés da 
entrega da coisa faz-se a entrega de símbolos, maxime, documentos emitidos pelas 
autoridades competentes ou pelo anterior titular do duat nos casos válidos. 

5. A transmissão do direito da posse da terra e a figura do constituto Possessório 

O constituto possessório consubstancia a situação em que um possuidor converte-se 
em detentor. Tal acontece quando há transmissão do direito real continuando, 
todavia, aquele a controlar materialmente a coisa. 

Consta dos art. 1263º alínea c) e 1264º – do CC. Analisando o disposto no artigo 
1264 do C.C. podemos concluir que o constituto possessório tem inteira aplicação ao 
duat. No caso do nº – 1 podemos ter, por exemplo, um titular do duat que 
transmite o prédio urbano o que implica transmissão do terreno159 mas que ainda 
continua a exercer controlo sobre o terreno ou mesmo sobre o prédio urbano e 
sobre o terreno entretanto, não se vai deixar de considerar como transmitido o 
duat, bem como a posse. 

                                                 
158 Artigo 15 nº- 4 da lei 19/97 de 1 de Outubro. 
159 Artigo 16 nº- 4 da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro 
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No caso do nº- 2 do art. 1264º do CC podemos considerar o caso em que tendo 
havido extinção do duat por incumprimento do plano de exploração ou projecto 
de investimento160 e o Estado concedido o direito sobre aquela parcela a um outro 
indivíduo apesar de o anterior titular continuar a exercer controlo material sobre o 
terreno. 

É, suficiente para questionar: Será que as formas de extinção do duat constantes do art. 18 
da LT constituem um numerus clausus? Isto é importante, pois, pode ser necessário 
analisar (causísticamente) se, com a extinção do direito, há extinção da posse. 
Respondendo à questão levantada, dir-se-á que das formas de extinção dos direitos 
reais há que analisar situação de forma a ver se é ou não aplicável ao duat (assim o 
não uso não se lhe aplica tal como, dir-se-ia, a caducidade e prescrição161. Quanto 
à caducidade, a conjugação dos artigos 18 nº- 1, alínea c) da LT e o artigo 298º nº- 
2 do CC demonstra ser aplicável. 

Tudo isto é importante já que pode pretender saber-se se pode o titular do duat 
extinguir o seu direito e investir outrem na posse ao que fará pela cedência162, que 
abarca a tradição e o constituto possessório. Aqui, podemos questionar se transmitindo 
o titular do duat o seu direito, fora dos quadros do art. 16 da LT (maxime do seu nº 
4), fica o adquirente na contingência de regularizar situação mediante pedido de 
autorização e apresentação de plano de exploração163 este último poderá adquirir a 
posse via constituto possessório. É que o art. 1264º, nº 1 do CC estabelece que 
não deixa de considerar-se transferida a posse para o adquirente, “ainda que por 
qualquer causa, aquele continue a deter a coisa” (e, neste caso a causa seria o 
adquirente não ter ainda obtido autorização por parte das entidades competentes). 

Admitir que a situação que vimos se aplica ao duat, seria tornar a terra um bem 
que, embora inalienável, estaria dotado de maior e fácil transabilidade (dentro dos 
limites permitidos na lei) com exclusão da transferência da propriedade o que 
parece atentar contra o espírito da legislação aplicável à terra. Com efeito, 
pretende-se que toda a situação relativa à terra seja efectivamente conhecida por 
parte das autoridades competentes para o qual está dotada de um cadastro e as 
situações relativas à constituição, modificação, transmissão e extinção do duat 
estão sujeitas a registo164. Não se pretende que a situação jurídica da terra fique na 
completa alçada dos particulares. Exige-se a intervenção do Estado através dos 
serviços competentes. Assim, numa situação destas, não se pode considerar que o 
“adquirente” tenha adquirido a posse via constituto possessório. 

                                                 
160 Artigo 18 nº- 1 alínea a) da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro 
161 Bem analisado o art. 298ª do Código Civil, a prescrição é causa genérica de extinção dos direitos reais. A comprovar temos 
o art. 730ª, alínea b) do mesmo diploma legal relativo à extinção da hipoteca. Uma aplicação desta ideia estaria na extinção por 
prescrição do direito resultante da promessa com eficácia (Cfr. Oliveira Ascensão, Direito Civil – Reais; 5º edição, Coimbra; 
Coimbra Editora; 1993; pág. 408 
162 Artigo 1267, nº- 1, alínea c) do CC. 
163 Artifos 19 e 25 e seguintes da lei 19/97 de 1 de Outubro 
164 Artigos 14 nº- 1 de lei 19/97 de 1 de Outubro e 20 do cfr regulamento da lei de terras. 
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Pode-se questionar então: o que consubstancia a situação em que o titular do duat cede o 
direito a outrem (fora dos quadros da legislação de terras) ficando este na contingência de 
pedir autorização? Eis algumas soluções que pensamos seriam possíveis usar: 

a) Equiparar o acto do titular à renúncia constante do art. 18/1 da LT pelo que o 
indivíduo a quem aquele cedeu o direito será considerado um novo requerente 
daquela parcela de terra (e assim terá de seguir todo o processo normal para as 
situações de pedido); 

b) Considerar o negócio efectuado entre o titular e o pretenso adquirente como 
um negócio inválido pelo que o primeiro continuará a ser o titular do direito de 
uso e aproveitamento e assim o requerimento do último com vista a 
autorização não terá deferimento; 

c) Considerar que o titular não cumpriu com o plano de exploração e assim 
extinguir-se o seu direito de uso e aproveitamento da terra pelo que o outro 
sujeito do negócio será considerado um novo requerente; 

d) Considerar que este é um negócio sujeito a uma condição ou termo (condição: se 
as autoridades autorizarem; termo: quando as autoridades autorizarem). Esta 
solução parece, de resto, ser possível nos termos do art.15 nº- 2 do RLT. 

6. A sucessão e a posse da terra 

O art. 1255º do CC estabelece que por morte do possuidor, a posse continua nos 
seus sucessores e isto independentemente da apreensão material da coisa. Este 
preceito tem sido usado para explicar que o corpus não deve significar o efectivo 
controlo material da coisa mas sim a possibilidade de continuar esse controlo 
(“independentemente da apreensão material”) e que pode haver posse sem animus já que 
no caso de os sucessores serem menores não se lhes poderá imputar, de todo a 
vontade de agirem como os titulares do direito. 

E, no duat como se passam as coisas em caso de morte do seu titular? A resposta é 
nos dados pelo art. 16 nº- 1 da LT que estabelece que aquele direito pode ser 
transmitido por herança. Este preceito deve ser conjugado com o art. 20 nº- 2 do 
RLT (na redacção do Decreto nº- 1/2000, de 18 de Fevereiro) que indica que os 
herdeiros devem solicitar a seu favor (apresentando documentos comprovativos 
dessa qualidade). 

Ora, do exposto pode-se colocar a seguinte questão: como fica a situação durante o 
tempo que medeia a sua morte e a emissão de registo a favor dos herdeiros? Será que, com a morte 
do titular, pode-se considerar que os seus herdeiros, durante o período que medeia a morte e 
emissão do registo a seu favor, têm a posse da terra no âmbito do duat?  

Com efeito, verifica-se que no art. 1255º do CC a posição do possuidor transmite-
se automaticamente, em virtude da morte, para os seus sucessores e isto 
independentemente da apreensão material e mesmo que haja animus (animus 
possidendi). Ora, esta situação não tem lugar no âmbito do duat: aqui, em 
conformidade com o art. 16 nº- 1 da LT, verifica-se que a situação do titular (o de 
cujus) pode ser transmitida, isto é, não se transmite pura e simplesmente em virtude 
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da morte. Sendo assim, parece que os sucessores do titular terão de solicitar às 
autoridades competentes a emissão de um título de uso e aproveitamento da terra 
e respectivo registo a seu favor. 

Contudo, ainda persiste a questão: que situação considerar durante o lapso de tempo que 
medeia a morte do titular e a emissão do registo a favor dos herdeiros? Uma vez que aqui 
teremos controlo material – exercem-se poderes de facto sobre o bem terra – 
somos levados a responder que estamos em presença de detenção. Sabemos já que 
os casos de detenção são aqueles a que a lei trata tal conforme consta do art. 1253º 
do CC. 

Mas isto será de facto assim? É que a situação não parece ter enquadramento em 
nenhuma das alíneas do artigo 1253º do C.C. Além disso, bem analisada a questão, 
o entendimento da situação como consubstanciando um caso de detenção traria 
certas consequências (que seriam um verdadeiro contra-senso): Veja-se, se há 
detenção então nunca poderá haver usucapião se, por morte do titular, os 
sucessores ignorassem que deviam solicitar os títulos e registo de uso e 
aproveitamento e usassem a terra por mais de dez anos. E mais, todos aqueles 
efeitos benéficos da posse como o regime dos frutos, benfeitorias, acções 
possessórias nunca poderiam ser exigidos pelos sucessores do titular. Cremos que 
isto basta para afastar a ideia de detenção e defender a de que ainda aqui há que se 
falar de posse, e como posse será tratada. Há que considerar pois que a posse 
transmite-se aos sucessores em virtude de morte do seu titular. 

Aliás, deve-se considerar que há transmissão da posse pois só assim poderemos 
abarcar as regras dos sistemas costumeiros da posse de terras que são aceites nos 
termos da Constituição e da Lei de Terras. 

7. Extinção da posse da terra 

A posse, entanto que situação de facto (controlo material sobre certa coisa) pode ser 
extinta, maxime, quando já não mais se verifica esse controlo material. Contudo, 
pode a posse da terra, no âmbito do duat, cessar, mas continuar a haver controlo 
material pelo que aqui só poderemos então falar de detenção. Isto pode acontecer 
quando há extinção do duat nos termos da legislação sobre a terra mas continua a 
verificar-se o exercício de poderes de facto sobre a terra. As situações que 
determinam a extinção do duat e que se acham contidas no artigo 18 da LT. 

No caso de incumprimento do plano de exploração temos a conjugação dos arts. 
18 nº- 1, alínea a) da LT e 19, nºs 1 e 4 do RLT onde as autoridades ao constatar 
tal incumprimento poder declarar a extinção do direito mas o titular, continuar 
ainda assim, a exercer actividades sobre a parcela de terra, isto é, a ter o controlo 
material. Aqui, se não quisermos falar de detenção podemos falar de posse não 
titulada e, consequentemente posse de má fá. Todavia, se falarmos de posse (ainda 
que não titulada e de má fé) teríamos consequências contrárias às pretendidas pela 
lei e pelas autoridades encarregues dos serviços de gestão e controlo das terras 
como seja o pretenso possuidor beneficiar-se do regime dos efeitos da posse como 
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gozar da presunção de titularidade do direito165 beneficiar-se do regime das 
benfeitorias e, mais absurdo ainda beneficiar-se dos mecanismos de defesa da posse 
o que permitiria interpôr uma acção de restituição no caso das autoridades 
concederem o título de uso e aproveitamento sobre aquela parcela a um outro 
indivíduo ou entidade. 

Quanto à alínea b) do nº 1 do artigo 18 da LT, revogado o direito sobre a terra o 
seu anterior titular passa a uma situação de detenção caso continue a exercer poderes 
de facto sobre a parcela de terra. Outra situação (posse) não poderia ser, pois, 
permitiria socorrer-se de acções possessórias contra o Estado, quando este 
pretende levar a cabo acções de interesse público que interessam à comunidade. 

No caso de termo do prazo166 e, continuando-se o exercício de poderes de facto 
(controlo material) o indivíduo sabe que já não é mais titular do direito pelo que actua 
a título de detenção salvo se ainda tiver direito a uma renovação167 em que seria 
injusto qualificar logo como detenção. 

Quanto à renúncia168 este é um acto que exige escritura pública pois, está em causa 
um bem imóvel. Assim, há que distinguir duas situações: se houve escritura pública 
ou não.  

8. Registo público da posse da terra 

Trata-se de uma formalidade que cremos poder ser substituída por uma 
manifestação de vontade junto aos serviços de cadastro, sendo que a entidade 
competente determinará a extinção do duat. Extinto o direito e, caso se mantenha 
a actuação o sujeito está ciente de que já não é titular do direito pelo que não 
pretende agir como seu beneficiário169 e não pode, por isso, considerar-se 
possuidor mas sim detentor. 

Publicidade e Registo de Posse da Terra 
 
Tomando como certa a ideia de que o direito real traduz afectação de uma coisa 
corpórea e aceitando que o mesmo direito real, porque direito, tem uma natureza 
social, fácil é induzir que o exercício dessa afectação é perceptível pelos 
componentes da comunidade. Sendo o exercício dos direitos reais acompanhado 
de publicidade, é lógico que, havendo-a, o direito está presente.  

 
Assim entende-se que quem, pacificamente, perante a sociedade beneficia da 
afectação de uma coisa, tem efectivamente direito a ela. Quem assim o não 
entende, terá de prová-lo.  

 

                                                 
165 Cfr cartigo 1268 do CC. 
166 Artigo 18 nº- 1, alínea c) da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro 
167 Artigo 17 da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro 
168 Artigo 18, nº- 1 alínea d) da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro. 
169 Artigo 1253 do CC. 
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Logo, a posse deve ser publicitada. Isto porque a publicidade social de uma 
afectação leva a presumir a existência do direito, não só para móveis mas também 
para imóveis170. O registo da posse não é neste caso excepção. Entretanto, não é 
obriatório o registo do duat, sendo importante que os seus titulares uma vez que o 
mesmo serve para a publicidade do acto ou do direito respectivo. 

 
É que, se é lógico que a publicidade de uma afectação leva a presumir a existência 
do direito, não é menos lógico que, não havendo contestação, as relações sociais 
se vão desenrolar com base nessa publicidade. V.g, quem adquire um livro não se 
preocupa em saber se o dono da papelaria tem um direito de propriedade efectivo sobre ele, a 
simples presença do livro na papelaria tranquiliza os mais suspeitosos: há posse, há 
propriedade. A crença social deriva da publicidade da posse. Há um efeito de boa 
fé na sociedade, derivada da afectação aparente que o direito terá também de ter 
em conta. 
 
O aparecimento e o desenvolvimento dos direitos reais que não se exteriorizam, 
normalmente (a hipoteca), a utilização da terra como mercadoria e a subsequente 
circulação, em termos tão rápidos que não permitem a publicidade espontânea da 
identidade dos titulares de direitos sobre ela, finalmente, o fenómeno do 
abstencionismo que conduz a que pessoas diferentes do titular passem a utilizar, 
em proveito, daquele, as faculdades contidas na afectação jurídica, conduzem a 
que a publicidade espontânea se torne insuficiente para produzir os efeitos de 
presunção e de boa fé requeridos pela comunidade jurídica171.    

 
Daí que o Estado tem de intervir, sob pena de desorganização total do sistema. 
Eis a razão do registo, com todas as regras inerentes e que não é mais do que o 
sucedâneo da posse, incapaz de acompanhar a evolução apontada.  
 
Porém, os juristas fascinados pela máquina estadual e pela complexa ordenação 
registal, esquecem que a publicidade, globalmente considerada, parte da posse, da 
percepção social da afectação das coisas corpóreas e da própria natureza das 
coisas.  
 
A posse é proscrita da publicidade e o seu sucedâneo elevado à forma única de dar 
a conhecer ao público os direitos reais. Que se reponha a justeza dos factos172.  
 
Ao analisarmos, então, substantivamente a posse, deparamo-nos, logo à partida 
com uma polémica existente na doutrina em torno do conceito de posse porque 
entende-se que o conceito legal de posse, plasmado no art. 1251 CC, não consegue 
abarcar todas a especificidades que a este instituto se reportam. Contudo, 
pensamos que tratando-se de uma realidade complexa, seria difícil de facto ao 
legislador englobar todas as manifestações da posse, e é salutar, neste contexto, a 
discussão doutrinal dada a possibilidade de enriquecimento deste instituto.  

 

                                                 
170 Ibidem, p. 299 
171 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 299 
172 Idem, p. 300 
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Apesar desta polémica que, na pior das hipóteses, só enriquece o próprio instituto, 
achamos que não suscita dúvidas. No entanto, o entendimento de que estamos 
perante a situação jurídica da posse, quando há o exercício fáctico de poderes 
sobre a coisa relativos a um direito é um facto.  

 
Ficou igualmente assente ao longo nossa da exposição, que a posse é um a 
realidade jurídica, visto que ela subsiste mesmo dissociada da situação de facto que 
está na sua origem, em consequência por exemplo do esbulho, durante um ano, de 
acordo com a alínea d) nº- 1 do art. 1267 CC, e mais, a posse continua nos 
sucessores, independentemente da apreensão material da coisa, em virtude da 
sucessão na posse, conforme o art.1255 CC. Isto acrescido pelos meios da tutela 
judicial da posse e pela indemnização derivada da turbação ou esbulho que, são 
realidades, apenas, compatíveis com uma realidade jurídica.  
 
No tocante à aquisição da posse, são destacáveis ao longo da exposição, duas 
formas: a aquisição originária e a derivada: 
  
- A aquisição originária é aquela em que alguém adquire uma posse que não 

deriva do possuidor anterior, dá-se por apossamento, alínea a) do art. 1263 CC, 
e por inversão do título da posse, alínea d) do mesmo artigo; 

 
- A aquisição derivada, por sua vez, é aquela em que alguém adquire a posse que 

deriva do possuidor anterior, dá-se por tradição, alínea b) do art. 1263 CC, por 
sucessão na posse, art. 1255 CC, e pelo constituto possessório, art. 1264 CC. 

  
Uma menção bastante incisiva, foi reservada à usucapião, que é na nossa lei, o 
título fundamental de aquisição originária de direitos reais de gozo. Note-se que 
pela usucapião, nos termos do art. 1287 CC, adquirem-se, para além do direito de 
propriedade, todos os outros direitos reais de gozo, ainda que a lei não o diga 
expressamente, basta que não diga o contrário, como no art. 1293 C.C. Dada a 
publicidade de que deve revestir-se obrigatoriamente a posse boa para a usucapião, 
os direitos por ela constituídos, não sofrem em nada com os vícios de que 
eventualmente pudessem padecer os anteriores direitos sobre a mesma coisa, 
como seja, por exemplo, a falta de registo. Contudo, se for registada, com base na 
alínea a) do art. 7 do CPC, temos efeitos enunciativos do registo.  

 
Já a terminar a análise substantiva da posse, quisemos saber a sua natureza jurídica, 
partindo do pressuposto de que a posse é uma realidade jurídica, e havendo 
unanimidade na doutrina sobre a sua qualificação como direito substantivo, a 
polémica surge, porém, quanto à sua qualificação como direito real. Contudo, é 
importante considerar como parte fundamental o registo e a publicidade da posse. 

 
Defendendo o professor Oliveira Ascensão, que a posse não pode ser qualificado 
como direito real porque é inopinável, nos termos do art. 1281 CC, a terceiro de 
boa fé. Por seu turno, o professor Menezes Cordeiro, defende que a posse é um 
direito real, pois o art. 1281 CC, apenas provoca em relação à posse, um caso de 
inoponibilidade, que aliás é comum a todos os direitos reais, e nós comungamos 
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por este último entendimento, por estes e demais argumentos aduzidos e que 
consideramos importantes para, uma vez mais defendermos que é imprescindível 
o registo da posse, o que fosse pela sua publicidade.  

 
Depois de termos feito uma breve análise da posse, de forma a percebermos, 
afinal de contas, que instituto é este em termos substantivos, que a seguir 
apresentá-lo-mos como paradigma da publicidade dos direitos reais. Entendida a 
publicidade como o acto ou efeito de tornar público, de dar a conhecer ao público, 
e no âmbito dos direitos reais, comporta duas modalidades. 
 
- Publicidade espontânea, a que resulta do funcionamento social do direito real; 
- Publicidade racionalizada, também designada de publicidade regista, deriva da 

intenção deliberada de dar a conhecer a situação jurídica dos bens, e se 
consegue pela inscrição e transcrição nos livros em serviços especializados. 

 
Podemos então dizer que a posse é o padrão da publicidade de todos direitos reais, 
coisas móveis e imóveis. Só que em relação aos móveis, a posse goza de 
importância primordial, pois não gozam de outro tipo de publicidade, e a 
presunção derivada da posse, embora iludível, é na prática absoluta, “ quem 
poderá provar que um móvel de uso comum lhe pertence a título de propriedade, 
a não ser com base na presunção do art. 1268 CC.”  
 
Este raciocínio, como dissemos, é extensivo a bens imóveis (entenda-se também a 
móveis sujeitos a registo) por exemplo: quem pacificamente trabalha um prédio rústico 
é suposto ser proprietário e será tratado como tal. Simplesmente o aparecimento e 
o desenvolvimento dos direitos reais que não são se exteriorizam, normalmente (a 
hipoteca), a utilização da terra como mercadoria e a subsequente circulação, em 
termos tão rápidos que não permitem a publicidade espontânea da identidade dos 
titulares de direitos sobre ela, finalmente, o fenómeno do abstencionismo que 
conduz a que pessoas diferentes do titular passem a utilizar, em proveito, daquele, 
as faculdades contidas na afectação jurídica, conduzem a que publicidade 
espontânea se torne insuficiente para conduzir os efeitos de presunção e de boa fé 
requeridos pela comunidade jurídica.  
 
Daí que surge o registo, com todas as regras inerentes e que não é mais do que o 
sucedâneo da posse, incapaz de acompanhar a evolução apontada. 

 
Neste contexto, era incontornável analisar o registo como publicidade de direitos 
reais a ele sujeitos.  
 
Quanto ao carácter publicidade da posse, por sua vez, dissemos que resulta do 
facto de tratar-se da situação em que uma pessoa exerce sobre a coisa actividade 
correspondente ao conteúdo de um direito real, por um lado, e pelo facto dos 
direitos reais de gozo, porque direitos em que são afectadas coisas corpóreas – 
para o desfruto coisas perceptíveis pelos sentidos, são direitos cujo exercício 
normal também é perceptível, por outro lado. Esse exercício é a posse e essa 
perceptibilidade é a publicidade. 
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Pelo que a posse não é exclusiva aos bens móveis, verifica-se evidentemente em 
relação aos imóveis, coexistindo, neste caso, os dois tipos de publicidade, a espontânea 
e a racional. 
 
Desta feita, cremos ter demonstrado que a posse é o paradigma da publicidade dos 
direitos reais. Só que, o que acontece de facto, é que os juristas, fascinados pela 
máquina estadual e pela complexa ordenação registal, esquecem que a publicidade, 
globalmente considerada, parte da posse, da percepção social da afectação das coisas 
corpóreas e da natureza das coisas. 
  
Por isso, mais uma vez, dizemos, que se reponha a justeza dos factos. 
 
Referimo-nos, numa outra abordagem, quanto ao registo da posse, que o único título 
até então admitido para efeitos de registo da posse, é a sentença judicial, nos termos 
acima referidos, ora esta realidade, a nosso ver, não se compadece com a dinâmica 
actual do comércio jurídico, aliada à morosidade processual generalizada de que os 
tribunais padecem, achamos pouco curial, que assim continue a ser para uma 
realidade que muito bem poderia se tratar fora do ritual todo do tribunal, com a 
deferência dessas competências aos notórios, ressalvando a intervenção daqueles 
apenas em caso de conflito. 
 
Neste contexto somos pela adopção no ordenamento jurídico moçambicano, do 
instrumento da justificação notarial, bastante mais célere para questões do 
reconhecimento da posse, de declaração da aquisição do direito por usucapião, e as 
demais realidade atinentes à posse, compatíveis com este instrumento notarial.  

 
A publicidade é o acto ou efeito de tornar público, de dar a conhecer ao público, e 
comportar as seguintes modalidades:  

 
a) Publicidade Espontânea 

 
É a que resulta do funcionamento social do direito real, nos termos da qual os 
membros da sociedade tomam naturalmente conhecimento da situação jurídica 
em causa resultante da vontade manifestada pelo detentor de um direito. 

  
b) Publicidade Racionalizada 

 
Deriva da intenção deliberada de dar a conhecer ao público determinada situação 
jurídica, sendo, normalmente, instituída ou imposta pelo Estado, esta designa-se 
também de publicidade registal, uma vez que se consegue pela inscrição ou 
transcrição de determinadas ocorrências nos livros existentes sem serviços 
especializados173.  

 
A publicidade dos direitos sobre móveis é espontânea, resultando essencialmente 
da posse. 

 
                                                 
173 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 264 
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Contrariamente, os direitos reais sobre imóveis, com referência para prédios, são 
objecto duma publicidade racionalizada, de acordo com as regras do registo 
predial, sem embargo dos imóveis provocarem também, publicidade 
espontânea174. 

 
O REGISTO – como publicidade dos bens imóveis 

 
Conceito do Registo 

 
É a menção em suporte próprio, existente em repartição legalmente competente e 
sob a responsabilidade de funcionário especializado, dos factos jurídicos de que se 
quer guardar lembrança com força probatória e cuja existência se pretende, em 
regra, dar publicidade, por forma a que qualquer pessoa possa conhecer a situação 
jurídica decorrente desses factos175. 

 
Objecto do Registo 

 
São objectos do registo, os factos com relevância jurídica a que a lei o impõe como 
condição para poderem ser invocados perante terceiros e a que atribui valor de 
prova.  

 
As situações jurídicas reais, são as que tem interesse com realce para a posse pois, 
que correspondem ao conjunto de qualidades que determinada coisa possui num 
determinado momento e das circunstâncias que a afectam, bem como dos poderes 
e correspondentes deveres que sobre ela incidem, portanto estamos em sede do 
registo predial176. 

 
De notar que a enumeração dos factos sujeitos a registo constantes do código de 
registo predial, não tem qualquer carácter taxativo, aliás, recheada de termos 
exemplificativos e de cláusulas gerais. A única limitação que pode existir na 
matéria, é a adveniente da própria limitação dos direitos reais, constante do nº-1 
do art. 1306 C.C177.  

 
PRINCÍPIOS DO REGISTO 

 
 Princípio da Instância 

 
Este princípio encontra-se previsto no art.4 do CRP, no sentido de que só os 
particulares e não o Estado podem activar o funcionamento do registo, solicitando 
os diversos actos de registo, salvas as excepções em que a lei determine o 
contrário. 

 

                                                 
174 Atente-se que à esta publicidade dos bens imóveis, devem ser reconduzidas as particularidades próprias do regime de 
certas coisas móveis sujeitas a registo. 
175 Seabra, Lopes (2003),  Direito dos Registos e Notariado, 2ª edição, Coimbra, p. 12  
176 Mas também de movies sujeitos a registo 
177 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 270 
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   Princípio da Legalidade  
 

Consagrado no art.5 do CRP, dispõe que o Conservador não deve registar 
mecanicamente os actos que lhe são apresentados a registo, devendo, antes 
assegurar-se de que são válidos nos seus diversos aspectos178. 

 
Princípio do Trato Sucessivo 

 
Na esteira do nº-1 do art. 13 do CRP, só é juridicamente viável o registo de factos 
que estejam de acordo com as situações jurídicas registadas. O registo deve 
apresentar uma sucessão de factos interligados pelos sujeitos que nele intervêm179. 

 
 Princípio da Prioridade 

 
Decorre do nº1 do art. 9 do CRP, e, por esta via, o direito em primeiro lugar 
inscrito prevalece sobre o que por ordem da data do registo, se lhe seguir 
relativamente ao mesmo bem, com as excepções constantes do nº 2 do mesmo 
artigo.  

 
Princípio da Publicidade  

 
Por força do art. 261 do CRP, o registo é público, qualquer pessoa pode não só 
obter certidões dos actos de registo, como também consultar na conservatória os 
actos de registo.  

 
Registo Constitutivo 

 
Aqui o registo é elemento integrante do facto constitutivo de direito real, nos 
termos conjugados do nº2 do art. 6 do CRP e do art. 687 C.C, é o caso por 
exemplo da hipoteca, cuja eficácia entre as próprias partes depende da realização do 
registo.  

 
Registo Enunciativo 

 
Neste caso, a inscrição não acrescenta à situação substantiva, esgotando-se a sua 
função na genética mera notícia do facto que se reporta.  

 
Nem a validade, nem a eficácia do direito são afectados pela existência ou 
inexistência do registo dos factos jurídicos ao direito respeitantes. 

 
É o que acontece com a usucapião, que como vimos, no Código Civil, o título 
fundamental de aquisição de direitos reais de gozo. Ela inutiliza por si todas as 
situações substantivas ou registais existentes, pelo que a sua actuação nunca 
deveria estar condicionada pelo registo180. Isto porque na usucapião existe outro 

                                                 
178 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 272 
179 Idem 
180 Oliveira Ascensão, ob cit, p. 357 



 83 

tipo de publicidade que neste caso supera a registal: publicidade baseada numa 
posse que tenha certas características, da mesma forma as servidões aparentes, porque 
são dadas por suficientemente conhecidas181,182 

 
Todavia, são registáveis de acordo com as alíneas a) e c) do nº2 do art. 7 do CRP, 
para que dessa forma se dê a todos a possibilidade de ficarem a par da situação 
jurídica dos bens.  

 
   Registo Declarativo 
 

O registo funciona como condição de oponibilidade a terceiros dos direitos a ele 
sujeitos de acordo com o nº 1 do CRP.  

 
Registo Confirmativo ou Consolidativo 

 
O normal registo de um facto constitutivo ou transmissivo de um direito real pelo 
verdadeiro titular deste, não tem valor de tornar o facto oponível a terceiros, pois 
já o era. Antes confirma esse direito eliminando – por tornar impossível a 
superveniência do facto resolutivo que ocorre quando alguém tendo adquirido 
posteriormente de boa fé e a título oneroso, um direito incompatível sobre a 
mesma coisa, o registar antes do verdadeiro titular o ter feito – a situação de 
pendência em que esse direito se encontrava. 

 
Registo Atributivo  

 
Trata-se da publicidade substitutiva, pois, o registo afasta os títulos substantivos 
preexistentes183. 

 
Fé pública do Registo 
 
Dispõe o art. 8 do CRP, que “o registo definitivo constitui presunção de que o direito existe e 
pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registo o define”. Podemos assim 
colocar a questão seguinte:  

 
                     Que tipo de presunção está consagrada neste art. 8 do CRP? 
 

Com base no nº 2 do art. 350, as presunções são em princípio, iuris tantum, isto é, 
podem ser iludidas por prova em contrário, excepto quando a lei imponha outra 
solução, aí temos presunções iuris et de iuris.  

 
Deve, por isso, entender-se que a presunção derivada do art. 8 do CRP admite 
prova em contrário, ou seja, é iuris tantum, o que transparece nos arts 3 alínea b), 

                                                 
181 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 283 
182 Ibdem, p.362 
183 Oliveira Ascensão, ob cit, p. 366 
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12, 84, etc184, todos do CRP, que cuidam, globalmente, das impugnações do 
registo. A prova em contrário, derivará de um dos dois factos a saber.  

 
a) Invalidade registal ou ilegalidade extrínseca 

 
Que ocorre nos casos em que o registo em si é nulo nos termos do art. 83 do 
CRP, nas situações em que registo tenha sido lavrado com base em títulos 
falsos, ser falso ou não ter respeitado as regras próprias do registo. 

  
b) Invalidade substantiva ou ilegalidade intrínseca 

 
Verifica-se quando o registo em si válido, venha consagrar factos 
substantivamente inválidos, por inobservância, por exemplo, da lei civil. É o 
que se pode depreender do art. 12 do CRP.  

 
Contudo, enquanto não for provada e reconhecida em tribunal alguma das 
referidas invalidades, opera a presunção do art.8 do CRP. Do ponto de vista 
processual, o ónus de provar as invalidades, incumbe ao contraditor do 
beneficiário da inscrição, com base no nº1 do art. 350 C.C.  

 
    Presunção iure et de iure- Aquisição tabular 
 

O nº 2 do art. 350, in fine, prevê a hipótese de a lei proibir prova em contrário em 
relação a determinadas presunções legais Trata-se das presunções iure et de iure.  

 
Quando isso sucede no campo do registo, em relação a transcrições inválidas, quer 
registal, quer substancialmente, tornadas inatacáveis por força da presunção 
iniludível, dá-se uma aquisição do direito por força do registo – aquisição tabular, 
conforme o art. 85 do CRP. 

9. Consequências do não registo público da posse da terra 

Caso não haja cumprimento das formalidades ainda que não se verifique a 
actuação sobre o bem (controlo material) considera-se que há posse pois, esta 
mantém-se pelo simples facto de haver possibilidade de a continuar conforme 
indica o artigo 1257º do CC. 

Posto isto, há que dizer que o CC prevê formas de perda da posse e isto consta do 
artigo 1267º. Vamos analisá-las buscando ver a sua aplicabilidade ao duat. 

No nº 1, alínea a) temos e sabe-se bem que esta figura é para os bens móveis 
correspondendo aos imóveis a figura da renúncia185 que no caso do duat consta  

                                                 
184 Menezes Cordeiro, ob cit, p. 274 
185 Cordeiro, Menezes; Direitos Reais; LEX, Edições Jurídicas; Lisboa;1993;pág. 546. 
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do art. 18 nº- 1, alínea d). Nada de especial há a dizer pelas considerações atrás 
vistas186. 

No caso da alínea b) deste nº 1 do artigo 1257º do CC interessa-nos a última parte 
que estabelece que há perda da posse se a coisa for colocada fora do comércio (fora 
do comércio jurídico privado acrescente-se) e o exemplo de escola que se dá é quando a 
coisa passa a integrar o domínio público. Isto levanta a questão: a terra em 
Moçambique faz parte do domínio público ou do domínio privado do Estado? 
Ora, a Lei de Terras dá-nos uma resposta à esta questão e da análise dos seus 
artigos 3 e 6 resulta, desde logo, uma distinção de regimes. Assim, temos, por um 
lado, terras que se regem pelo Direito Público – zonas de protecção total e parcial 
- e, por outro, terras que se regem pelo Direito Privado187. Assim, o regime geral 
do domínio privado será o traçado pela lei civil naquilo que não contrarie a sua 
natureza e não esteja especialmente regulado e é isto que prescreve, de resto, o art. 
1304º do CC. 

Posto isto, não temos dúvidas que a terra em Moçambique faz parte do domínio 
público do Estado. Assim, é possível aplicar-se-lhe muitos aspectos do regime do 
direito privado só que com muitas limitações derivadas da própria legislação sobre 
terras e isto está em consonância com disposto no artigo 1304º do CC. De acordo 
com a LT, as terras que integram o domínio público são as que abrangem as 
“zonas de protecção total e parcial” (cfr. Artigo 6), sendo que os artigos 7 e 8 
indicam o que são zonas de protecção total parcial respectivamente. Fora das 
situações aí descritas as terras integram o domínio privado do Estado. 

Conclui-se que o artigo 1267, nº 1 alínea b) do CC tem também aplicação ao duat 
como uma das formas de perda da posse. Logo, se um terreno alvo do duat passar 
a integrar o domínio público haverá perda da posse na medida em que aquele foi 
colocado fora do comércio jurídico (comércio jurídico privado). Claro que pode 
haver posse nos termos do direito público mas esta não se confunde com a posse 
regida pelo direito privado que é aplicável ao duat. 

No que diz respeito à alínea c) do nº 1 do artigo 1267 do CC não há dificuldades 
nem nada de especial a dizer na medida em que a cedência de que aqui se trata 
acontece quando alguém adquire posse por via da tradição ou constituto 
possessório. Ora, viu-se que estas figuras têm aplicação ao duat havendo que 
respeitar somente os quadros da respectiva legislação. Quanto à situação tratada na 
alínea d) deste nº 1 do artigo 1267 viu-se no início do presente trabalho a 
propósito da constituição da posse (apossamento) que esta situação dificilmente se 
aplicaria ao duat. Contudo, terá aplicação se for em benefício dos produtores ou 
utilizadores directos.    

 

                                                 
186 Segundo Menezes Cordeiro, Direitos Reais, op. cit.; pág. 547 “a renúncia deve ser entendida como um acto jurídico, referente a 
imóveis, e, nessa medida, sujeito aos requisitos gerais de publicidade de forma que devem acompanhar este tipo de actos. Parece-nos, por isso, que em 
rigor deveria exigir escritura pública e registo para que produza totalmente os seus efeitos”.  
187 Cfr artigos 7 e 8 da LT e 5 e 6 do seu Regulamento  que procede a definição das terras do domínio público. 
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10. Presunção da titularidade do direito de uso e aproveitamento da terra 

O direito não é indiferente à situação de controlo material sobre certa coisa que a 
posse consubstancia daí cominar-lhe certos efeitos. Nesta parte do nosso estudo 
veremos alguns desses efeitos ainda na óptica da aplicação do regime geral quando 
está em causa o duat. 

Abordar-se-á a presunção de titularidade do direito, a deterioração da coisa, os 
frutos, as benfeitorias e a usucapião. 

Quanto à presunção da titularidade do direito de uso e aproveitamento da terra, o 
nº 1 do artigo 1268 do CC estipula que o possuidor goza da presunção de 
titularidade do direito. Ora, não se vê porquê não aplicar este preceito ao duat. De 
resto, esta aplicação é até reforçada na medida em que o duat pode ser adquirido 
por ocupação segundo normas costumeiras (artigo 12, alínea a) da LT) e ocupação 
por nacionais que ocupem a terra há pelo menos dez anos (art. 12, alínea b) da 
LT). 

Todavia, surge uma questão no sentido de saber se esta presunção é também 
válida tratando-se de estrangeiros. É que o art. 11 da LT estabelece especiais 
condições para que indivíduos estrangeiros possam ser titulares do duat como 
sejam ter projecto de investimento devidamente aprovado a residir em 
Moçambique há pelo menos cinco anos sendo pessoa singular (art. 11, alínea a) da 
LT) ou estar constituída no país sendo pessoa colectiva (art. 11, alínea b) do 
mesmo diploma legal). Assim, isto dificulte que o estrangeiro que ocupe uma 
parcela de terra, só ipso facto, possa beneficiar da presunção de titularidade do 
sujeito estatuído no nº- 1 do art. 1268 do CC. 

          a) A posse da terra e sua deterioração e efeitos jurídicos 

A propósito da extinção da posse vimos que a deterioração da coisa é a perda 
de qualidade de tal sorte que compromete a afectação a que a coisa se destina. 
Ora, esta situação pode se passar com a terra, maxime nos casos em que ela se 
torna infértil para a agricultura. Ora, o desaparecimento ou inutilização do solo 
determina a extinção do direito de superfície (art. 1536, nº 1, alínea. e) do CC) e 
um paralelismo pode ser construído para o duat. 

A perda ou deterioração da coisa pode determinar responsabilidade por parte 
de quem dela tenha posse e o art. 1269 do CC estabelece que o possuidor de 
boa fé só responde se tiver procedido com culpa (a contrário se não tiver culpa 
não responde e o possuidor de má fé responderá sempre). 

É possível configurar situações em que o possuidor tem culpa: se pela acção de 
adubos, pesticidas, insecticidas ou outros produtos químicos por si utilizados o 
terreno se tornou infértil ou, no mínimo, impróprio para certa cultura; se 
mediante uso de explosivos, desviou um curso de águas tornando certo terreno 
lamacento e impróprio para certa cultura; se por sua acção o terreno se tornou 
argiloso; etc. 
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Tudo isto parece não ser susceptível a controvérsias ou dificuldades de 
entendimento. A questão é determinar quem será o titular do direito à 
indemnização, será o titular do duat ou será antes o Estado, o seu proprietário 
exclusivo? Aqui, julga-se ser necessário analisar caso por caso sob pena de uma 
generalização cuja solução será, por vezes, injusta. 

           b) A posse da terra e o regime de frutos. 

O regime dos frutos consiste, em termos sintéticos, na estipulação de regras que 
permitem a possibilidade (ou não) de haver-se das utilidades que a coisa, alvo 
da posse, produz. O CC distingue, no que toca ao regime dos frutos, consoante 
a posse seja de má fé ou de boa fé188. Vejamos primeiro o dos frutos na posse 
de boa fé189. De acordo com o nº- 1 o possuidor de boa fé faz seus frutos 
percebidos até ao dia em que souber que está a lesar com a sua posse o direito 
de outrem. Ora, isto poderá resultar de uma das seguintes situações: Existência 
de um possuidor ao abrigo de uma autorização ou não das autoridades 
competentes que depois vem a saber que sobre aquela parcela de terra incide o 
duat adquirido por ocupação ou por pessoas singulares ou comunidades locais 
segundo as normas costumeiras190; existência de um possuidor que ocupe a 
terra de boa fé mas há menos de dez anos o que não lhe permite adquirir o 
direito por usucapião191 sendo que a terra vem a ser atribuída a uma pessoa, 
singular ou colectiva, ao abrigo de uma autorização por parte das entidades 
competentes. 

Indicadas estas situações vê-se pois que o regime dos frutos na posse de boa fé 
pode ser aplicável ao duat. O ocupante de boa fé pode fazer valer a sua 
situação, no que diz respeito aos frutos, não só naquelas situações mas também 
em face dos proprietários Estado (nomeadamente quando aí não incide nenhum duat). 

Quanto aos frutos na posse de má fé temos o art. 1271 do CC que estabelece: 
“O possuidor de má fé deve restituir os frutos que a coisa produziu até ao termo da posse e 
responde, além disso, pelo valor que um proprietário diligente poderia ter obtido”. Este é 
igualmente aplicável, mutatis mutandi, ao duat. Assim quando se fala de 
proprietário diligente deve-se entender titular do duat.    

            c) A posse da terra regime jurídico das benfeitorias 

A noção de benfeitorias consta do artigo 216 do CC “sendo aquelas, todas despesas 
feitas para conservar ou melhorar uma determinada coisa”. Classificam-se em 
necessárias, úteis e voluntárias. As necessárias visam a conservação da coisa; as 
úteis são as que aumentam o valor da coisa não sendo, contudo, indispensáveis 
para a conservação e as voluntárias servem apenas para o recreio do 

                                                 
188 Artigos 1270 e 1271 do CC. respectivamente 
189 Artgo 1270 CC. 
190 Artigo 12 alínea a) da lei de Terras 
191 Artigo 12 alínea b) da lei de Terras. 
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benfeitorizante (artigo 216, nºs 2 e3 do CC). O RLT, no seu artigo 1, nº 1, 
segue a definição e classificação dadas pelo CC. 

O Código Civil no que toca à posse, segue aquela distinção (isto é, consoante as 
benfeitorias sejam necessárias e úteis nos termos do art. 1273 ou voluntárias 
conforme art. 1275 do C.C. e as situações ai descritas, são aplicáveis à posse no 
duat. 

Ainda no que toca às benfeitorias temos o nº 2 do art. 18 da LT que no caso de 
extinção do duat as benfeitorias não removíveis revertem à favor do Estado não 
se deduzindo deste preceito que haja lugar a qualquer indemnização. Será que 
na questão das benfeitorias no âmbito da posse devemos atender a este preceito? 
A resposta imediata parece ser a negativa mas vejamos as seguintes situações: 

Um possuidor realiza benfeitoria na parcela de terra de certo indivíduo que tem 
o título de uso e aproveitamento da terra. Entretanto, o Estado revoga aquele 
título ou o seu direito caduca logo após a realização das benfeitorias que, como 
se viu, revertem a favor do Estado. Surge então a questão: quem deve indemnizar 
aquele outro possuidor, o Estado ou não titular do duat? 

Um possuidor realiza benfeitorias na parcela onde outrem é titular do duat. 
Sucede que no dia em que este indemniza aquele possuidor coincide com o 
termo do prazo do seu direito ou com o dia em que as autoridades revogam o 
mesmo duat. Pergunta-se se não terá este então titular direito a alguma 
indemnização. 

Analisando a primeira situação deve-se dizer que a lógica da indemnização 
constante do art. 1273 do CC deriva do pressuposto de que o titular do direito 
(o legítimo titular do direito) irá beneficiar-se delas e que o possuidor efectuou 
despesas com vista a conservar ou melhorar a coisa192 pelo que não seria justo o 
titular do direito ver melhorado o seu bem ou usufruir das benfeitorias assim sem 
despender nada. Ora, no caso em análise vê-se que o titular não beneficiou nem 
irá beneficiar das benfeitorias. Por outro lado temos o nº 2 do art. 18 da LT que 
preconiza uma reversão das benfeitorias a favor do Estado de forma pura e 
simples (isto é, sem qualquer indemnização) pelo que abrir excepção a casos 
desta índole estar-se-ía a abrir caminho à fraude (o titular, com seus próprios 
recursos poderia criar condições para que outrem realizasse benfeitorias que se 
fossem atribuídas ao titular reverteriam pura e simplesmente para o Estado, 
mas se fossem atribuídas a terceiros haveria indemnização o que faria com o 
que o titular obtivesse aquilo que numa situação normal não obteria). Vistas as 
coisas nestes termos estaríamos então perante um dilema já que determinando à 
partida a solução a adoptar, esta poder-se-ia mostrar injustas consoante os casos 
concretos. É, pois, aos casos concretos a que nos devemos referir nestas 
situações deixando a aplicação das soluções ao critério dos tribunais. 

                                                 
192 Cfr  artigo 216, nº- 1 do C.C. 
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Quanto à segunda situação, há que recordar a lógica de indemnização das 
benfeitorias que é o benefício que alguém obtém e as despesas efectuadas por 
outrem. Assim, verifica-se também nesta situação que o titular do duat não 
pôde beneficiar-se das benfeitorias mas também não parece resultar daqui 
qualquer intenção de defraudar a lei (e o Estado). Além disso, o titular do duat 
ao pagar (indemnizar) aquele que realizou as benfeitorias mostrou a intenção de 
querer delas beneficiar pelo que estando termo do prazo iria requerer a sua 
renovação (solução admitida pelos arts. 17/1 e 18/1, alínea c) da LT) se o 
motivo da extinção do direito do titular for a revogação pelas autoridades isto 
só reforça a posição daquele na medida em que o mesmo indemnizara o autor 
das benfeitorias para poder delas se beneficiar e não se verificar uma situação 
de enriquecimento sem causa e não contava (e muitas vezes podemos mesmo 
dizer que nem podia contar) com a revogação do seu direito. Assim, parece que 
a boa solução é admitir a indemnização. 

Quanto às benfeitorias voluptuárias, o seu regime não oferece dúvidas. De 
harmonia com o nº 1 do 1275 do CC o possuidor de boa fé tem direito a levantar as 
benfeitorias voluptuárias que haja realizado quando não se verifique detrimento da coisa193 
não podendo fazê-lo no caso contrário e mesmo assim nem sequer haverá o valor delas. Logo, 
quando o possuidor não puder levantar as benfeitorias estas reverterão a favor 
titular do duat e extinto este direito – sendo benfeitorias não removíveis – 
reverterão a favor do Estado conforme estabelece o artigo 18/2 da LT. 

O nº- 2 do art. 1257 do CC estabelece que: “O possuidor de má fé perde, em qualquer 
caso, as benfeitorias voluptuárias que haja feito”. Este ponto também não levanta 
problemas mas importa saber se extinto o duat o seu então titular terá 
legitimidade para retirar as benfeitorias removíveis ou, pelo contrário, deverá 
deixar que estas passem para o Estado. Para resolver esta questão devemos 
partir da noção de posse de má fé. Uma interpretação a contrário do nº 1 do 
art. 1260 do CC permite-nos apurar que é possuidor de má fé há aquele que 
não ignorava que lesava o direito de outrem. Ora, será este outrem que terá 
legitimidade para ficar com as benfeitorias voluptuárias pelo que cabe apurar se 
é o Estado ou o titular do duat. Sabemos nos que o possuidor de má fé só 
poderá estar a lesar, prima facie, o direito do legítimo titular do uso e 
aproveitamento da terra pelo que este terá sim legitimidade para levantar as 
benfeitorias removíveis uma vez findo o seu direito.   

c) Posse da terra e a prescrição aquisitiva 

Esta é também um dos efeitos da posse (talvez o mais importante). A usucapião ou 
prescrição aquisitiva como era geralmente tratada no direito anterior consta dos 
arts. 1287 e segs do CC. De acordo com o Professor Menezes Cordeiro é a 
constituição facultada ao possuidor do direito real correspondente à sua posse 
desde que esta assuma certas características e se mantenha por certo lapso de 

                                                 
193Quem decide acerca do detrimento não pode ser nem o proprietário (no caso vertente a referência é ao titular do direito de 
uso e aproveitamento da terra) nem o possuidor. Será o juiz que terá de ouvir os peritos – louvados – por necessitar de 
conhecimentos técnicos e pela inspecção ocular. 



 90 

tempo. Antes de mais, dizer que as características que a posse deve tomar para 
que seja boa para usucapião vão no sentido desta ser pacífica e pública194 para 
os imóveis e bens móveis). 

Posto isto, há que apurar se a posse da terra pode permitir a aquisição do 
direito (que não poderá ser o de propriedade mas sim o de uso e 
aproveitamento da terra). Se atendermos a LT vemos que isto é possível 
naquilo que a terminologia sobre terras chama de ocupação195. Deste preceito, 
podem levantar – se algumas questões, como sejam: 

1. A boa fé de que fala a LT deve ser vista nos mesmos termos em que a prescreve o CC? 
2. O CC permite também a aquisição do direito real em causa por quem tenha posse de má 

fé. Qual Júris relativamente ao duat?; 
3. O CC não restringe a usucapião a pessoas nacionais. Porque o faz a legislação sobre 

terras? 

Relativamente à primeira questão (que diz respeito aos critérios em que se deve 
aferir a boa fé no duat) há que dizer que a boa fé se afere nos mesmos termos 
em que se prescreve no CC. Assim, temos o art. 1260 nº- 1 deste diploma 
que nos indica que há posse de boa fé quando o possuidor ignorava, ao 
adquiri-la, que lesava o direito de outrem. No âmbito da legislação sobre 
terras esse direito corresponde, grosso modo, ao duat, isto é, ignorar que 
sobre a parcela de terra em causa incide o duat adquirido por outrem. 
Todavia, podem ser outros direitos reais menores que se podem constituir 
ao abrigo do duat. Quanto à segunda questão há que dizer que, numa linha 
de orientação coerente, os critérios para se aferir a má fé são também dados 
pelo art. 1260 do CC. Analisando o CC verificamos que mesmo em 
situações de posse de má fé é possível a aquisição por usucapião coisa que 
não faz a LT. O que devemos entender então disto? A resposta é simples: a terra é 
mais importante recurso e meio de criação de riqueza e de sustentação sócio-económica de 
que o país dispõe. O legislador, consciente disto, quis evitar que se 
desencadeassem conflitos relativamente a posse da terra e respectivo direito 
de uso e aproveitamento. Assim, o legislador quis excluir a aquisição do 
duat por usucapião por quem esteja de má fé, isto é, não ignore estar a lesar 
direito de outrem. 

Quanto à questão sobre a distinção feita na LT entre pessoas nacionais e 
estrangeiras há que realçar que de facto o CC não distingue, para efeitos de 
usucapião, consoante os possuidores sejam nacionais ou estrangeiros pelo 
que estes poderão adquirir o direito real em causa em consequência da 
posse. Isto será, de resto, uma decorrência do art.14/1 do CC que 
preceitua: “Os estrangeiros são equiparados aos nacionais quanto ao gozo dos direitos 
civis, salvo disposição legal em contrário”. Aliás é esse mesmo preceito que 

                                                 
194 Cfr artigo 1297 do CC. 
195 Cfr artigo 12 alínea b) da lei nº- 19/97 de 1de Outubro 
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autoriza a Lei de Terras196 a prescrever a usucapião do duat somente para os 
nacionais e não para os estrangeiros. 

Enquadramos deste modo a questão mas ainda não respondemos porquê 
da distinção feita pela lei de trabalho. A resposta é nos dada em parte pela 
Lei de Trabalho com efeito, as pessoas estrangeiras, para serem como 
titulares do duat, deparam-se com especiais requisitos nos termos do 
disposto no artigo 11 da lei de Terras. Se for uma pessoa singular, exige-se 
um tempo mínimo de residência no país e se for uma pessoa colectiva, 
exige-se que esteja constituída ou registada em Moçambique; a acrescer a 
estas condições, exige-se que apresentem um projecto de investimento 
devidamente aprovado. Ora, seria um paradoxo que um estrangeiro 
pudesse adquirir o duat sem esses requisitos maxime, projecto de 
investimento. 

Para além disso, há uma outra razão, esta de ordem prática e que abrange 
também o aspecto político. É que, permitindo-se a usucapião do duat a 
estrangeiros haveria o risco de as terras caírem na sua maioria nas mãos 
destes já que geralmente dotados de mais meios técnicos e financeiros do 
que os moçambicanos. Alcançada a independência política do país e 
libertados os homens e a terra pretendeu-se garantir que esta esteja na sua 
maioria na posse dos nacionais, de forma a buscar a almejada 
independência económica do país. De contrário, estando a terra no 
controlo de estrangeiros, o país ver-se-ia a braços com frequentes crises 
derivadas da onda de instabilidade que reinaria, e que perigaria a própria 
independência.  

Posto isto, pode ainda colocar-se uma última questão relativamente a este 
ponto da usucapião: Se o artigo 12 alínea b) da LT, cuida efectivamente da 
figura jurídica da usucapião ou pretende aí o legislador criar uma figura algo 
diferente, todavia, paralela? 

Esta questão é legítima, senão vejamos: em nenhum momento a legislação 
sobre terras refere-se, pelo menos directa ou expressamente, à usucapião197; 
certos aspectos encontrados no C.C. como valendo ainda para usucapião não 
são tidos em conta pela legislação sobre terras (é o caso da posse de má fé 
por exemplo). 

Para responder a esta questão há que tomar em consideração os 
pressupostos em que assenta a usucapião: 

1. uma posse; 
2. com certas características; 
3. sendo o direito a constituir usucapível; 
4. e mantida pelos prazos legais.  

                                                 
196 Cfr. Artigo 12 alínea b) da lei de Terras 
197 Nem o artigo 12 alínea b) um outro preceito. 
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A usucapião assenta na posse não bastando a simples detenção198. Tal posse 
deve ser pública e pacífica199. O direito a constituir deve ser usucapível 
e convém indicar, desde logo, que nos direitos excluídos conforme 
refere o art. 1293 do CC não consta o duat. No que respeita aos prazos, 
a lei fixa-os consoante as situações. 

Ora, havendo todos estes pressupostos gerais, a legislação pode ainda 
indicar os requisitos específicos conforme os casos. Assim, pode fixar 
prazos diferentes consoante a posse seja de má fé ou de boa fé ou 
consoante exista ou não título, e, pode restringir a usucapião somente 
aos casos em que haja boa fé200 e é isto que o legislador moçambicano 
consagra no artigo 12 alínea b) da LT. 

Aliás, o legislador ao usar o termo ocupação no artigo 12 alínea b) da LT, 
longe de pretender criar uma nova figura jurídica (que não a usucapião), 
pretende sublinhar que deve haver posse (isto é, ocupação que é o 
mesmo que exercer posse) e o termo ocupação vai também no sentido 
da concretização da expressão utilizadores e produtores directos”. A 
publicidade que é exigível para que haja usucapião afere-se, no caso em 
que o bem seja a terra, do próprio uso e aproveitamento por parte dos 
utilizadores e/ou produtores directos – isto é, utilizam a terra para fins 
agrícolas, pecuárias ou mesmo comerciais ou industriais. 

Do exposto, resulta que no art. 12 alínea b) da LT termos uma situação 
de usucapião, claro está, que adaptada ao duat, não fosse este um direito 
real sui generis conforme fizemos referência anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Cfr. Artigo 1290 do C.C. 
199 Cfr. Artigos 1297 e 1300 nº- 1 do C.C. 
200 Cf artigo 1300 nº- 2 do C.C. 
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3. A PROPRIEDADE 

3.1. Algumas Referências teóricas 
 

Sobre a génese da propriedade201, tivemos a oportunidade de fazer uma breve abordagem, 
sendo que, interesse agora, tratarmos este instituto de ponto de vista jurídico. 

 
Dissemos que a propriedade constitui o conjunto de direitos e responsabilidades referentes a uma coisa. 
Sendo o vínculo jurídico que sujeita uma coisa de mundo exterior (res corporalis) ao pleno 
(real ou potencial) e exclusivo poder de soberania de uma pessoa que fica tendo o direito de 
usar, fruir e dispor dela, dentro dos limites da lei. A propriedade é comumente qualificada 
como o “direito real máximo”, sendo, como se tem defendido, o modelo de todos os direitos 
reais. No entanto, para melhor compreendermos a propriedade, vejamos sumariamente 
algumas posições teóricas: 

 

- Teoria do domínio: Entendemos que a propriedade apresenta-se como o direito que 
atribui, nos limites da lei, a mais ampla senhoria sobre uma coisa. De facto, quem tem 
a propriedade de uma coisa e, se lhe é reconhecida a titularidade, goza dessa coisa de 
forma soberana, respeitando somente o que a lei determina quanto aos efeitos desse 
direito. 

 

- Teoria da pertença: Consideramos que a propriedade, porque uma realidade 
estreitamente qualitativa, ela centra-se na pertença, ou melhor na ligação mais intima 
possível de coisa a determinada pessoa. O elemento fundamental e essencial que liga a 
coisa a pessoa é sem dúvida a propriedade, que dá aquele o poder e direito de gozo. 

 

- Teoria da Outorga do direito: Para que a coisa seja reconhecida como quando pertença de 
alguém e este detém a propriedade sobre a mesma, importa classificar o direito dessa 
coisa à luz do Direito e enquadrar tal direito. Tendo como base o Direito positivo, 
podemos sem dúvida e de acordo com o argumento de que não se pode falar de uma 
“res nulluis” de que a “coisa” enquadra-se ao mundo dos direitos reais, ou ainda ao 
direito das coisas. Assim, podemos concluir que é o direito real que outorga a 
universalidade dos direitos e que à coisa se podem referir as várias acepções que o 
termo propriedade pode e é tratado. 

 
3.2. Conceito e regime jurídico de propriedade 

 
“Só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade....”202. O 
enquadramento da propriedade no ordenamento jurídico, implica pois, conhecimento do 
seu conceito e objecto.  

 

                                                 
201 Cfr. Para mais informações: Van der Walt, A.J. (1996) “Tradition on trial; A critical analysis of the civil law tradition in South Africa 
property, Law 12, South African Journal of Human Rights, 168, 177. 
202 Artigo 1302 do Código Civil – abreviadamente C.C. 
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Já fizemos referência de que o direito de propriedade constitui o direito real máximo dos 
direitos sobre coisas. Dizemos que é o direito real máximo, porque o mesmo abrange o 
máximo legal da utilização do seu objecto conforme estatui o artigo 1305 do C.C. e que 
dispões que: “o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das 
coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com a observância das restrições por ela impostas”. 

 
Por isso, todos os direitos reais menores, sujeitam-se à propriedade, não sendo, por isso 
permitida a sua constituição senão nos casos previstos na lei. Este é o princípio da 
tipicidade dos direitos reais devidamente consagrados no artigo 1306 do C.C. Como já 
dissemos os particulares não podem no âmbito da sua relação jurídica negocial, criar ou 
indicar figuras de direitos reais inominados, ou seja os que sejam diferentes dos indicados 
na lei (são exemplos os casos do usufruto, servidão, passagem......). 
  
Deste modo, podemos compreender e concluir que a natureza jurídica do Direito de 
propriedade não se cinge tão somente no somatório dos poderes jurídicos ou no facto de 
ser o centro privilegiado, autónomo dos poderes que podem recair sobre a coisa. Existem 
no entanto situações em que o proprietário está privado de exercê-los, por serem 
excepções que a ordem jurídica assim o pretende. Tais são, por exemplo os casos em que 
recai sobre o bem imóvel um direito de superfície ou de uso ou usufruto, sem que o 
titular do direito de propriedade deixa de o ser. O que se deve entender neste caso é a 
característica do direito de propriedade, que suscita uma relação de pertença ideal de coisa 
ao seu titular sendo tal relação diferente das faculdades que a integram e que, no entanto, 
podem deixar de se manifestar em maior ou menor grau sem que o núcleo ou essência da 
referida relação cessa ou deixe de existir. Assim, podemos argumentar que a propriedade 
então que direito real máximo deve definir-se, não em razão do seu conteúdo, mas sim, 
em razão dos seus caracteres intrínsecos, como sendo o direito que se traduz em um poder 
perpétuo, exclusivo, elástico, geral, abstracto e independente que recai imediatamente 
sobre as coisas.       

 
Dada a importância dos caracteres e as qualificações que acabamos de enumerar quanto à 
propriedade, vamos a seguir apresentar, embora sumariamente, cada uma delas. 

 
Dissemos que o direito de propriedade é um direito exclusivo, pois o seu titular tem a faculdade 
que lhe é reconhecida por lei de usar e fruir a coisa com exclusão de terceiros. Não 
significa, contudo que estejamos a dizer que tal direito não possa ser objecto de outros 
impedimentos que a lei possa reconhecer ou outros direitos reais menores, que até 
podem restringir o direito que é reconhecido ao titular da propriedade. Tais são por 
exemplo os factos da vida real que por interesse público possam interferir e cercear o uso 
do bem objecto da tutela jurídica. Vejamos por exemplo um prédio rústico que sobre ele 
tenha de passar uma estrada que vai servir a comunidade da zona onde o mesmo se situa. 
Por se tratar de um interesse público, logicamente e do ponto de vista de direito o titular 
do direito de propriedade obriga-se a aceitar e reconhecer que tal estrada seja construída, 
embora, nos termos da lei o mesmo tenha direito a ser recompensado na medida que o 
Estado achar conveniente e adequado. 

 
Dissemos, também, que o direito de propriedade é um direito perpétuo. A perpetuidade que 
aqui defendemos não significa que o direito não possa caducar ou por outra razão deixar 



 95 

de produzir os efeitos de Direitos. Queremos no entanto defender que a destruição de 
uma coisa comercial pode fazer cessar o direito. A expropriação de um bem imóvel por 
exemplo, pode fazer cessar o direito de propriedade203. 

 
O direito de propriedade é elástico pelo facto de que os poderes que nele se acham 
oscilarem dentro de amplos limites sem que, por isso, ele perca a sua natureza ou 
identidade. De notar que a elasticidade que fazemos referência pretender significar que 
nas situações em que o direito de propriedade sofre restrições, tais restrições quando 
cessam volta o mesmo à sua forma original ou seja o titular retoma o gozo pleno do 
direito reconhecido por lei. 
 
Por fim, o direito de propriedade é ilimitado no sentido de que o proprietário pode retirar 
do seu objecto as utilidades que este é susceptível de fornecer, indo até à pratica dos actos 
de disposição. 
 
O objecto do direito de propriedade conforme já fizemos referir são as coisas corpóreas. 
Cujo regime vem inserido no Código Civil moçambicano que temos vindo fazer 
referência. 

 
3.3. Constituição do Direito de Propriedade da Terra pelo Estado 

 
Tal como as outras situações jurídicas, o direito de propriedade é susceptível de 
constituir-se, modificar-se, e extinguir-se. Os factos ou situações jurídicas são as que têm 
relevância jurídica, salientando-se o contrato, o testamento ou outros factos capazes de 
modificar objectivamente a propriedade, por exemplo o contrato constitutivo do 
usufruto, ou a aquisição, a venda, a usucapião, a ocupação entre outros204. A ocupação, 
por exemplo, tem sido prática habitual em matéria de bens imóveis, com realce para a 
terra. 

 
A questão da posse e propriedade da terra tem constituído matéria de preocupação 
permanente dos vários países da Africa Austral, sendo de realçar o caso de Moçambique 
onde a terra é considerada propriedade do Estado. 
 
Por isso, não se pode falar da propriedade da terra pelos particulares. A terra é 
propriedade do Estado. Só o Estado é que tem direito de propriedade da terra. Os 
particulares têm direito à posse da terra. 

 
a) Resenha Histórica – Nacionalização da Terra 
 

Em Moçambique, a nacionalização da terra e a adopção de um sistema de produção 
socialista logo após a independência em 25 de Junho de 1975, constituíram a base 
para a utilização massiva daquele recurso por parte da população rural. Entretanto, os 

                                                 
203 As restrições ao direito de propriedade e com realce para a fruição, são impostas por razões de interesse público e as 
normas que as regem integram-se no  direito administrativo e os litígios que surjam no domínio  das respectivas relações 
jurídico - administrativos e são confiadas ao Tribunal Administrativo (contencioso). Veja: Marcelo Caetano,  (1987). Manual de 
Direito Administrativo, 8ªed. II vol., Almedina, Coimbra, 971, 981, 1121. 
Veja também artigo 1310 do CC. 
204 Veja: artigos 1287 a 1301 CC (Usucapião); 1318 a 1324 CC. (ocupação); 1325 a 1343 CC (Acessão) . 
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objectivos pretendidos não lograram os resultados esperados, e, até hoje a terra 
continua a ser um recurso que não responde de forma cabal as aspirações dos 
moçambicanos que conforme defendido durante a luta pela independência do país: 
“Libertar a terra e os homens.....”. A terra foi libertada do jugo colonial português e os 
homens também, no entanto, tal libertação não produziu ainda na prática os grandes 
anseios: “Desenvolver a economia do país com vista a um bem social”. Entretanto, um factor 
importante de realçar é o que se prende com a posse da terra que logo após a 
independência continua a observar o regime dual herdada do sistema Colonial 
Português de Ocupação de terras205. As populações podiam através daquele sistema, 
ocupar terrenos de forma individual ou agrupadas. De acordo com o regime de 
concessão, a ocupação o uso e aproveitamento da terra fazia-se de forma costumeira, 
e, como já fizemos referência o regedor ou régulo cabia-lhe autorizar a concessão da 
terra aos particulares. 

 
A ocupação fazia-se através de três formas: 1) o aforamento, que também se designava de 
enfiteuse206, que consistia no direito reconhecido ao concessionário de usar a terra 
por um certo tempo em regime especial. Assim, o Direito de propriedade dividia-se 
em dois domínios: a) O domínio directo – A terra, neste caso continua a pertencer ao 
proprietário ou o colonizador o poder colonial. B) O domínio útil, significa direito o 
reconhecido ao enfiteuta de usar a terra, e com o tempo, podia tornar-se proprietário 
através do pagamento de vinte foros, processo este que ocorria e se designava de 
“Remição de foro”207 2) a compra e venda de terras urbanas. Os terrenos urbanos eram na 
sua maioria senão mesmo na totalidade concedidos.... aos colonos portugueses que os 
usavam e nalguns casos vendiam. Os terrenos não vendidos, quando ocupados pelas 
populações que não fossem da raça branca, aqueles eram obrigadas ao pagamento de 
renda ao proprietário (neste caso o colono). 3) O arrendamento, uma das formas usadas 
pelos proprietários das terras para a obtenção de rendimentos, mantendo-se a 
propriedade sobre as terras. Este regime está ainda consagrado nos artigos1064 e 
seguintes do Código Civil, embora já não seja uma pratica legal pois a terra não pode 
nos termos constitucionais ser objecto de negócio jurídico. 

 
Conforme vimos, as duas formas de ocupação da terra no período colonial 
consistiam basicamente no costume e através do Regulamento de Ocupação de terras 
(legal). Este sistema dual vigorou até à independência do país. Podemos, também, 
verificar que era aceite a propriedade privada da terra, tendo deixado de vigorar a 
partir dessa altura, tendo-se afirmada Constitucionalmente a propriedade do Estado 
sobre a terra e outros recursos naturais. 
 
Esta decisão política tomada pelo governo da Frelimo obedeceu à influência 
socialista consagrada na Constituição da República Popular de Moçambique de 1975. 
A Constituição em causa aprovada em 20 de Junho de 1975 dispunha no seu artigo 8 
que “A terra e os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas territoriais e na 

                                                 
205 Ao longo do período em que vigorou o regime colonial Português em Moçambique, a posse da terra era Regulado pelo 
Regulamento de Ocupação e Concessão de terras nas Provinciais Ultramarinas, Aprovado  pelo Decreto nº- 43894, de 6 de 
Setembro de 1961. 
206 Sobre a enfiteuse que era uma forma de ocupação por prazo tinha como base  os artigos 1491 e seguintes do Código Civil . 
207 O termo “foro” pretende significar o pagamento que é devido  pelo foreiro ao proprietário da terra. 
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plataforma Continental de Moçambique são propriedade do Estado. O Estado determina as 
condições do seu aproveitamento e do seu uso”.    
 
De notar que na véspera da independência de Moçambique o Governo de transição 
aprovara o Decreto lei nº- 16/75 de 13 de Fevereiro através do qual todas as 
propriedades abandonadas208 estariam, sujeitos à gestão pelo Estado, havendo, a 
possibilidade de as mesmas reverterem a favor do Estado. 

 
É o que de facto aconteceu. As propriedades que constituíam universalidade de bens 
económicos incluindo os direitos sobre a terra passaram para a esfera patrimonial do 
Estado. 

 
b) Aspectos particulares da propriedade da Terra à luz da lei nº- 6/79 de 3 de Julho 

 
O Estado passou, como já referimos a titular a propriedade sobre a terra. O processo 
de acesso e uso da terra, não se mostrou, no entanto, pacífico, desde a independência 
do país, em virtude de se estar na altura, numa fase de emoção política, aliada à falta de 
clareza sobre os mecanismos a serem considerados para que tal processo tivesse 
sucesso desejado. Se os objectivos da luta de libertação, pela independência tinham 
sido alcançados, então impunha-se legislar para que a terra fosse, de facto um bem, 
um recurso ao serviço  do povo. Para o efeito, devia o Governo estabelecer de forma 
clara e inequívoca como é que se deveria ter acesso ao uso da terra. Entretanto, os 
pressupostos que o governo deitou mão para a criação de um dispositivo legal de 
acesso e uso de terra são os que se acham na Constituição da República Popular de 
Moçambique no artigo 8º-. Assim, foi aprovada a lei nº- 6/79 de 3 de Julho através 
do qual se passou a regular a posse de terras em Moçambique. Visava, assim, o 
legislador moçambicano, disciplinar e organizar o uso e aproveitamento da terra em 
face de desmandos que entretanto começaram a ocorrer em todo o país, e, com 
referência particular para as zonas rurais, onde havia uma clara indefinição em relação 
ao poder político que havia sido instalado pela frelimo. Eram várias as estruturas que 
se envolviam na concessão de terras. Desde os grupos Dinamizadores, os chefes de 
localidades, o governo local, incluindo estruturas do partido, despachavam sobre 
pedidos de terras, sempre na óptica de que a terra é propriedade do Estado, sem, 
contudo, emitir documento de posse ou confirmar tal titularidade ou qualquer outro 
documento que confirmasse o direito sobre a terra. De notar que não havia um 
regulamento sobre a posse de terra, e, muito cedo, a lei 6/79 de 3 de Julho se 
mostrou desajustada à realidade. A própria lei de terras não se mostrava 
suficientemente clara e capaz de regular o acesso à terra, tornando-se assim um 
instrumento de aplicação arbitrária dos poderes do Estado sobre a terra. 

 
Por exemplo, a lei de terras repetia a previsão constitucional sobre a propriedade da 
terra, entretanto estipulava que a menos que os detentores de direitos à terra 
regularizassem os seus direitos nos termos da referida lei dentro do prazo de três 
anos, esses direitos reverteriam a favor do Estado. Era preciso, pois, clarificar os 
mecanismos de reversão além do que se impunha fazer para que tais direitos dos 
detentores da posse da terra pudessem continuar a usufruir dos mesmos. O legislador 

                                                 
208 - cfr artigo 10 do Decreto Lei nº- 16/75 de 13 de Fevereiro. 
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ao não apresentar o regulamento, permitiu, deste modo que os particulares ficassem 
ou se colocassem na expectativa, aguardando que o Estado determinasse o que fazer. 
Era preciso Regulamentar a posse da terra facto que só veio a acontecer em 1987, 
através do Decreto nº- 16/87 de 15 de Julho. Tanto a lei como o Regulamento 
aprovados não produziram o efeito desejado: Regular, organizar, fiscalizar, controlar 
os direitos sobre a terra. Muito menos aqueles dispositivos previam a forma de 
tratamento dos conflitos sobre a terra, que entretanto ocorreram entre os agentes 
económicos. As pessoas que de facto detinham os direitos sobre a terra desde o 
período colonial, acabaram perdendo parcial ou totalmente tais direitos. Factores que, 
também, concorreram para que a legislação sobre os direitos da terra não 
concretizasse os objectivos pretendidos, resultaram do deficiente funcionamento da 
máquina administrativa do Estado, a ausência generalizada dos mecanismos de 
controle e fiscalização para acompanhar o processo de concessão e uso da terra, 
aliado ao facto de vários funcionários não possuírem preparação técnica sobre a 
matéria, para não falar da fuga macissa de quadros técnicos portugueses, que 
deixaram as repartições do Estado entregues à sua sorte. A falta de experiência do 
Governo da Frelimo sobre matéria tão sensível que é a gestão da posse de terras, em 
face da decisão que fora abraçada: terra, propriedade do Estado, também é um factor que 
deve aqui ser referido e tomado em consideração209. 

 
Concluiu-se, cedo que a referida lei não era adequada, não era funcional e que 
faltavam mecanismos práticos e de administração pública adequados para quase 
pudessem atingir os objectivos desejados. Embora o poder político instituído 
considerasse a legislação sobre terras um instrumento adequado, e, por isso, de 
acordo com os anseios do povo, verdade é que o mesmo povo não conseguia, por 
exemplo, obter um título que de facto legitimasse o direito do uso e aproveitamento 
da terra. Em face de tais constatações, conclui-se, então, que a lei se mostrava incapaz 
de regular os direitos sobre a terra, além de que a mesma não explicitava as formas 
sobre como, por exemplo, tratar os conflitos sobre a matéria. Outro factor 
importante referir é que a lei sobre terras de então, não reconhecia a posse como a 
base fundamental na qual se contrai a estrutura dos direitos reais, elemento 
importante para que o sistema sobre a posse pudesse se conformar com a ordem 
jurídica estabelecida e que assenta numa malha legislativa bem delicada e que permitiria 
a sustentabilidade do Direito no seu todo na sociedade moçambicana. 
  
 Sabido que as lei, como princípio legal geral, derivam dos anseios do povo e obtém a 
sua legitimidade das práticas quotidianas da comunidade, sendo, por isso, um 
instrumento de poder e de imposição forçada. 

 
É, pois, motivo para questionar, por exemplo alguns aspectos que a legislação de 
terra de então apresentava, conforme passamos a fazê-lo seguidamente. 
 

                                                 
209 A máquina governativa não estava preparada para a nova realidade sobre terras. Havia falta declarada de técnicos, 
agrimensores, topógrafos para fazer a demarcação de terrenos. Por exemplo, não se chegava a confirmar a delimitação de 
espaços e muito menos se fazia o reconhecimento de áreas;  as coordenadas usadas não conduziam várias vezes com os 
terrenos concedidos.   
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Partido do princípio constitucional de que a terra e propriedade do Estado conforme 
referência atrás feita, e, aliado ao facto de que a revogação constitucional de 1990 
com a introdução de uma nova Constituição no seu artigo 46, nº- 2 que reconhece 
que “a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida nem por outra forma alienada, 
arrendada, hipotecada ou penhorada”, facto que é corroborado pelo artigo 1º- da lei de 
terra, embora como nos referimos haver o erro tipográfico ou infortuito do legislador 
quanto à omissão da palavra arrendada, podemos concluir que o legislador quis 
salvaguardar o princípio, sobre a titularidade da propriedade da terra. A lei proíbe a 
alienação da terra como princípio geral, entretanto o arrendamento, bem como a 
hipoteca e o penhor conforme já fizemos referências constituem alguns exemplos de 
tipos de alienação, senão mesmo formas de negócio jurídico. Ora, se fizermos uma 
interpretação da norma, tal poderá levar a que se conclua que a alienação se permite, 
senão mesmo, o próprio negócio jurídico através dos direitos da terra. Esta 
problemática tem sido objecto de atenção por parte de vários agentes económicos na 
actualidade e sobre este assunto voltaremos a tratar adiante.  

 
Embora a dúvida suscitada quanto ao que a lei e a constituição210 pretendiam 
defender sobre os direitos de propriedade e posse, podemos afirmar que na verdade 
estava-se a pretender através da legislação citada defender-se que há um tipo de 
direito real de propriedade da terra ao abrigo da lei e que se traduz no direito de uso e 
aproveitamento da terra (DUAT). No entanto, o acto administrativo que permite o 
exercício desse direito, é o título, a licença...Porém, a lei de terras que temos vindo a 
fazer referência, no seu artigo 8º-, especificava que o uso e aproveitamento da terra, 
das explorações agrícolas do sector familiar não está documentada ou titulada por 
uma licença. O artigo 47 do Regulamento de Terras por sua vez dispõe que “ para as 
explorações agrícolas do sector familiar não é necessário qualquer autorização formal para a 
ocupação da terra”... A corroborar com esta posição, o artigo 48 da Constituição da 
República211 reconhece também os direitos sobre a terra detidos pelo sector familiar 
com base na ocupação efectiva. Verifica-se, assim, que o legislador ao dispor desta 
forma, pretendeu imprimir uma alteração significativa na Constituição de 1975, que 
limitava o reconhecimento dos direitos de posse de terra derivados de herança. 
 
O legislador ao pretender conceder e reconhecer um direito especial ao sector 
familiar queria que a forma de o fazer podia legitimar pacificamente um direito. Ora, 
num Estado em que se pretende que a lei vigore e regule matérias tão sensíveis como 
a terra, não se pode aligeirar aspectos de grande vulto. A generalidade como elemento 
fundamental da norma jurídica deve prevalecer, salvo os casos em que de facto a 
posição do legislador não permita espaços para interpretações dúbias ou possa 
constituir matéria para focos de conflitos, ou mesmo litígios que a ordem jurídica se 
não tiver instrumentos de debelar pode degenerar na anarquia e desmandos. Como 
dizíamos, se a medida constituiu na altura um reconhecimento importante ao sector 
familiar, tal não pode ser visto como apanágio de decisão justa e oportuna, pois, 
impunha-se e impõe-se, que os direitos sobre a terra sejam titulados. 
 

                                                 
210 Lei nº- 6/79 de 3 de Julho , CRM 1990. 
211 Constituição de 1990. 
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Veja-se no capítulo anterior a referência que fizemos quanto à importância do título 
na posse de um bem como os seus reais efeitos quando o mesmo se acha registado. 
Este aspecto é importante se tivermos em linha de conta de que a segurança da posse 
da terra é importante e só pode ser conseguida, também, através do título. Até 
porque conforme referia o artigo 36 da lei de terra “os direitos à terra, podem revogados se 
haver necessidade de usar essa mesma terra para outros fins...........”. Mais uma situação a 
merecer reparo em relação aos direitos sobre a terra. O legislador não define quem 
determinava e muito menos como se determinava e o que era ou devia ser 
considerado uma necessidade nos termos da referida lei. Outro aspecto que constituía 
matéria de reparo é o facto de que o legislador no artigo 50 do Regulamento da lei de 
Terras permitiu que os direitos do sector familiar pudessem ser revogados por 
conveniência do Estado ou no interesse público. Uma vez, neste dispositivo não se fazia 
referência a salvaguarda dos procedimentos a observar para regular aquela situação. 
 
O artigo 19 do Regulamento consagrava também, a situação em que alguém 
desapossado da terra teria direito a compensação e poderia o desapossado pedir nova 
área de terra. Duas questões se levantam: 

 
1) Quanto a compensação:  

 
O legislador reconhecia que o desapossado devia ter direito à compensação. 
Segundo o artigo 13 da lei de terras conjugado com o nº- 1 do artigo 54 do 
Regulamento de terras, tão somente em relação às infrastruturas que o mesmo 
tenha efectuado no terreno. 
 
Qual o valor de tal compensação ou a forma de seu calculo? A lei ou regulamento eram 
omissos em relação a este aspecto.  
 
De notar que o artigo 35 da lei estipulava que “aquando da extinção dos direitos de uso 
e aproveitamento da terra os melhoramentos revestem a favor do Estado”..... Tal se limitava à 
composição à compensação em material de construção e instrumentos de 
trabalho. 
 
Ora, fica claro que os melhoramentos que a lei fez referencia certamente diziam 
respeito às tais infrastruturas e instrumentos de trabalho. Pode-se perguntar: Qual 
a forma de cálculo ou avaliação? A lei era omissa em relação a este aspecto. Importa, 
também referir que tais melhoramentos podiam ser vendidos ou transferidos, 
mas a alienação estava sujeita ao direito de preferência do Estado que se podia 
limitar ou não aos termos da oferta (do mercado) conforme dispunha o artigo 33 
da lei de terras. Daqui se conclui que a lei deixava o titular da posse da terra 
numa situação insegura. Embora a lei se referisse ao facto de não ser necessário 
qualquer documento que legitimasse a titularidade da posse, instrumento de 
protecção dos direitos sobre a terra, facto inequívoco e acto é que na realidade a 
lei discriminava contra aqueles que não possuíssem qualquer licença ou título de 
uso e aproveitamento de terra. Coloca-se também a questão de saber: Não havia 
aqui uma inconstitucionalidade material da lei? Se o direito de uso da terra se 
revogava tão somente porque havia interesse imperioso do Estado então, onde é 
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que se colocam as garantias e os direitos de propriedade declaradas formalmente no artigo 86 de 
Constituição da República de 1990? 
 
Está-se, assim, em presença de uma situação de clara insegurança da posse. Para nós 
o título é um instrumento importante, fundamental, necessário e adequando para 
que alguém prove a legitimidade em matéria de direitos sobre a terra. Além disso, 
não se podia concordar que a compensação se fizesse tão somente em critérios 
pouco adequados e aceitáveis a favor do desapossado. É, pois, nosso argumento 
de que as disposições sobre esta matéria são preciosas e de alguma forma podiam 
constituir uma base para enformar a legislação sobre terras. O título é sem 
dúvidas um documento importante e necessário como já dissemos. E, por falar 
nisso, vejamos por exemplo, uma família que ocupando uma porção de terra há 
bastante tempo e, por várias razões ditas de interesse do Estado fosse objecto de 
expropriação, como é que podia justificar nos termos da lei que ocupava tal 
espaço há determinado tempo? Era de facto difícil esperar que lhe fosse 
reconhecido o direito a compensação sem o título, logo, complicado e penoso o 
processo de averiguação sobre a ocupação da terra. O mais caricato é que no 
período colonial a população negra com realce para a rural não tinha direito ao 
título sobre a ocupação da terra, e o governo de Moçambique após a 
independência voltou a abraçar esta situação, provocando, assim uma grande 
controvérsia e um vazio em matéria de titularidade de posse da terra. Existiram 
no período após a aprovação da lei de terras de 1979, várias situações de falta de 
prova de ocupação de terras pelos populações rurais e que originaram o 
nascimento de conflitos entre as populações e o poder político através da sua 
máquina administrativa. A falta de uma política clara de como tratar o assunto à 
luz da lei de vigente, obrigou o governo moçambicano a adoptar mecanismos de 
emergência para emissão de títulos de uso e aproveitamento da terra e o seu 
registo. Numa primeira fase os títulos permitiam reconhecer que alguém era 
titular de um direito sobre o espaço concedido, entretanto não permitiam fazer 
uso de tal documento para outros efeitos. Embora a constituição de 1990, e, 
conforme já fizemos referência, defendesse o reconhecimento dos direitos de 
posse derivados da ocupação, não havia título que se emitisse para legitimar a tal 
ocupação, o que obrigou o legislador moçambicano, em face de pressão popular 
sobre o assunto, a deitar mão ao Código do Registo Predial212 da era colonial. 
Entretanto, segundo o artigo 32 do Regulamento da lei de terras, o requerente ao 
remeter o pedido de reconhecimento do direito de ocupação da terra era-lhe tão 
somente carimbada a cópia de tal documento (que não lhe dava direito ao 
reconhecimento dos direitos sobre a ocupação de terra) e, devia aguardar (ás vezes 
indefinidamente) por um despacho. 
 
No entanto, as situações reportadas de vários pedidos que durante muitos anos 
ficaram a aguardar despacho, são prova de que o aparelho administrativo do 

                                                 
212 Posto em vigor em Moçambique através do Decreto – lei nº- 47611 de 28 de Março de 1967 extensivo a Moçambique por 
força da Portaria nº- 23088 de 30 de Dezembro de 1967 e que mais tarde foi revogado pelo Decreto nº- 1/2003 de 18 de 
Fevereiro, em matéria de DUAT. 
- Sobre demais matéria doutrinais sobre Registo, veja: Almeida, Ferreira de, (1966) – Publicidade e Teoria dos Registos, Coimbra 
Editora, 120. 
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Estado não se encontrava capaz e preparado para lidar com matérias sobre a 
administração da terra. 
 

2) Quanto à solicitação de novo pedido de ocupação 
 
Este aspecto levanta ainda no âmbito da expropriação um elemento que interessa 
abordar, embora de forma sumária. O Estado reconhece o direito de uso e 
aproveitamento da terra aos particulares e este no âmbito da sua actividade e em 
face de tal direito adquirido, promovem a sua actividade e, de repente são 
colhidos com a decisão de que deviam sair do terreno que ocupam, e, caso 
tenham feito investimento, estes são tratados conforme já fizemos referência e 
com consequências que não beneficiam os desapossados da terra. Entretanto, o 
Estado dispunha através da lei, que os desapossados deviam, em caso de 
verificação de tal situação, solicitar novo terreno. Ora, esta exigência não fazia, 
quanto a nos qualquer sentido, sendo, como é evidente, uma clara incongruência, 
pois, se o cidadão já tinha um direito garantido por lei, e, pretendendo o Estado 
realizar uma actividade de interesse colectivo no espaço concedido, então, a primeira 
opção seria a de o próprio Estado conferir espaço ao cidadão e este caso não 
concordasse pudesse dispor de direito de indicar o espaço que considerasse 
adequado para realizar a sua actividade. Só em caso de extrema dificuldade ou 
impossibilidade objectiva por parte do Estado de conceder tal espaço, então, 
podia-se alocar espaço em zona que fosse adequado e próprio para a realização 
da actividade prosseguida ou pretendida pelo desapossado. 
 
Por isso, não podia ser aceite que o desapossado efectuasse um pedido novo de 
ocupação da terra quando de facto o direito à ocupação tenha sido prejudicado 
por interesse público. 
 
Este é, também, um dos factores de injustiça praticada pelo Estado à luz da lei 
6/79 de 3 de Julho e o seu regulamento. 
 
Face a todas as situações e vicissitudes criadas pela legislação de terra em vigor 
logo após a independência de Moçambique, foi necessário então uma nova 
legislação sobre a matéria, o que passou necessáriamente por uma reforma que 
obrigou o governo a envolver todas as camadas da sociedade moçambicana e 
diversos estudiosos em matéria de terras. Assim, nasceu a Política Nacional de 
Terras213, que permitiu a preparação da lei 19/97 de 1 de Outubro. 
 

3.4. A propriedade no âmbito dos Direitos reais 
 

A expressão propriedade tem sido usada para significar o direito que alguém tem de 
ser dono de uma coisa. De forma instintiva, há quem designa a posse como 
propriedade tomadas estas duas expressões como sinónimas. Entretanto, a posse e a 

                                                 
213 A Política Nacional de Terras também designada por PNT nasceu através do Programa Quinquenal do Governo de 
Moçambique para o  período 1995 a 1999 conforme descrito no ponto 3.3 onde se enfatizou a “ necessidade de envolvimento e 
participação das estruturas e comunidades locais nas decisões sobre a utilização e gestão do recurso terra”. 
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propriedade não são sinónimas conforme tivemos já a oportunidade de fazer 
referência. 

 
Usando a expressão propriedade quando se pretende tratar dos direitos sobre a terra, 
a mesma implica uma abordagem mais profunda dada a importância que a expressão 
tem do ponto de vista jurídica jurídico além de que a terra tem na vida do Homem. 
Com o desenvolvimento de várias teorias sobre o Estado, é frequente ouvir-se falar 
da propriedade da terra tendo em atenção os sistemas de uso e aproveitamento da 
terra adaptadas por vários países. Por isso, falar da propriedade da terra implica falar 
do regime jurídico sobre os direitos que se devem reconhecer ao detentor da terra. 

 
Para o caso de Moçambique, e, como já fizemos várias vezes referência, “a terra é 
propriedade do Estado”. Neste contexto, além de que o direito de uso e aproveitamento 
da terra constitui um direito real, o direito de propriedade também o é. O importante, 
neste aspecto, é a consideração dos poderes que são investidos aos titulares do direito 
de propriedade sobre a terra. 
 
Para uma melhor compreensão deste tema, importa, pois, abordarmos alguns 
aspectos históricos. 
 
Estudos desenvolvidos por alguns autores demonstram que a propriedade da terra 
constitui, sempre uma preocupação dos Estados. Com base em alguns desses estudos 
a propriedade é vista como tema das formas que o governo deita mão para exacerbar 
a soberania do seu poder ou mesmo demonstrar a importância que tem o recurso 
terra. “A propriedade da Terra é a fonte originária de toda a riqueza e converte-se no grande 
problema de cuja solução depende o futuro da classe operária”214  
 
Para os governos de expressão socialista, a propriedade da terra constituiu a forma de 
tornar este recurso um bem de todo o povo. Deste modo, a terra não podia pertencer 
a nenhum particular e muito menos podia ser objecto de negócio jurídico. Estes 
princípios acabaram vingando, sendo usados em várias constituições que determinam 
que a terra é propriedade do Estado. 

 
Entretanto, como é que o Estado adquire a propriedade da terra? São várias as formas de 
conversão da terra para a esfera Jurídico-patrimonial do Estado. Dentre elas 
podemos referir por exemplo a conquista da terra através da guerra; a reversão da 
terra por medidas políticas, como seja a nacionalização ou expropriação ou a sua 
compra a privados. 

 
A influência socialista do sistema político de governação de Moçambique, levou a 
que o país adoptasse o princípio da propriedade estatal da terra com as regras 
relativas aos bens do Estado. No entanto e se analisamos o discurso que o Presidente 
da República Popular de Moçambique Samora Moisés Machel proferiu em 1975 

                                                 
214 Afirmação da Marx e Engels. Vide “OBRAS”, edição Russa, tomo 18 pag. 54 
A teoria defendida por estes autores, acabou-se concretizando na Russia, tendo sido aprovado um Decreto sobre a terra em 
Outubro de 1917, encontro de grande euforia política caracterizado por uma revolução socialista que determinou a vida de 
vários Estados que adoptaram este sistema político. 
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antes da independência podemos facilmente concluir e compreender a génese de 
propriedade estatal da terra em Moçambique: 

 
“.....Na zonas libertadas nós lutávamos para libertar a terra; lutávamos para libertar o povo 
Moçambicano...” não faz sentido que a terra continue nas mãos de um pequeno grupo de pessoas; 
Morreu-se a favor de um punhado de pessoas? Onde está a libertação da terra? Não faz sentido a 
nossa independência enquanto a nossa terra continuar nas mãos de um punhado de gente. Significa 
que não estamos independentes, que o povo ainda não está libertado. É o povo que trabalha a terra, 
portanto, a terra pertence ao povo215.  

 
Estava, assim, declarada a propriedade do Estado sobre a terra. Com a declaração feita 
por Samora Machel o aviso estava feito: “A terra passa a ser propriedade do povo... do 
Estado”. De recordar que os discursos políticos de então, constituíam autênticas 
decisões que só deviam ser implementadas, pois, de acordo com o princípio político, 
“a decisão do chefe é uma ordem,.... é lei...”. 

 
Também, e para compreendemos o alcance político da decisão tomada quanto à 
propriedade do Estado sobre a terra podemos socorrer – nos do que na altura foi 
defendido na Assembleia Popular de Moçambique quando um deputado disse que “ a 
propriedade de terra pelo Estado (povo) foi tomada não por um resultado duma reforma agrária, mas 
devido  ao culminar revolucionário da luta de libertação nacional tal como aconteceu na Rússia”216 
 
Além disso, e de acordo com os documentos do anteprojecto da Revisão da 
Constituição da República que mais tarde serviram de base para a reforma legal sobre a 
terra, os direitos sobre a terra com realce para a propriedade foram consagrados ao 
Estado e este podia no âmbito da sua actuação e arbítrio conceder os direitos de uso e 
aproveitamento de terra aos particulares, sem, no entanto, alienar a terra a favor  
daqueles217. 
 
No entanto, o problema central que se colocou logo após a declaração da 
independência de Moçambique, e, constando já na constituição a decisão de que a terra 
é propriedade do Estado, foi determinar a forma com destinar a terra para os fins 
diversos em prol da economia do país. Embora o governo tivesse a consciência de que 
a terra devia ser atribuída a quem de facto se mostrasse em condições de a trabalhar, 
verdade é que este princípio não chegou a ser tomado em consideração havendo, por 
isso, grandes extensões de terras que o governo atribuiu a indivíduos que não levam a 
cabo qualquer actividade nela. É assim que surgem para além de conflitos sobre a terra, 
o mercado de terras que tem demonstrado que o facto de a terra ser propriedade do 
Estado, tal só se verifica na Constituição, pois, na prática há quem se arrogue o direito 
de propriedade sobre a terra, praticando a olhos vistos autênticos actos de disposição sem 
que o governo ponha cobro a tais desmandos. 
 

                                                 
215 Machel, S.M. (Presidente da República Popular de Moçambique) 1975, Revolução, Transformação Profunda das 
Estruturas, Transformação da Nossa Vida, Impressa Nacional, Maputo, Moçambique, pag 17,18. 
216 O Deputado que defendeu esta posição foi o Dr. Teodato Hunguana (Jurista) na IV Sessão da Assembleia Popular. Cfr, 
“Documentos”, (1), Lei de Terras, Tipografia Noticias, Maputo, Agosto de 1979, pag. 8.  
217 Artigo 107 do Anteprojecto da Revisão da Constituição da República de Moçambique – Comissão Ad hoc para a Revisão 
da Constituição,  edição da Impressa e Relações públicas da Assembleia da República (1998) 



 105 

 
4. REFORMA DA POSSE DA TERRA 
 

Após a sua independência, vários países africanos experimentaram mudanças nos sistemas 
de posse de terras. As razões de tais mudanças prenderam-se com o facto de os sistemas de 
posse através de leis dos colonizadores não se adequarem à realidade de tais países, além de 
que os sistemas costumeiros se mostravam demasiadamente ultrapassados, havendo, por 
isso necessidade de sua actualização. Pretendiam, assim, os países, aplicar reformas aos 
sistemas de posse, na tentativa de unificar com o objectivo de eliminar a dualidade 
introduzida e utilizada durante o período do domínio colonial. 
 
A forma como os países realizam tais formas variou de país para país e consoante a 
ideologia política adoptada e os objectivos pretendidos que, no geral visavam uma adequada 
distribuição de terras para a prática de actividade agrícola. 
 
Cada um à sua maneira os países iniciaram e realizaram a reforma da posse da terra, que 
tinha como base, a necessidade de reduzir ou mesmo eliminar as diferenças de 
oportunidades no âmbito do acesso à terra pelos camponeses e uma melhor forma de 
gestão. 
 
Já fizemos referência que Moçambique é um país que aposta na agricultura para o seu 
desenvolvimento económico218. 
 
No entanto, o problema da terra para a agricultura tem sido várias vezes objecto de vários 
debates e, como vimos, a legislação sobre o acesso à terra nem sempre se mostrou clara e 
eficiente para regular esta matéria. 

 
Da mesma forma que em Moçambique o problema da terra para a agricultura tem merecido 
debates acalorados, também surge em países como Africa de Sul e com realce especial no 
Zimbabwé219. Mesmo assim, os debates têm também centrado a sua atenção em aspectos 
que se prendem com o facto de que a agricultura tem mais sentido em matéria de 
produtividade quando realizadas em grandes extensões de terras do que em pequenas 
áreas220. 

 
Estudos desenvolvidos a partir dos anos 80 demonstram que a questão da reforma da posse 
da terra na Africa austral tem sido agenda principal dos governos dos países da região221. 

                                                 
218 Artigo 103 nº da CRM (2004) 
219Mais informação, veja: Moyo. S. (1995), A Gendered Perspective of the Land Question, Southern Africa feminist, Vol. I, nº- 1, pag 
13,31.  
220 Embora este factor seja um dos polos de debate, verdade é que se defende que uma melhor terra (fértile) pode  permitir 
obter bons rendimentos. Tal constatação foi feita por exemplo em alguns estudos realizados no Malawi; Moçambique e 
Zimbabwé. Para mais informação veja: Weiner, Daniel, Moyo, S. And Manslow  B. and Okeefe (1987), Land use and 
Agricultural Productivity in Zimbabwé,  (journal of Modern African studies, vol. 23, nº- 1985; Moyo, S, The Land Question in 
Zimbabwé, in Mandaze (ed), Zimbabwé: The political  Economy of Transition. 

- Binswanger, H.P. and Rosenzweig, M.R. (1986), Behavioural and Ministerial Determinants of production Relations in 
Agriculture”, Journal of Development Studies, 22, 3April. 

- Berry, R.A and Chine, W.R. (1979) Agrarian Structure and Productivity in Developing countries, ILO, Geneve. 
221 Palmer, R (1997) – Contested Lands in Southern and Eastern Africa: A literature survey – London, Oxfam. 
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Países como o Botswana, Moçambique, Africa de sul, Zimbabwé e Malawi, surgem como os 
que de forma mais intensiva têm procurado realizar algumas reformas no âmbito da posse 
da terra. O Zimbabwé, após iniciar a sua reforma de posse de terra e, tendo para o efeito 
usado uma estratégia não muito clara, acabou provocando numa crise política, económica e 
social extremamente grave no país. 

 
Em 1994, após as eleições havidas na Africa de sul, a questão da terra tem também 
constituído um aspecto de agenda prioritária do governo, em face de várias reclamações que 
tem surgido, e que demonstram que afinal as reformas levadas a cabo não têm estado a 
surtir efeito desejado. As questões de fundo que se levantam em relação à Africa de sul em 
matéria de posse de terras prendem-se com o racismo e as desigualdades de direitos na posse 
de terra, sendo realçado, por exemplo, o facto de os “Boers”222 serem os que melhores terras 
detém, enquanto os negros não possuem para realizar a agricultura comercial. 
 
Contudo, tendo em atenção, no geral as razões que têm levado os governos da região da 
africa austral a encetaram pela reforma da posse da terra, o que os mesmos têm em comum 
resume-se me três questões: 

 
1. Justiça na atribuição, posse e uso da terra. 
2. A terra como factor de desenvolvimento económico 
3. Capacitar os governos na administração da posse da terra. 

 
Qualquer uma das questões tem a sua validade, considerando o facto de que qualquer 
sistema de posse da terra tem de atingir, em última instância, o bem-estar social. 

 
Entretanto, é fundamental que a terra tenha de ser administrada através de mecanismos e 
processos adequados e à luz de uma legislação também adequada. 
 
Por isso, importa referir que a reforma deve ter em conta, também factores económicos e 
técnicos, nomeadamente a capacidade que os países devem ter em matéria de gestão dos 
seus recursos económicos e capacidade de usar as tecnologias adequadas não só de gestão da 
terra mas também do seu uso e aproveitamento. Isto implica a realização de vários estudos e 
debates multifacetados, envolvendo várias sensibilidades. Moçambique tem realizado alguns 
debates sobre a posse da terra, embora com alguma reticência, o que leva a concluir que o 
resultado que se pode obter não poderá ser satisfatória. No entanto, os debates que 
defendemos devem ser realizados, por exemplo envolvendo aspectos relacionados com a 
estratégia no uso da terra para uma agricultura mecanizada e com tecnologia capaz de trazer 
rendimentos adequados e necessários para a auto-suficiência das economias dos países da 
região. A terra deve ser alocada para quem de facto a usa ou prova que tem capacidade para 
o seu uso e aproveitamento. No caso particular de Moçambique, a reforma da posse de 
terras deve constituir matéria de reflexão necessária para proporciona as estratégias no 
domínio da agricultura e a melhor definição dos direitos de posse. A terra deve ser vista 

                                                                                                                                                                    
Veja também: Chisvo, M. and Chipika (1997) Land Reform in the SADC region: Current situation and Perspectives – seminar 
Proceedings (12), Vols. I and II, Harare a Friedrich Ebert sliftung. 
- Zinyama Lovemore, (1999) land reform and land use in Africa, Chapter 2, in: Issues and Responses: Land use Planning in Easten and 
Southern Africa – Environmental capacity. Enhancement Project – Environmental Roundtable series, by John Devein, series, 
editor wayne cald Well, editor – The University of Guelph, Weaver Press, Canada, 1999. 
222 População branca descendente de holandeses e que chegaram a cidade de cabo em 1652 chefiados por Jan Van Riebeck. 
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como um meio para se angariar mais investimentos para o país, tanto para a agricultura, bem 
como para a indústria e nas suas diversas vertentes com realce para o turismo. 
 
Questões como: Quais as garantias que o sistema de posse concedem aos possuidores do 
direito de posse? Qual o papel das comunidades rurais no processo de atribuição da posse 
de terras? Qual a capacidade do Estado na administração da terra, resumem as preocupações 
que os utilizadores da terra. 

 
Da investigação e pesquisa efectuadas, foram detectadas várias questões que importa fazer 
menção no presente estudo. A actual legislação sobre terras, embora se tenha baseado em 
factores resultantes de uma tendência para a implementação em Moçambique de uma 
economia de mercado, não se mostra devidamente aplicada, sendo que a operacionalização 
da mesma, impede que se obtenham resultados desejados. Aspectos relacionados com a 
segurança de posse da terra das comunidades locais e de alguns detentores de posse, 
continuam a constituir preocupação, pois, além de existir títulos emitidos a favor dos 
concessionários, nem sempre o direito de uso e aproveitamento da terra ou mesmo a posse 
é respeitada ou garantido. Também, a ausência de título de posse que dê direitos especiais 
aos moçambicanos para negociarem as suas parecerias com estrangeiros, constitui também 
uma questão fundamental. Existem situações em que se comprovam factos relacionados 
com a vulnerabilidade da actividade agrícola, e, aliado as calamidades naturais, os 
agricultores não conseguem diminuir os riscos da sua actividade e dos compromissos 
financeiros assumidos no âmbito do crédito bancário. 
 
Por isso, a reforma de legislação sobre a posse da terra deve constituir prioridade, um 
processo permanente, porquanto, como já dissemos e defendemos a terra é um bem de 
grande valor e joga papel fundamental na sociedade, sendo, também uma forma de 
harmonia e estabilidade social, política e económica e necessita de uma legislação adequada e 
de acordo com os interesses da sociedade. 
 
Também, deve-se ter em conta a segurança da posse da terra como forma de se criar a 
confiança dos titulares do uso e aproveitamento da terra. 
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5. SEGURANÇA DE POSSE DA TERRA  

 

A segurança da posse da terra é talvez uma das mais importantes variáveis que afectam a 
produção agrícola e, por conseguinte, as questões críticas como a segurança alimentar, a 
reabilitação rural e a preservação do meio ambiente. A posse da terra refere-se aos direitos 
que um indivíduo ou uma comunidade sobre à terra; segurança de posse da terra significa que o 
indivíduo ou a comunidade considera tais direitos como seguros, de longo prazo e dentro do seu controlo.  

Os direitos de propriedade ou de terra são um factor importante que leva os agricultores a 
investir nas suas actividades. Os direitos seguros e de longo prazo à terra encorajam os 
investimentos a longo prazo. Se a terra puder ser usada como garantia para um empréstimo, 
o seu proprietário poderá receber dinheiro emprestado para melhoramentos adicionais. 
Contudo, a terra é mais do que uma questão económica ou legal. Como dissemos é uma 
questão política e de harmonia social. 

Uma vez que dá a oportunidade básica para a sobrevivência e a prosperidade em muitas 
sociedades, a terra é também objecto de concorrência entre indivíduos e grupos. A 
distribuição da terra é uma questão profundamente política e da grande sensibilidade social.  

A questão importante que surge é como garantir a segurança da posse da terra a pequenos, 
médios e grandes agricultores, de modo a que eles invistam nas suas actividades e aumentem 
a produtividade agrícola. Estudiosos, sugerem que o método mais simples e eficaz é por 
meio de esquemas de concessão de títulos e de registos da terra. Argumenta-se que se for 
emitido um título ou certificado sobre uma terra ao detentor da mesma, contribuir-se-á para 
a sua segurança e, por conseguinte, ele investirá na terra. Embora os benefícios e 
desvantagens da concessão de títulos sobre a terra tenham sido considerados fundamentais, 
nós julgamos que a concessão de títulos não é a forma acabada de dar segurança à posse da 
terra. Embora seja importante em muitos casos, a concessão de títulos ela pode ser 
fundamental em muitos outros (1).  A concessão de títulos poderá ajudar os agricultores a 
adquirir créditos comerciais, mas é inútil nos casos em que não há crédito disponível ou 
quando os títulos não são aceitáveis como garantias. Além disso, o processo de concessão de 
títulos em si pode alterar dramaticamente os próprios direitos que se estão a tentar proteger 
se, por exemplo, as relações fluidas num sistema “tradicional” de posse ficarem congeladas 
num registo, ou se os direitos secundários e terciários forem excluídos a favor da segurança 
total para o utilizador primário.  

Achamos que há outras maneiras de conseguir a segurança da posse da terra, as quais são 
frequentemente mais apropriadas para os pequenos e médios detentores de terra. Por 
exemplo pode-se aferir através da relação directa entre a segurança da posse da terra e a 
legitimidade política a nível local. Se as pessoas individuais tiverem confiança nos 
mecanismos de distribuição da terras (ou disponibilizam terras, ou negoceiam acordos sobre terras) e 
nos mecanismos que analisam ou resolvem disputas sobre terras, essas pessoas sentir-se-ão 
mais seguras nas suas terras, contribuindo, assim, para o investimento e produção.   

Entretanto, não significa que uma definição clara e legal dos direitos não seja também 
importante – estes aspectos estão estreitamente ligados entre si, mas os estudiosos do 
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desenvolvimento e os cientistas sociais incidem, com demasiada frequência, nos tipos de 
direitos e de documentação concedidos, e não o suficiente nos processos de dar segurança a 
tais direitos, nem nos mecanismos para defender os mesmos.  
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6. CONCLUSÃO 

Acabamos de abordar a aplicabilidade dos diversos aspectos do instituto possessório no 
âmbito do duat (posse da terra) que é um direito real sui generis. Tudo isto é visto de forma 
teórica. Contudo, na transposição desses aspectos para o plano prático podem levantar-se (e 
de facto levantam-se) problemas e muito maiores serão quando estiver em causa um direito real 
sui generis como é o duat. Daí a necessidade deste trabalho que visa no fundo apurar se as 
diferentes questões abordadas na posse (tal como vêm tratadas na lei e se aplicam aos demais 
direitos reais) têm ou não aplicação quando estiver em causa o duat e, tendo aplicação, que 
problemas se podem levantar. 

Assim ficou demonstrado que no que se refere à constituição da posse no duat pode constituir-se 
apossamento bem como inversão do título da posse. No primeiro caso, temos o art. 12 alínea 
a) da LT e artigo 1263 do CC. 

No que diz respeito à possibilidade de adquirir a posse somente com base nos requisitos do 
artigo 1263/a do CC não se vê obstáculos pois nem toda a população, actualmente, segue 
normas costumeiras e não seria justo não poderem beneficiar-se da estipulação daquele 
regime civilista. 

Quanto à inversão do título da posse, há situações em que alguém pode possuir um bem mas 
não em nome próprio e converter-se em possuidor (artigo 1265 do CC) e tal situação pode 
ter lugar sendo o bem em causa a terra. 

Sobre a transmissão da posse foi visto que pode-se também ter a posse da terra via aquisição 
derivada. Estaremos então diante da tradição (art. 1263 alínea b) do CC), constituto 
possessório (art. 1263 alínea c) do CC) e sucessão na posse (artigo 1255 do CC). 

Quanto à tradição, esta é a situação que ocorre quando há efectiva entrega do bem (neste caso, 
a terra) ou de documentos que atestam o duat ou a transferência da posse. 

No que diz respeito à figura do constituto possessório encontrámos aplicação em matéria de 
terras e é só atentar ao caso em que certo indivíduo vende o seu prédio urbano, o que 
implica transmissão do direito de uso e aproveitamento do respectivo terreno223, 
continuando todavia a usar o referido terreno por qualquer causa como por exemplo 
assentimento do novo titular, comodato, etc. 

A sucessão na posse, no caso da terra, partiu da análise do artigo 16, nº- 41 da LT e do art. 
20 do RLT. Concluiu-se que durante o tempo que medeia a morte do titular do duat e a 
emissão do registo a favor dos seus herdeiros estes últimos teriam posse pois, de contrário 
não poderiam Usufruir dos efeitos benéficos da posse (ainda que estivessem de boa fé) na medida 
em que seriam considerados simples detentores; demais a mais, o próprio artigo 1255 do CC 
estabelece que por morte do possuído e a posse continua nos seus sucessores 
independentemente da apreensão material pelo não será a espera do registo a impossibilidade 
a existência de uma situação de posse. 

 

                                                 
223 Cfr. Artigo 16 nº- 4 da lei de terras. 
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Relativamente à extinção a posse da terra, consubstanciando uma situação de controlo sobre 
aquele bem, pode cessar, maxime quando ocorre a extinção do duat nos termos do artigo 18 
da LT. Extinto o direito e caso continue a verificar-se o controlo material, a situação poderá 
cair na alçada da detenção. 
 
Todavia, há que prestar especial atenção à renúncia224 que é um acto que exige determinadas 
formalidades não se compadecendo, para a sua validade, com a simples declaração de 
vontade. Assim, a despeito da intenção e declaração nesse sentido a posse continua caso não 
se verifiquem as formalidades independentemente do controlo material ou não. Listo será 
assim porque há possibilidade continuar a posse225. 

 
O CC prevê, no seu artigo 1267, formas de extinção da posse. Estas são aplicáveis à posse no 
duat mutatis mutandi; neste artigo destacou-se a alínea b) do seu nº 1 onde há perda da posse 
se a coisa for colocada fora do comércio jurídico (privado) e esta situação pode suceder, no 
caso da terra, quando esta passar a integrar o domínio público. 
 
Finalmente, sobre os efeitos, ficou demonstrado que a posse de um determinado bem 
acarreta certos efeitos legais. Assim, a posse da terra permite a presunção de titularidade do 
duat226, o direito aos frutos nos termos dos artigos 1270 e seguintes do CC, direito à 
indemnização pelas benfeitorias realizadas nos termos dos artigos 1273 e seguintes do CC, 
entre outros, que este trabalho não poderia abarcar em profundidade. 
 
Com base no que foi possível concluir, apresentamos algumas recomendações: 

 
- Fixar de modo expresso, na LT, que se aplica o regime do CC as situações que não 

são directamente reguladas naquilo que não contrariar o espírito e natureza do 
duat; 

 
- Fixar, na legislação sobre terras, um regime da posse da terra ainda que se 

repetissem muitas das estatuições preconizadas no CC ou que para este se fizesse 
remissão; 

 
- Que na fixação do regime da posse da terra se use a terminologia consagrada em 

matéria de direitos reais de modo a evitar, na interpretação, situações de dúvida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
224 Cfr. Veja artigo 18 alínea d) da lei 19/97 de 1 de Outubro 
225 Artigo 1257 do C.C. 
226 Cfr Artigo 1268 nº- 1 do C.C. 
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CAPÍTULO III 
 
1. O REGIME JURIDICO DE USO E APROVEITAMENTO DA TERRA (DUAT) 

 

1.1. O Papel do Estado na Concessão, Gestão da Posse da Terra, do DUAT e dos Recursos Naturais. 

A terra é propriedade do Estado. Cabe-lhe, por isso, o papel de relevo no âmbito da sua 
gestão e atribuição do direito de uso e aproveitamento aos particulares. Como proprietário 
da terra, o Estado tem a responsabilidade de proceder à gestão nacional do processo de sua 
concessão e posse. Tal facto, vem consagrado na constituição da República, nos termos 
seguintes: 
 

“O Estado determina as condições de uso e aproveitamento da Terra”227 
 
Não basta, no entanto, que o Estado determine as condições do uso e aproveitamento da 
terra. É necessário que desenvolva as políticas necessárias com vista a uma cabal utilização 
da terra e dos demais recursos naturais pelos particulares. Apesar da terra ser propriedade do 
Estado, o uso dela é direito de todo povo moçambicano. 
 
Para lograr os seus objectivos, para além das políticas sobre a utilização da terra e dos 
recursos, cabe ao Estado desenvolver diversas acções administrativas e parcerias com outros 
agentes económicos, para tornar exequível o seu objectivo em prol do bem estar social. 
 
Para o efeito, deve promulgar um quadro institucional capaz, no âmbito da lei, de permitir 
melhor obtenção de resultados em matéria de gestão racional dos recursos naturais que, 
como se sabe, são sempre escassos. 

 
a) Contexto Político - Económico 

 
A visão para a gestão geral de recursos naturais em Moçambique abrange os seguintes 
princípios básicos contidos dentro das políticas sectoriais aprovadas pelo Conselho de 
Ministros: 

 

 Uso equitativo de recursos nacionais em todos os sectores da vida económica e social; 
 

A estratégia do governo baseia-se principalmente no sedenvolvimento do distrito e 
foca-se sobre um uso equitativo de recursos naturais. 

 

 Uso sustentável de recursos naturais. 
 

Há um reconhecimento de que a quantidade de terra e outros recursos naturais não é 
infinitiva e a sua produtividade deve ser preservada através do uso sustentável para as 
gerações futuras. 

                                                 
227 nº- 1 do artigo 110 da CRM. 
Cfr. O artigo 3 da L.T. (sobre a terra como propriedade do Estado). 
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 Gestão participativa e inclusiva dos recursos naturais. 
 

  A gestão dos recursos naturais deve ser descentralizada para o nível distrital. Isto 
pode facilitar um ambiente legítimo e cooperativo da gestão dos recursos naturais. 
Vejamos as políticas sectoriais que o governo pretende dinamizar: 

 
Política Agrária 
A política agrária em Moçambique é de desenvolver actividades agrícolas para atingir 
a segurança alimentar para o país baseado no uso sustentável de recursos naturais. A 
estratégia para atingir este objectivo é: 

 

 O envolvimento das comunidades locais na gestão dos recursos naturais. 
 

A expansão da capacidade de produção em termos de extensão da área cultivada e 
um aumento no rendimento e produtividade; 
 
Política de Terra 
 
O objectivo da política de terra é de salvaguardar os direitos da população 
Moçambicana sobre a terra e outros recursos naturais e de promover o investimento 
bem como o uso sustentável e equitativo destes recursos. Esta política visa a criação 
de condições para o desenvolvimento e crescimento da comunidade local e a 
promoção de investimentos pelo sector comercial. Embora a terra pertença ao 
Estado, a política sublinha o reconhecimento dos direitos da comunidade local assim 
como os seus métodos e princípios de meneio agrícola da terra e permite a concessão 
de direitos de uso a longo prazo às entidades privadas. 

 
Política Ambiental  
O objectivo da política é o de: 

 

 Garantir uma adequada qualidade de vida para todos os cidadãos. 

 Garantir a gestão ambiental e de recursos naturais de tal maneira para que elas  
mantenham a sua capacidade funcional e produtiva para as gerações actuais e 
vindouras. 

 Garantir a incorporação de aspectos e matérias ambientais nos processos de  
planificação sócio-económicos. 

 
Política de Descentralização 
O Ministério da Administração Estatal (MAE) tem a função de implementação a 
política de descentralização do governo local através do Projecto de Reforma de 
Agências Locais (PROL); 

 
Política de Floresta e Fauna Bravia 

A política para a gestão de recursos florestais e fauna bravia em Moçambique baseia-
se nos seguintes princípios: 
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 Os recursos florestais e faunisticos são propriedade do Estado.  

 A preservação e conservação da biodiversidade deve envolver as comunidades locais, 
o sector privado e a sociedade civil em geral com vista ao desenvolvimento 
sustentável destes recursos. 

 A promoção da conservação, gestão e uso de recursos florestais e faunistícos deve ser 
feita sem prejudicar as práticas tradicionais e dentro de um quadro descentralizado. 

 
b) Quadro legal sobre a política de uso de terras e dos recursos naturais 
 

O quadro legal sobre a administração, posse, e controlo da terra e dos recursos naturais 
em Moçambique foi modificado significativamente nos últimos anos. A seguir indicamos 
a legislação promulgada: 

 
        - Lei nº- 20/97 de 1 de Outubro – lei do Ambiente 

Esta lei dispõe sobre a prevenção dos danos ambientais. Uma avaliação do Impacto 
Ambiental demonstra que para qualquer projecto é preciso apresentar uma avaliação, um 
estudo provavelmente para ter um significativo impacto sobre o Ambiente (Dec nº- 
45/2004 de 29 de Setembro). A emissão de uma licença ambiental está dependente do 
projecto e é necessário um pré-requisito para a emissão de quaisquer outras licenças 
legalmente requeridas. A lei reconhece entretanto, a necessidade de garantir a participação 
das comunidades locais e a utilização do seu conhecimento e recursos humanos na 
protecção do ambiente. Estes princípios gerais e orientações tendentes a regulamentação 
dispositivos constituem os detalhes substanciais bem como os procedimentos para o 
exercício dos poderes, direitos e obrigações indicadas na lei. 

 
        -   Lei nº- 8/2003 de 19 de Maio (Lei dos órgãos locais do Estado) 

Esta lei constitui a base para o estabelecimento dos órgãos locais as quais são conferidas a 
responsabilidade da aprovação e de desenvolvimento dos mecanismos para a posse da 
terra e planos de seu uso e aproveitamento. 
 
Em relação ao envolvimento das autoridades tradicionais na administração local, a Lei das 
Autarquias estipula os mecanismos que devem ser desenvolvidos para o envolvimento 
das autoridades tradicionais assim como quaisquer instituições comunitárias na 
administração local, incluindo o uso da terra. 
 
Decreto do Conselho de Ministros Nº – 15/2000 aprovado em Junho de 2000 [LOL] 
Este Decreto refere-se ao estabelecimento das relações formais entre as autoridades locais 
e o Estado bem como os líderes da comunidade local e reconhece o papel dos líderes da 
comunidade na articulação com o governo no âmbito dos vários assuntos, incluindo o 
uso de terra. 

 
       -   Lei nº- 10/99 de 7 de Julho, a lei da Floresta e Fauna Bravia  

Esta lei regula aspectos relativos a floresta e à fauna bravia e refere ou melhor, torna em 
consideração os aspectos referidos na política de Floresta e Fauna bravia. 

       -  Lei nº- 14/2002 de 20 de Junho – Lei de Minas 
       -  Lei nº-  16/91 de 3 de Agosto – Lei de Água 
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c) A política Nacional de Terras e o Quadro Legal sobre a Terra 
 

A POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS – Objectivos principais 
 

A reforma sobre a posse da terra embora um processo extremamente difícil e cara, foi 
necessário, como forma de se proceder à revisão do quadro legal sobre a posse da terra e 
os direitos inerentes. Além disso, estava evidente a fraqueza da legislação vigente sobre a 
matéria, e dos problemas que a mesma provocava na sociedade. Aliás, o problema da 
posse de terra não era tão somente de Moçambique, pois, na década 80 com a 
independência do Zimbabwé já a matéria da terra constituía um dos aspectos a ser 
tomada em consideração e tenha-se a consciência política de que o problema era de 
Africa Austral e, carecia de atenção. 

 
De recordar que a Independência do Zimbabwé foi possível, também, porque o aspecto 
da terra foi considerado importante para o desenvolvimento de uma paz entre os 
farmeiros da raça branca e a população negra, esta, que não teve acesso às terras férteis 
como tiveram os farmeiros de raça branca. Entretanto, e, como se conhece a história de 
conflitos de terras no Zimbabwé o que falhou neste país foi a forma e o momento como 
a questão de redistribuição de terras se efectuou, aliado, também a uma falta de visão 
política do actual presidente do Zimbabwé Robert Mugabe, facto que está a criar efeitos 
negativos na vida política, social e económica daquele país. 

 
Entretanto, Moçambique como outros países da Africa Austral de Africa, tem uma 
posição diferente da do Zimbabwé, porquanto, e como se disse definiu logo após a sua 
independência o regime jurídico e a titularidade da terra, embora tal não tivesse 
produzido de imediato o resultado desejado. Deste modo, o facto de o governo 
Moçambicano ter reconhecido que falhou a primeira legislação sobre a terra, ter optado 
por desenvolver uma Política Nacional de Terras, isto, só em si é um mérito. De facto, 
importava fazer interagir as várias sensibilidades sociais do país em matéria de opiniões 
sobre como gerir a terra em benefício de todos. Não estava em causa a questão da 
propriedade da terra, mas sim, o aspecto sobre a sua utilização, o seu uso e 
aproveitamento. Era necessário um mecanismo adequado para que a terra fosse colocada 
ao serviço da Nação, como factor de criação da riqueza. A discriminação quanto à 
utilização e os direitos da terra deviam merecer aliança especial por parte das partes 
envolvidas no estudo sobre a matéria. 

 
Assim e de acordo com o que se pretendia com a PNT, os objectivos centrais visavam: 

 
a) Criação de condições para um acesso à terra por parte das camadas mais pobres, 

mormente os agricultores e população rural no geral, como forma de se incentivar a 
produção agrícola para uma auto suficiência alimentar; 

 
b) Criação e estímulo de auto emprego nas zonas de produção agrícola; 

 
c) Desenvolvimento de produção agrícola beneficiando culturas de alto rendimento para 

o consumo interno e exportação como forma de balancear a oferta e a procura e 
contribuir para o equilíbrio da balança de pagamento do país; 
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d)  Implementação de um processo de gestão dos recursos materiais de forma 

sustentável. 
 

O objectivo da PNT era o de colher subsídios através de debates a nível social, económico 
e político para que fossem sugeridos elementos que constituíssem regras para a criação de 
uma legislação sobre terra mais adequada à realidade moçambicana. 

 
Através da PNT, tal permitiria, também o Estado organizar-se e criar condições para que 
as suas estruturas, órgãos e agentes realizassem a sua missão com objectividade, criando 
assim, harmonia entre o poder instituído e os governados. 

 
Também, o PNT permitiria a adequação da legislação sobre termos dentro dos padrões 
aceites pela sociedade e em benefício desta, além de que os conflitos emergentes seriam 
tratados com base na lei e pelas instituições do poder político de forma mais coerente. 

 
Tanto o conflito de terras bem como a indefinição sobre o que melhor se deve realizar em 
matéria de terras para evitar tais conflitos poderia ser atingido, com base numa política de 
terras bem preparada. 

 
Em última instância e em matéria de investimentos, seria, assim, possível, angaria-los estes 
para diversas áreas económicas com realce para a agricultura, a industria e o turismo. 

 
Uma PNT harmonizada, iria criar um ambiente favorável a uma boa cooperação de 
Moçambique com os países vizinhos, além de que se poderia trocar experiências no âmbito 
dos direitos de posse de terra e nas formas de debelar os conflitos emergentes na região. 

 
Por isso, a PNT permitiu exteriorizar factores que foram determinantes para a produção de 
uma lei de terras, nomeadamente:    

 
- Haver desconhecimento quase generalizado da legislação sobre terras por vários 

actores da vida política, social e económica do país; 
 

- Inadequação e inefectividade da lei de terras, por isso a falta de sua plena aplicação; 
 

- Incapacidade por parte do aparelho administrativo do Estado na implementação da lei 
de terras 

 
      Face ao que se apurou nos debates, foi recomendado que:  

  
- A legislação sobre terras devia ser a mais adequada e de fácil compreensão por parte 

de toda a sociedade moçambicana; 
 
- O direito costumeiro e as comunidades locais deviam ser considerados elementos 

importantes e integrantes na legislação sobre terras. 
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- A terra devia continua a ser propriedade do Estado, entretanto, este devia saber 
administrá-la de forma eficiente; 
 

- Os conflitos de terra deviam ser considerados como sérios e tratados nos termos da 
lei e das instituições da soberania (do Estado). 
 

- Existindo um mercado de terras que contraria a lei devia-se estudar a forma de se 
fiscalizar a posse e o duat. 

 
A nova política Nacional de Terra foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 1995. 
Os principais elementos da PNT tomaram em conta: 

 

 O reconhecimento dos direitos tradicionais sobre a terra, incluindo os vários 
sistemas de herança. 

 

 O reconhecimento do papel dos líderes das comunidades locais na prevenção e 
resolução de conflitos. 

 

 A criação de condições para o desenvolvimento e o papel da comunidade local e a 
promoção de investimentos pelo sector comercial. 

 

 A manutenção do conceito de que toda a terra pertence ao Estado.  
 

A PNT realçava a importância de uma lei de Terras flexível, que devia ser aplicada em 
várias situações e de acordo com as realidades locais. A nova Lei de Terra (LT) acabou 
sendo aprovada pela Assembleia da República em 1997. A nova LT baseia-se nos 
princípios políticos de Direito e Uso e Aproveitamento de Terra – (DUAT) para a terra 
ocupada pelas comunidades locais (de acordo com as práticas tradicionais) e boa fé dos 
ocupantes (na ocupação de pelo menos 10 anos). 

 
O conceito de comunidade local foi introduzido pela LT. Embora haja uma definição 
na Lei em relação à comunidade local, a definição parece referir dois significados 
distintos embora relacionados228.Um refere-se a natureza de um direito real de 
propriedade onde os membros da comunidade local adquirem uma partilha no título da 
área geral ocupada pela comunidade e um título individual pela área que o membro da 
comunidade ocupa pessoalmente229. O outro significado é uma unidade sócio-política, a 
forma exacta e o significado do que deve ser regulado pela posterior legislação230. 

 
A Lei de Terras permite o registo daqueles direitos adquiridos pelas comunidades no 
atlas cadastral e no registo nacional de terras quer como terras comunitárias quer na 

                                                 
228 Veja “Critical Points of the Environment Framework Law” – Pontos Críticos do quadro Lógoco Ambiental – Jennifer Garvey, land 
Tenure ( Núcleo de posse de Terra), Março de 1998. 
229 Artigo 10 nº- 3 LT dispõe que: “O direito de uso e aproveitamento de terra e benefício das comunidades locais aos princípios da co-
títularidade, para todos os efeitos desta lei”. 
230 Artigo 30 da LT, dispõe que: “ Os mecanismos de representação e actuação próprios das comunidades locais, no que respeita aos direitos de 
uso e aproveitamento da terra são fixados por lei”. 
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forma de títulos individuais em cujos casos a relativa porção de terra é desmembrada do 
título da comunidade. 
 
A Lei de Terras permite também a aquisição do DUAT por indivíduos nacionais e 
estrangeiros e sociedade através de pedidos dirigidos ao Estado. O envolvimento da 
comunidade local no processo de avaliação destes pedidos é explicitamente reconhecido 
como é o caso do reconhecimento pelas administrações distritais. 
 
Os regulamentos (RLT) 231 anexos à Lei foram aprovados em Dezembro de 1999 depois 
de vários debates de implementação terem sido explorados. Entre as conclusões desta 
experiência de implementação notou-se que teria sido viável a delimitação de terra a 
nível comunitário do que a nível de parcelas de terra individuais232. Os RLT prevêem 
um Anexo Técnico a ser aprovado pelo Ministro de agricultura e Pesca (como o foi), afim 
de especificar os requisitos para delimitação e demarcação da terra ocupada pelas 
comunidades. 
 
O Anexo Técnico (AT) outro documento importante em matéria de posse de terras, foi 
aprovado em Dezembro de 1999. O AT estabelece em detalhe os procedimentos a 
serem seguidos na delimitação da terra da comunidade e estabelece uma série de 
documentação pro-forma para o registo desses direitos. Uma Reunião Nacional sobre a 
implementação da Lei de Terra foi realizada em Junho de 1999 com a participação do 
Presidente de República e 124 Administradores Distritais. O objectivo desta reunião foi 
o de identificar o papel fundamental do sistema da administração local na gestão da 
terra, tendo produzido vários elementos importantes que poderão enriquecer a 
legislação sobre a terra. 
 
A Direcção Nacional de Terras e Florestas (DINATF) outra designada Direcção 
Nacional de Geografia e Cadastro (Dinageca) tem esboçado e implementado uma série de 
Normas e Instruções que são orientações para os Serviços Provinciais de Geografia e 
Cadastro (SPGC) sobre a implementação do quadro legal sobre o acesso e posse da 
terra. 

 
d)    Quadro institucional em matéria de gestão, uso e aproveitamento da terra. 

 
Comissão de Terra Interministerial – Comissão Interministerial para a revisão da lei de 
Terras (CIMLT). 
 
A Comissão de Terra jogou um papel técnico e crítico na coordenação do estudo sobre 
a gestão da terra, de parceria com as ONGS e outros sectores no desenvolvimento da 
Lei de Terra, regulamentos e Anexo Técnico, assim como o desenvolvimento de 
metodologias bem como a implementação de um programa de implementação.  
 
A Comissão de Terra que entretanto foi estabelecida de forma Ad Hoc estabelecida pelo 
Ministério de Agricultura e Pescas na altura, foi substituída por uma comissão 
Permanente de Terra e depois por uma Comissão Inter-Ministerial de Terra composta 

                                                 
231 Regulamentos específicos  para áreas urbanas foram desenvolvidos mas ainda não aprovados. 
232 Comissão Inter-Ministerial para a Revisão da lei de Terra, Relatório de Actividades 1995-1999. 
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por 10 Ministros e institutos. Esta comissão foi determinante na apresentação de 
conclusões sobre aspectos de posse da terra. 
 
Ministério de Agricultura (MA) 

 
MA é o Ministério, com variadas actividades relacionadas com a produção agrícola, 
gestão de terra, floresta e fauna bravia. O programa de investimento sectorial, 
PROAGRI, é gerido pelo MA e compreende vários programas de apoio para as 
actividades do Ministério, incluindo uma componente de gestão e administração da 
terra. Esta componente de terra contém apoio para 4 instituições, três das quais estão 
no MA. Estas são a DINATF, Departamento de Terra e Água (dentro do INIA) e a 
Escola de Treinamento da Machava. A quarta, a Comissão Inter-Ministerial de Terra 
está fora do MA mas é financiada em grande parte pelo PROAGRI. 

 
Instituto Nacional de Investigação agronómica (INIA) 
Em Moçambique, a investigação agronómica é levada a cabo pelo INIA que reporta 
directamente ao MA. O INIA abrange toda investigação agronómica de culturas, 
avaliação de recursos de terra e mapeamento bem como todas as tarefas essenciais de 
garantia de continuidade de esforços sobre tópicos prioritários de investigação para o 
sector público. 
 
A disponibilização de informação a vários sectores económicos e diversos interessados 
sobre os recursos de terra e sobre o uso de terra prioridade dentro das responsabilidades 
do INIA em relação a avaliação do potencial de recursos de terra em diferentes zonas 
agro-ecológicas para a agricultura de subsistência, culturas de rendimento do camponês 
de pequena escala e o crescimento da população. 

 
Ministério de Coordenação do Meio Ambiente (MICOA) 
 
O MICOA foi criado em 1994 em substituição da Comissão Nacional sobre o 
Ambiente em 1992. A tarefa da Comissão era de promover, coordenar e apoiar 
actividades relacionadas com o meio ambiente e esta foi adstrita a autoridade de propor 
políticas e legislação para a protecção e preservação do meio ambiente e para estabelecer 
mecanismos para a sua avaliação, gestão e controlo.  
 
Este mandato levou a criação do Ministério, MICOA, e a promulgação da legislação 
sobre o meio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

As funções da DINATF são as seguintes233. 
 

 Garantir a execução da política nacional de terra. 

 Coordenar, promover, desenvolver, verificar e acompanhar as actividades envolvidas em 
cartografia, geodesia e cadastro. 

 Promover a disseminação da legislação acerca da terra. 

 Garantir e executar o estabelecimento de mecanismos para o acesso do uso e direitos 
sobre a terra. 

 Garantir a correcta aplicação da legislação na concessão do uso e direitos de benefícios à 
terra.  

 Verificar e inspeccionar todas as actividades relacionadas à concessão do uso e direitos de 
benefícios à terra. 

 Intervir em questões de natureza técnica na arena internacional em relação a política 
geográfica. 

 
A DINATF é, entretanto, responsável quer pelo cadastro, quer pelo mapeamento topográfico 
para Moçambique assim como para a administração do registo da terra da comunidade e 
concessões de investidores incluindo o mapeamento de pedidos e a manutenção de registo 
destes pedidos. 

 
Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC)  

 
SPGC é o ramo provincial da DINATF. Os SPGC trabalham em estreita colaboração com as 
Direcções Provinciais de Agricultura.  

  
Os SPGC são responsáveis pelas seguintes áreas cuja estrutura e funções foram estabelecidas no 
Diploma Ministerial Nº- 57/88: 
 
Departamento de Inquérito e Cadastro 
  

 Administrar e verificar a correcta aplicação da LT, RLT e seu Anexo técnico. 

 Manter o atlas cadastral para a província. 

 Processar os pedidos para DUAT. 

 Dar informações sobre as formalidades legais, impostos, etc. 

 Emitir títulos de terra e executar os cancelamentos de acordo com as instruções das 
autoridades competentes. 

 Organizar, conservar e manter o atlas, registar e arquivar 

 Executar o trabalho técnico relacionado aos pedidos de concessão 

 Recolher informações e verificar a ocupação e uso da terra. 

 Prestar serviços para os Conselhos Executivos que não possuem serviços de cadastro  

 Manter o atlas cadastral na Província para o processamento e registo de pedidos para os 
direitos de uso e aproveitamento de terra, o cálculo e recolha de impostos de uso de terra 

                                                 
233 Estatuto Orgânico do Mader ora MA, Junho de 2000. 
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e verificação da conformidade com os planos de desenvolvimento do uso de terra. Em 
acréscimo, os SPGC prestam serviços de inquérito e informação espacial. 

  
Departamento Geodésico e mapeamento  

 Coordenar, desenvolver e acompanhar na Província todas actividades relacionadas com a 
geodesia e mapeamento 

 Aplicar as normas técnicas para tais actividades 

 Fazer trabalho topográfico aéreo na província  

 Manter os limites geodésicos, topográficos e administrativos. 
 

Serviços provinciais de Floresta e Fauna Bravia (SPFFB) 
Os SPFFB são responsáveis pela concessão e controlo de licenças provinciais e concessões para 
extracção de madeira e actividades de caça. 
 
Administrações Distritais 
 
As administração distritais participam formalmente nos exercícios de delimitação e consulta 
comunitária sob a LT, mas num grau mínimo do que as Direcções de agricultura e normalmente 
através desta última. 
 
Direcção Distrital de Agricultura (DDA)  
 
As Direcções de Agricultura de nível distrital são normalmente incluídas no processamento de 
pedidos do DUAT pelas entidades privadas, particularmente onde estes são para propósitos 
agrícolas. Elas também participam num limitado nas delimitações da terra comunitária onde elas 
dão informação e conselho nos processos de mapeamento do uso de terra e normalmente 
participam na confirmação dos limites da comunidade muitas vezes como representantes da 
Administração Distrital.  
 
Conservatória do Registo Predial  
 
A função essencial do Registo de Terra foi, sob a antiga Lei de Terra, de garantir os direitos que 
alguém tenha sobre uma porção de terra tornando públicos tais direitos. Como tal, ela servia 
para garantir que a autenticidade, segurança e eficácia de todos os actos legais relacionados aos 
direitos sobre uma porção de terra fossem garantidos.  
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1.2.   O papel das autoridades tradicionais na concessão e posse da terra 

     1.2.1.    O Direito Costumeiro na concessão e posse da terra 

O Direito costumeiro ou consuetudinário como também é designado é aquele 
cuja fonte é o costume. Nele não é possível a determinação do tempo da sua 
duração, nem sequer prever-se a forma pela qual vai operar-se a sua extinção. E, 
porque a sua vigência é uma mera decorrência da eficiência, então as suas regras 
podem perder a força na sua aplicação. 
 
O costume constitui a fonte do direito costumeiro, e, em vários ordenamentos 
jurídicos é considerado processo de formação do Direito, essencialmente distinto 
da lei. Com efeito, no costume, a norma forma-se espontaneamente no meio 
social. É a própria comunidade que desempenha aquele papel activo que, nas 
outras fontes de direito234 pertence a certas autoridades. A base de todo o costume 
é a repetição de práticas sociais que se designam por uso. Entretanto, não basta o 
uso e as práticas para que o costume exista, é necessário ainda que essas práticas 
sejam acompanhadas da consciência da sua obrigatoriedade. 
 
Quando as pessoas se convencem de que a prática reiterada de um uso não 
representa algo de arbitrário, mas é antes vinculativa e essencial à vida da 
comunidade, é que podem dizer que há costume, e que a prática levou à criação 
duma norma de conduta que vincula a sociedade e que se pode traduzir numa 
norma jurídica. O animus235, a par de outro elemento também constitutivo do 
costume, o corpus236, podem formar a convicção de existência de uma norma 
jurídica. 

 
Então, podemos definir o costume como o conjunto de práticas sociais reiteradas e 
acompanhadas da convicção de obrigatoriedade. 
 
O Direito costumeiro é, um Direito não deliberadamente produzido, sendo 
considerado, entretanto, por alguns autores como fonte privilegiada de Direito. 
No entanto, outros defendem que o Costume só constituirá norma jurídica 
quando nascer directamente da vontade popular. 
 
Todavia, em Moçambique a lei estabelece que os tribunais devem aplicar também 
as normas formadas por via consuetudinária237. Entretanto o Código Civil 
moçambicano não se refere ao costume no capítulo reservado às fontes do 
Direito, contudo, o artigo 348 assume grande importância por admitir que os 
usos238 tenham relevância jurídica quando a lei para eles remete, ou seja como 

                                                 
234 São fontes de Direito A lei, a jurisprudência, a doutrina e o costume. 
235 Criação de obrigatoriedade. Preêchido, nada mais é preciso para que se verifique io costume. 
“Um costume imposto não é costume”. O costume relaciona-se com os usos. 
236 Prática constante e habitual. 
237 Artigo 348 C. Civil : (Direito Consuetudinário, local ou estrangeiro): 
“ A........ que invocar o Direito consutudinário, local ou estrangeiro, compete fazer a prova da sua existência e conteúdo, mas o tribunal deve 
procurar oficiosamente o respectivo reconhecimento”.  
238 Artigo 3 C. Civil: (Valor Jurídico dos usos) 
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fontes mediatas do Direito. Sem pretendermos aprofundarmos a abordagem e 
posições defendidas por alguns autores sobre o costume, o costume tem sido 
objecto de polémicas quanto ao seu reconhecimento ou não como fonte de direito. 
O argumento defendido por aqueles que não aceitam o costume como fonte de 
direito é de que com tal posição se pretende “homenagear o ideal da certeza do direito” 
como forma de afastar a mística da escola histórica do Direito239. Todavia, o 
costume, mesmo que contradiga uma proibição, como vontade jurídica 
manifestada, é Direito, e se os tribunais o quiserem, certamente terá valor 
jurídico. Alias, aplicar a lei contra um costume eivado de jurisdicidade e 
plenamente aceite como Direito, não será anti-Direito, mesmo numa simples 
concepção sociológica? Pensamos que o problema é delicado de ser tratado de 
ânimo leve, devendo, em princípio, prevalecer a lei. Entretanto, haverá casos em 
que tal é susceptível de não suceder. Poderá mesmo ser injusta uma lei que atente 
contra certos costumes, coisa diversa do costume fonte de Direito, mas afinal 
aparente e legalmente acolhida. 

 
A nossa posição e argumento é de que o costume tem a sua valia numa sociedade 
pois nas zonas rurais em que por natureza se dá o corte com as formas naturais 
da vida, o direito é fundamentalmente de origem voluntária. Entretanto, nota-se 
que mesmo a proliferação das leis torna indispensável a iluminação das partes  
mortas, através do desuso. No entanto,  nas zonas onde não se operou a ruptura  
com as formas espontâneas de vida o elemento voluntário, se bem que em 
progressão, está, todavia, ainda muito longe de ser o  dominante. Em qualquer 
dos casos, o ordenamento é o pano de fundo de toda a regra, indispensável, 
nomeadamente para a interpretação da norma social. A vida social tem em si os 
critérios de entendimento da sua própria ordem. 
 
Acabamos de ver alguns aspectos teóricos sobre a importância do direito 
costumeiro, sendo, agora, momento de transpôr tais teórias à realidade especifica 
em matéria de posse e propriedade da terra. 
 
Vimos que a terra é considerada pelas comunidades  rurais africanas como sendo 
uma dádiva divina e como tal, um bem sagrado e que não pode ser alienado e 
muito menos constituir algo pertencente a uma pessoa singular. A terra é 
propriedade da comunidade e cabe ao chefe dessa comunidade  determinar as regras 
de sua posse ocupação e uso. Isto já dissemos.  
 
Moçambique é um dos poucos países africanos que possui vários regimes 
consuetudinários de posse de terra. Estes regimes variam de acordo com 
factores, tais como a densidade populacional a organização, o grau de parentesco, 
os padrões e tipos de herança, qualidade da terra, o mercado e a experiência 
histórica das comunidades. Os regimes diferem também de grupo étnico para 
outro, segundo a sua evolução social e o sistema político-económico. 

 

                                                                                                                                                                    
“ 1. Os usos que não foram contrários aos princípios da boa fé  são juridicamente relevantes, quando a lei o determine. 
239 Cfr. Prof. Doutor Mário Bigotte Chorão (1986), Temas fundamentais de Direito, Almedina,  Coimbra, 208. 
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No entanto, todos os regimes de posse consuetudinária têm algumas 
características comuns. A mais importante é a salvguarda contra a alienação da 
terra a pessoas que não sejam do grupo, embora permitam  que a transação se 
possa fazer com aprovação do grupo ou da sua liderança240. Entretanto é facto  
assente que a terra possuída ao abrigo da posse consuetudinária está 
frequentemente nas mãos do “grupo”, da “comunidade”, linhagem ou clã. Noutros 
casos a posse está nas mãos da família e pode ser entregue a um individuo de 
confiança da comunidade. Embora seja frequente que a terra esteja nas mãos da 
comunidade, são as famílias ou indíviduos que possuem um maior controle da 
mesma, por isso, responsáveis pela questão quotidiana deste recurso. No 
entanto, a linhagem ou outra hierarquia da comunidade pode ter o direito de 
aprovar ou não a alienação da terra, mas a família ou o individuo podem negociar 
outras formas de  disposição nomeadamente o aluguer, o emprestímo, etc. 

 
Entretanto, o direito costumeiro, embora  se rege por normas próprias que a 
sociedade cria, deve obediência à lei. Todavia, no caso da ocupação da terra 
ocorrer através dos sistemas de posse comunitária, devem ser respeitados, pois, 
expressam a vontade da comunidade que é exercida por uma autoridade local, 
também designada de autoridade tradicional.  
 
Importa, no entanto realçar que no direito costumeiro a posse adquire-se atraves 
de um facto que a comunidade considera ídoneo, quando alguem ocupa um 
determinado espaço de terra e se lhe reconhece o direito sobre o mesmo, embora 
a condição seja a de realizar nela actividade agrícola ou habitacional (facto 
material); também  se pode adquirir através da venda, doação ou outra forma que 
preenche negócio jurídico (acto jurídico); ou por outra forma, resultante, por 
exemplo de transmissão por morte (acto sucessorio).  

 
Segundo o que temos vindo a defender sobre a tradição africana em matéria de 
propriedade de terra, esta pertence à comunidade, que tem no chefe o seu 
representante. O uso da terminologia autoridade tradicional, tem sido frequente nos 
dias que correm, como forma de significar o poder local; o poder exercido por 
alguém que decide sobre a vida da comunidade e dos recursos nela existentes 
quanto à sua forma de uso e aproveitamento. O chefe é que defende a ideologia 
do grupo. Entretanto com o evoluir do sistema de administração territorial e 
político, nasceu um novo conceito que considerou a autoridade local  uma 
comunidade específica, local, então mais certo seria chamar-lhe de Comunidade 
local e que nos termos da lei de terras, no seu nº- 1 define o  “agrupamento de 
familias e individuos, vivendo numa circunscrição territorial de nível de localiudade ou inferior, 
que visa a salvaguarda de interesses comuns através da ocupação de áreas habitacionais, áreas 
agrícolas sejam cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, pastagens, 
fontes de agua e áreas de expansão”.  

 
O papel da comunidade local é tão importante no processo de concessão do 
direito de uso e aproveitamento da terra conforme se pode verificar nos artigos 

                                                 
240 Cfr. Meyers, G., West, H. (1992). Legitimidade política a nível local e segurança de posse de terra em Moçambique, Revista Extra nº - 10. 
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24, tendo, o  legislador passado a designa-la de autoridade comunitária, conforme 
dispõe  o Decreto nº- 15/2000 de 20 de Julho e o Regulamento. 

 
1.3  O Regime Jurídico do direito de Uso e Aproveitamento da Terra 
 

a) Contexto geral 
 

O regime jurídico do Direito de uso e aproveitamento de terra constitui o fundamento 
geral  da posse e dos direitos da posse da terra, a base onde assenta o acto administrativo  
do Estado e que através dele os particulares têm  acesso à terra em Moçambique. 
Considerando o Estado proprietário da terra em Moçambique,cabe-lhe a responsabilidade 
de administrá-la, devendo, por isso, estabelecer os mecanismos, as regras como tal deve 
ser realizado. Para o efeito, o Estado administra a terra procedendo à regulamentação das 
formas de pedido para o seu uso e aproveitamento, tramitando o processo até à 
concessão do direito de uso e aproveitamento da terra (DUAT). Por isso, o Duat é o 
direito que as pessoas singulares ou colectivas (nacionais ou estrangeiras) e as 
comunidades locais adquirem sobre a terra, com as exigências e limitações impostos na 
legislação sobre terras.  
 
Cabe ao Estado proceder à gestão dos direitos sobre a terra, praticando actos que lhe são 
inerentes, devendo criar mecanismos para que a terra seja devida e adequadamente bem 
usada e aproveitada em prol do bem estar de toda a sociedade. Em caso de extrema 
necessidade e atendendo às questões de justiça social, o Estado também prodece à 
redistribuição da terra, como forma de permitir a sua utilização equilibrada e racional 
pelas várias camadas d sociedade, com realce para as camadas rurais camponesas que mais 
necessitam da terra para a sua subsistência. Finalmente, e, porque nem sempre o pocesso 
de administração da terra é pacífico, surgem conflitos de vária ordem dados os interesses 
que os particulares apresentam quando solicitam a terra, devendo, neste caso o Estado 
promover a justiça para debelar tais conflitos . 
 
O Estado deve garantir que os  tribunais e outros órgãos de justiça em tempo útil e com 
base na lei dirimam os conflitos que emergem do processo de atribuição e  posse da terra. 
 
Vimos no capítulo anterior que a posse e a propriedade eram institutos  jurídicos que se 
estudam  no âmbito dos direitos reais. Sendo a terra um recurso que se enquadra no 
âmbito das coisas (bens) imóveis, então, o mesmo sujeita-se ao regime dos Direitos reias.. 
Aliás, são direitos absolutos e que se refrem ao bem em  causa e que se inferem ao 
interesse do titular241. São dois os elementos que caracterizam os direitos reais: 
 
1. Incidência directa sobre a coisa; 
2. Existência de uma actuação positiva do titular em relação a coisa e em relação a relação a terceiros. 

 
Como é que se adquire a posse da terra, ou melhor o direito de uso e aproveitamento da 
terra 
 

                                                 
241 Cfr. Ascensão, José  de Oliveira (1993) Direito Civil – Reais, Coimbra Editora, 5ª- Edição, 44. 
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A terra é propriedade do Estado e, é através das regras estabelecidas  pelo Estado que se 
adquire a posse da terra, o direito de uso e aproveitamento da terra. No entanto, esta 
resposta poderá não ser suficiente para uma melhor compreensão, pois as regras 
estabelecidas pelo Estado têm a sua conformação na norma; a norma jurídica que  é 
vinculativa. Dissemos que a Constituição da República é o instrumento que consagra a 
propriedade do Estado sobre a terra e por su vez o Estado emana leis que vão regular o 
direito de uso e aproveitamento da terra. Estado usa a lei de terras para a concessõ do 
duat242. Esta lei constitui o regime jurídico do DUAT de parceria com o seu 
regulamento243. Acesso à terra em Moçambique faz-se por duas formas: 

 
Falar do Duat implica, também, falar das formas de ocupação da terra 
 
Os direitos sobre a terra conforme vimos anteriormente constam da Constituição da 
República de Moçambique de 2004 no seu artigo 48. Entretanto, não se pode dizer que 
basta a ocupação do espaço para que se reconheça o direito à terra. É preciso que a 
ocupação se conforme com o prescrito na lei de terras, sendo que tal deve obedecer os 
requisitos legais. Contudo, tem sido hábito na sociedade moçambicana, a ocupação da terra 
sem que nela nada se faça. 

 
A ocupação pode resultar de uma das formas que vimos quando tratamos o papel das 
autoridades tradicionais e as comunidades locais. Entretanto, é necessário compreender 
que a ocupação costumeira da terra obedece, também, a regras que têm a ver com os 
princípios tradicionais, a que todos devem obediência numa comunidade. Também, existe 
a ocupação de boa fé, através da qual, alguém inica num espaço de terra uma actividade, 
desbravando o terreno e usando-a por longos anos, sem que alguém a tal se oponha. 
Entretanto, a ocupação da terra deve-se conformar com  a lei. É facto assente e tem sido 
pratica e a lei consagra que, não havendo qualquer oposição ou contestação durante um 
lapso de tempo por qualquer entidade com direito sobre o referido espaço ocupado, 
então, a posse pode ser reconhecida e como tal permitir que o ocupador tenha direito a 
requerer o reconhecimento da mesma244. Em regra, esta forma de ocupação ocorre nas 
zonas rurais onde as comunidades ocupam terras por várias formas e acabam requerendo 
o reconhecimento  do duat. 

 
A forma de aquisição ou acesso à terra geralmente usada nas zonas urbanas e periurbanas 
e a convencional ou legal e é a que resulta da lei, através de formulação de um pedido 
expresso que é tramitado através dos orgãos do Estado, dando lugar à emissão de um 
duat. Através do pedido formulado, pode-se requerer o duat para habitação, para fins 
agricolas, para o industriais, turismo, para a exploração mineira, entre outros. 
 
Por isso, nos termos da legislaçãos sobre terras existem três formas de aquisição do duat a 
saber: 

                                                 
242 Lei nº- 16/97 de 1 de Outubro. 
243 Regulamento de lei de Terras Decreto nº- 66/98 de 8 de Dezembro. 
244 Os Artigos 1258  e seguintes do Cðigo Civil, fazem  referência à posse e não titulada, de boa fé  pacífica e pública. 
Através deste mecanismo legal a posse pode ser detida, dando direito ao uso e aproveitamento da terra por usucapião. 
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1. Ocupação segundo as normas e práticas costumeiras desde que não contraria a 
Constituição. Esta forma só é aceite para pessoas singulares nacionais e as 
comunidades locais. 

2. Ocupação por boa fé. Só aceite para pessoas singulares nacionais que estejam a 
utilizar a terra há pelo menos 10 anos. 

3. Autorização formal, conforme estabelecido na lei, para os sujeitos de direito 
tanto nacionais como estrangeiros. 

 
1.3.1. Resumo dos Trâmites legais e processuais para a aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra  

(DUAT) 
  

Para a aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra é necessário observar-se o 
seguinte: 

 
1. O requerente deve dirigir-se aos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro 

(SPGC) da Província onde se localiza o terreno pretendido onde, após manifestar 
a sua pretensão, ser-lhe-á entregue o formulário e seu anexo (documento que contém 
toda informação relativa aos documentos obrigatórios para a constituição do processo e os custos 
relativos à tramitação e deslocação para a realização do trabalho de Reconhecimento e Consulta); 

 
2. Após a recepção do formulário pelo requerente, o mesmo deve ser correctamente 

preenchido e entregue aos Serviços de Cadastro; 
 

3. Cinco (5) dias após o preenchimento do formulário o requerente deverá efectuar o 
pagamento dos custos referentes à deslocação dos técnicos dos Serviços 
Provinciais de Geografia e Cadastro para o reconhecimento e consulta às 
comunidades locais sob pena de cancelamento do formulário; 

 
4. Feito o pagamento, os Serviços de Cadastro e o requerente ou seu representante 

deslocam-se ao terreno para sua identificação prévia e reconhecimento do mesmo. 
No terreno, faz-se o esboço de localização da parcela pretendida, preenche-se a 
parte do formulário referente à descrição do terreno e marca-se a data da consulta 
à Comunidade Local; 

 
5. No processo de consulta às Comunidades Locais, participam os Serviços 

Provinciais de Geografia e Cadastro, o Administrador do Distrito ou seu 
representante, o Director Distrital da Agricultura e os membros da Comunidade 
Local. Neste processo, os Serviços de Cadastro têm a função de conduzir a 
consulta, cujo o resultado deverá ser redigido a escrito e assinado por um mínimo 
de três (3) e um máximo de nove (9) representantes da Comunidade Local, bem 
como pelos titulares ou ocupantes dos terrenos limítrofes. Estes representantes da 
Comunidade, devem ser escolhidos pelos membros desta, durante o processo de 
consulta; 

 
6. Durante o processo de consulta às Comunidades Locais, os Serviços de Cadastro 

fazem a actualização do esboço de localização, da memória descritiva (parte do 
formulário referente a descrição do terreno) e preenchem o edital (3 exemplares), dos quais 
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um é afixado no local onde se localiza o terreno, outro na Administração do 
Distrito e outro anexa-se ao formulário. No edital é indicada a data da sua afixação 
e de devolução; 

 
7. Após a consulta, caso a Comunidade tenha sido favorável ao pedido, o requerente 

deverá submeter no prazo de quinze (15), dias (sob pena de cancelamento do formulário), 
os documentos obrigatórios exigidos por Lei para a constituição do processo, 
nomeadamente: 

 
a) Formulário do pedido de terreno devidamente preenchido; 

 
b) Fotocópia do B.I./DIRE/ Estatutos (caso se trate de uma pessoa colectiva ou 

Sociedade); 
 

c) Esboço de localização do terreno pretendido; 
 

d) Plano de exploração (nos casos em que a terra se destine ao exercício de actividades 
económicas) e/ou projecto de investimento devidamente aprovado pela entidade 
competente; 

 
e) Acta de consulta às comunidades locais; 

 
f) Cópia do edital; 

 
g) Guia de depósito; 

 
h) Recibo comprovativo de pagamento da taxa referente ao primeiro ano. 

 
8. A não submissão de um dos documentos referidos no número anterior implica o 

cancelamento do formulário pelos Serviços de Cadastro; 
 

9. A falta de devolução do edital após 30 dias de sua afixação, não implica a 
estagnação do processo, contudo, o processo segue os seus trâmites legais com a 
indicação sobre esse facto; 

 
10. Reunidas todas as condições e formalidades, os Serviços de Cadastro elaboram a 

proposta para o despacho da entidade competente (Governador da Província, Ministro 
da Agricultura ou Conselho de Ministros).  Depedendo dos casos consoante o projecto 
e o seu valor.  

 
1.3.2. O processo de autorização de DUAT 
 

Conforme vimos, o pedido de DUAT deve ser instruído por alguns documentos essenciais, 
sendo que, alguns deles, significam a realização de sub-procedimentos administrativos para 
a sua obtenção, susceptíveis de esgotar um período de tempo não determinado, atendendo 
à não fixação de prazos como regra geral. Este aspecto foi descurado pelo legislador e 
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compreende-se pelo facto de a tramitação inicial depender do resultado que for obtido na 
consulta que é feita junto das comunidades locais. 

 
À luz do artigo 25, do RLT, no caso de o pedido de DUAT se dirigir à exploração de 
actividades económicas, tem lugar a realização de actividade para a identificação prévia do 
terreno, envolvendo todas as partes interessadas: o requerente, os serviços de cadastro, 
autoridades administrativas locais e as comunidades locais, do qual resultará a incorporação 
dos resultados no esboço e memória descritiva, que integrarão o próprio pedido. Para o 
efeito. Neste caso, também não foi estipulado qualquer prazo legal, dependendo da 
flexibilidade e celeridade do órgão que trata do expediente.    

 
Por isso, o pedido de DUAT está condicionado à obtenção do parecer do Administrador de 
Distrito, precedido da consulta às comunidades locais, para efeitos de confirmação sobre a 
existência na área pretendida de direitos adquiridos por ocupação, sendo, só após a 
realização destes actos que se conclui o processo e se remete para apreciação posterior.  

 
Para o efeito, os Serviços de Cadastro deverão previamente enviar ao Administrador de 
Distrito uma cópia do pedido de DUAT, com o objectivo de se afixar um edital na sede do 
distrito e no próprio local requerido por um prazo de 30 dias, conforme a conjugação da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 24 e n.º 1 do artigo 27, ambos do RLT.  

 
Nos termos do n.º 2 do artigo 27, do RLT, segue-se, entretanto, uma fase caracterizada pela 
consulta às comunidades locais, a ser efectuada, em conjunto, pelos serviços de cadastro, pelo 
Administrador de distrito ou seu representante, e pelas comunidades locais. Como 
resultado, é lavrada uma acta, a qual deverá ser assinada por 3 a 9 representantes da 
comunidade local, bem como pelos titulares ou ocupantes dos terrenos limítrofes. Para o 
efeito, a lei também não fixou qualquer prazo legal. Pode-se entender a lacuna do prazo em 
virtude de não ser possível prever com certeza o tempo que pode levar a reunir consenso 
dos representantes da comunidade local.  

 
A este parecer, acresce-se o parecer técnico previsto no artigo 26, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 24, ambos do RLT, no caso de pedido de DUAT para o exercício de actividades 
económicas. Este parecer está a cargo do Serviço que superintende a actividade económica 
concretamente pretendida e debruçar-se-á sobre o plano de exploração do requerente. Mais 
uma vez, não foi estipulado qualquer prazo, ficando no entanto implícito, nos termos do n.º 
2 do artigo 26 que o serviço poderá ter um prazo até 45 dias para a respectiva emissão, 
findo o qual, não havendo tomado qualquer posição, haverá lugar à submissão do processo 
ao Governador Provincial com a indicação desse facto.   

 
Note-se, no entanto, que os sub-procedimentos administrativos para obtenção das duas 
categorias de pareceres acima referidos poderão correr em paralelo, na ausência de previsão 
legal contrária.     

 
Uma vez concluída a instrução do processo, há lugar à decisão por parte da autoridade 
competente, a qual, sendo positiva, consubstancia a emissão de uma autorização provisória, 
com um prazo de cinco anos para as pessoas nacionais e de dois anos para as pessoas 
estrangeiras, nos termos conjugados dos artigos 25, da LT, e 28, do RLT.  
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Finalmente, nos termos do artigo 26, da LT, “desde que cumprido o plano de exploração dentro do 
período de autorização provisória, é dada a autorização definitiva de uso e aproveitamento da terra e emitido 
o respectivo título”.  

 
a) O processo simplificado de autorização do DUAT  

 
Como resultado da não previsão legal de prazos e das dificuldades normais de ordem 
burocrática instaladas ao nível da Administração Pública, traduzidas na constatação de 
que os procedimentos de autorização de DUAT‟s se acumulavam e eternizavam, com 
todas as consequências negativas para o investimento económico então em curso no país, 
veio o então Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da sua Direcção 
Nacional de Geografia e Cadastro, fixar, nos finais do ano de 2001, através de comunicado, 
o chamado “Processo Simplificado de Autorização do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra”245.   
 
Foi estabelecido em 90 dias o prazo máximo para a tramitação de pedidos de direito de 
uso e aproveitamento da terra. O referido comunicado veio assim assegurar o 
cumprimento do referido prazo, apresentando um esboço simplificado da tramitação 
procedimental para obtenção de autorização de DUAT. No comunicado também 
constava a cópia de um novo formulário e de um anexo contendo a lista de requisitos 
obrigatórios para instrução do processo.    
 
O prazo de 90 dias, segundo o referido comunicado, deve ser contado a partir do 
momento do preenchimento do formulário até ao despacho do pedido de autorização de 
DUAT a ser emitido pela entidade competente.  

 
1.3.2.1. Legislação de Florestas e Fauna Bravia 

 
a) O contrato de concessão florestal  

 
A concessão florestal consiste na celebração de um contrato administrativo entre o 
Estado, representado pelo Governador Provincial e determinado operador, pessoa 
singular ou colectiva, nacional ou estrangeira, no qual o primeiro concede ao segundo 
uma área de domínio público delimitada, destinada à exploração florestal para o 
abastecimento da indústria, mediante um plano de maneio previamente aprovado. 
Segundo o número 3 do artigo 28, do RLFFB, do contrato de concessão florestal 
devem constar os seguintes elementos: 

 

 As espécies objecto da exploração; 

 A duração do contrato; 

 A comparticipação e benefícios para as comunidades locais; 

 Os mecanismos de controlo e fiscalização das actividades do concessionário; 

 A quota de exploração por espécie nos primeiros cinco anos de concessão; 

                                                 
245 Este comunicado foi publicado, entre outros, no jornal “Notícias”, do dia 14 de Novembro de 2001. 

Entretanto, o processo simplificado veio para, conforme refer, simplificar o processo de tramitação da emissão do 
DUAT. As reclamações que ainda persistem por parte do público, demonstram que o processo ainda não se mostra 
simplificado e não é tão célere como era desejável.  
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 As projecções das instalações industriais e sociais a serem implantadas. 
 

b) Pedido de concessão florestal e entidades competentes  
 

Nos termos do número 1 do artigo 26, do RLFFB, os pedidos de concessão florestal 
são dirigidos a entidades distintas em função da extensão da área objecto do pedido.  

 

Área (hectares) Entidade competente para Autorizar 

Até 20 000 hectares Governador Provincial  

De 20 000 a 100 000 
hectares 

Ministro da Agricultura  

Acima de 100 000 
hectares 

Conselho de Ministros  

  
 
c) Instrução do Pedido – documentos obrigatórios 

 
Muito resumidamente, devem constar do pedido, à luz do número 2 do artigo 26, do 
RLFFB, os seguintes elementos: 

 

 Requerimento acompanhado de fotocópia de identificação (pessoas singulares) ou 
estatutos (pessoas colectiva); 

 Carta topográfica, em sextuplicado, donde constem todos os elementos indicativos do 
terreno; 

 Memória descritiva, contendo a descrição geral das áreas florestais, a indicação das 
principais espécies existentes, objectos da exploração, inventário florestal preliminar, 
média anual de exploração, grau de industrialização, mercados de abastecimento, 
meios industriais e mecânicos a serem utilizados no ciclo completo de exploração, 
projecções de instalações sociais.   

 Garantia da transformação dos produtos e a capacidade técnica e industrial de 
processamento; 

 Declaração da administração local, acompanhado de parecer favorável das 
comunidades locais, ou acta da negociação com o titular da área quando se trate de 
áreas tituladas para o uso e aproveitamento da terra; 

 Levantamento de todos os direitos de terceiros existentes na área pedida e proposta 
da sua harmoniosa integração com a exploração requerida; 

 Referência da intenção do requerente de aproveitamento dos desperdícios da 
exploração para fins energéticos.   

 
d) Licença ambiental como requisito essencial e condicional  

  
A estes requisitos acrescentamos um não menos importante, senão condicionante de 
todo o processo, e que consta na Lei do Ambiente246 e no Regulamento do Processo 
de Avaliação de Impacto Ambiental (RAIA)247.  

                                                 
246 Lei nº- 20/97 de 1 de Outubro (Lei do Ambiente), L.A. 
247 Decreto nº- 45/2004, de 29 de Setembro (Regulamento do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (RAIA) 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 15, da Lei do Ambiente, “a emissão de licença ambiental é 
baseada numa avaliação do impacto ambiental da proposta de actividade e precede a emissão de 
quaisquer outras licenças legalmente exigidas para cada caso”. “    

 
De acordo com RAIA, o artigo 3, apresenta a classificação das actividades em três 
categorias: A, B e C.  

 

 Categoria (A) - compreende as actividades constantes no anexo I, e que estão sujeitas à 
realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), enquanto “componente do 
processo de avaliação de impacto ambiental que analisa técnica e cientificamente as 
consequências da implantação de actividades de desenvolvimento sobre o ambiente” 
(cf. Artigo 1, nº- 15, do RAIA).  

 Categoria (B) - compreende as actividades incluídas no anexo II e que estão sujeitas à 
realização de um Estudo de Impacto Ambiental Simplificado (EIAS), enquanto 
“componente do processo de avaliação de impacto ambiental que analisa técnica e 
cientificamente as consequências da implantação de actividades de desenvolvimento 
sobre o ambiente para as actividades classificadas como sendo de categoria B”, que 
são aquelas que não afectam significativamente populações humanas nem áreas 
ambientalmente sensíveis (cf. Artigo 1, nº- 16, do RAIA).  

 Categoria (C) – compreende as actividades contidas no anexo III, as quais estão apenas 
sujeitas à observância das normas constantes de directivas específicas de boa gestão 
ambiental.   

 
Entre as actividades constantes no Anexo I com implicações directas no domínio das 
florestas e fauna bravia, e que estão obrigatoriamente sujeitas a EIA podemos encontrar a 
seguinte: “desbravamento, parcelamento e exploração de cobertura vegetal nativa com áreas, individuais 
ou cumulativas, superiores a 100 hectares”. 
 
Entretanto, no anexo III, estão descritas as actividades em relação às quais não é exigida a 
realização de qualquer EIA ou EIAS, sendo, unicamente, submetidas as directivas de boa 
gestão ambiental, podemos encontrar a transformação ou remoção vegetal indígenas em 
áreas entre 100 e 200 hectares sem regadio.   
 
Torna-se fundamental  atender, no esforço da simplificação de procedimentos 
administrativos para a concessão florestal, à necessidade prévia de obtenção de uma 
licença ambiental, junto do Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, e que, 
consoante a área pretendida, implicará a realização de um EIA, EAS ou a mera submissão 
de directivas de boa gestão ambiental.       

 
e) Tramitação do processo  

 
Uma vez reunidos todos os elementos exigíveis por lei, o processo de concessão 
florestal seguirá, seguidamente, os trâmites previstos no artigo 27, do RLFFB, 
competindo aos Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia, papel de natureza 
preventiva, traduzido nas seguintes actividades: 
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 Prestar informação cadastral baseada na carta sobre a situação jurídica do terreno; 

 Verificar a idoneidade do requerente, baseando-se na existência ou não de infracções; 

 Verificar o inventário preliminar apresentado pelo requerente; 

 Publicar um edital, por três dias em jornal de grande circulação, por conta do 
interessado para efeitos de reclamação de terceiros; 

 Afixar editais durante trinta dias nos Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia, 
na secretaria das Administrações de distrito, nos postos administrativos e nas 
localidades. 

 
De notar que os prazos acima fixados quanto aos editais são dos poucos fixados por lei 
para a tramitação administrativa de pedidos de concessão florestal.   

 
f) Auscultação ou negociação com as comunidades locais  

 
Por outro lado, determinou-se que, antes da atribuição da área de concessão florestal, 
há que proceder à auscultação ou negociação junto das comunidades locais abrangidas 
naquele espaço territorial, por intermédio dos órgãos da administração local do 
Estado. A auscultação deverá ser realizada nos termos dos artigos 35 e 36, do 
RLFFB. 
 
Segundo o n.º 1 do artigo 35, do RLFFB, a auscultação às comunidades locais deverá 
ser realizada pelos órgãos da administração local do Estado, na presença do próprio 
requerente da concessão florestal.    
 
A luz do artigo 36, do RLFFB, implica a realização de uma reunião com a 
comunidade local, a ser convocada pelo órgão da Administração Local onde se situa 
a área da concessão florestal, “com a indicação expressa e clara dos objectivos do encontro, com 
uma antecedência mínima de 15 dias assegurando o conhecimento e a participação da comunidade”. 
O legisladir preocupou-se em estabelecer um prazo mínimo para efeitos de 
convocatória, o que já não sucede como vimos, em relação a outros actos.  
 
Segundo o disposto no n.º 3 do artigo acima referido, “os participantes na reunião 
comunitária, deliberam por consenso dos membros comunitários presentes, sendo 
homens e mulheres, devendo a deliberação ser lida, assinada por, pelo menos, dez 
membros, homens e mulheres”. 

 
Sempre que a área que constitua objecto do pedido de concessão florestal esteja 
numa zona, total ou parcialmente ocupada pelas comunidades locais, haverá lugar à 
realização de uma negociação dos termos e condições de exploração entre as 
comunidades locais, o requerente e o Estado, traduzida na figura da parceria248.  

 
g) Despacho do pedido e celebração do contrato de concessão florestal  

 
Uma vez concluídos todos os requisitos e formalidades acima apresentadas, segue-se 
o momento da decisão por parte da entidade competente para autorizar o pedido de 

                                                 
248 Cf. Artigo 35, nº- 2 do RLFFB 
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concessão florestal, através de despacho de deferimento ou indeferimento, conforme 
se deduz da leitura do artigo 27, do RLFFB. Note-se que este regulamento não está 
claro quanto à tramitação administrativa para autorização dos pedidos de concessão 
florestal, sendo dificilmente dele extraível um quadro claro de procedimentos e 
prazos susceptível de facilitar o funcionamento das próprias entidades competentes. 
Além do mais, nunca houve, neste domínio, a aprovação de qualquer tipo de 
processo simplificado como sucede para os pedidos de DUAT.     
  
No caso de despacho de deferimento, o requerente tem que, a partir da comunicação 
deste, e “no prazo de cento e oitenta dias, apresentar o respectivo plano de maneio, 
sob pena de caducidade da autorização com perda a favor do Estado de qualquer 
quantia eventualmente paga”249 . Só então se celebrará o contrato de concessão 
florestal, sendo o Estado representado pelo Governador provincial, nos termos do 
artigo 28, do RLFFB. Posto isto, o concessionário deverá, no prazo de trinta dias 
contados a partir da sua assinatura, proceder à publicação do contrato de concessão 
no Boletim da República250. 

 
1.3.2.2. Comparação  do Regime do DUAT e o da Concessão florestal 

 
A legislação pesquisada e analisada ao longo da investigação feita, em momento algum 
apresenta as questões dos prazos de tramitação dos pedidos de DUAT ou de concessão 
florestal, deixando às entidades competentes a regulação de tal questão, em função das 
normas de funcionamento vigentes na Administração Público e/ou no sector 
propriamente dito. Ambos os procedimentos administrativos encontram-se fixados por 
lei em moldes extraordinariamente abstractos, complexos e não traduzidos em termos 
temporais (inexistência de prazos como regra geral).  

 
Em ambos os casos houve o legislador preocupou-se em fixarem os requisitos 
fundamentais para a instrução do pedido, por um lado, e as etapas nucleares em termos 
de tramitação, não obstante não ter havido qualquer especial cuidado em termos de 
definição da sequência lógica dos actos com vista à tomada de decisão.      

 
Entretanto, ambos os regimes possuem como pressuposto essencial a consulta às 
comunidades locais para verificar se sobre a área pretendida existem ou não direitos de 
uso e aproveitamento da terra adquiridos por ocupação. No caso de existirem tais 
direitos, existe a obrigatoriedade legal de se realizar uma parceria entre o requerente, Estado e 
comunidades locais, antecedida por um processo negocial que se pretende sério e 
transparente.     

 
Contudo, a tramitação dos pedidos de DUAT encontra-se actualmente mais facilitada em 
relação aos pedidos de concessão florestal, tendo presente a proclamação para aqueles 
procedimentos do Prazo Máximo de 90 dias e do regime do Processo Simplificado, 
embora, como já fizemos referência, existem algumas reclamações quanto à demora que 
se verificam no despacho de alguns pedidos. 
 

                                                 
249 Cf. Artigo 27, nº- 2 do RLFFB. 
250 Cf. Artigo 28 nº- 4 do RLFFB 
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Em relação ao pedido de concessão florestal, há ainda que tomar em consideração a 
necessidade de obtenção prévia de licença ambiental junto do MICOA, tendo presente o 
facto de vigorar em Moçambique o sistema de licenciamento duplo das actividades 
económicas (caracterizado pela necessidade de se obter não somente a licença sectorial, 
mas, previamente, a licença ambiental)251.    

 
1.3.2.3. Avaliação do Quadro Jurídico Pelos Stakeholders 

 
Grande parte das entidades e individualidades contactadas não questionam a pertinência e 
a qualidade da lei em si, sendo que em alguns casos é apontada como sendo uma lei 
avançada e um exemplo a seguir tanto na região como no mundo.  
 
No caso particular do sector privado, parece, no entanto, haver um recuo em relação à 
privatização da terra, posicionamento que foi substituído pela possibilidade de transacção 
dos títulos de uso e aproveitamento da terra e o seu uso como colateral na contracção de 
empréstimos bancários252.  

 
As questões que mais parecem inquietar a parte substancial dos stakeholders são a 
morosidade nos procedimentos administrativos e incidentes de falta de transparência nos 
processos de consultas, que podem fragilizar a garantia do direito em si e trazer futuros 
problemas para os detentores do DUAT, concessionários de exploração florestal e 
mesmo investidores e comunidades locais. 
 
Outro aspecto crítico na área dos investimentos é a inexistência de um cadastro fiável e 
actualizado de terras, com um plano de uso e aproveitamento que possa reduzir em 
grande parte o tempo necessário para as consultas. Aqui, o ponto é que se existisse um 
cadastro e plano actualizados, poder-se-ia determinar com celeridade onde se encaminhar 
os investidores, sem riscos de rejeição da ocupação, uso e aproveitamento da terra ou 
concessão florestal, uma vez que os planos de uso seriam elaborados em concertação 
prévia com as comunidades locais e entidades relevantes. 
 
Finalmente, a coordenação entre as instituições envolvidas é também apontada como um 
dos factores críticos no processo de concessão do DUAT, quando envolve 
investimentos, e de contrato de concessão florestal. Os sectores como ambiente, indústria  
comércio, turismo e agricultura, apesar da sua função no processo de aprovação de 
investimentos ainda têm uma fraca coordenação entre si, com um impacto negativo na 
celeridade dos processos neste domínio. 
 
Em face do que pudemos apurar na comparação feita e constatação no terreno sobre a 
celeridade processual na concessão tanto do duat como da concessão florestal podemos 
concluir: 
 

a) A legislação sobre terras e florestas e fauna bravia fixa os procedimentos administrativos 
para a autorização de DUAT‟s e concessões florestais. Contudo, tais procedimentos 
foram definidos sem que tenha havido cuidado na fixação de prazos, bem como na 

                                                 
251  Veja: SERRA, Carlos / CUNHA, Fernando (2004), Manual de Direito do Ambiente, CFJJ, Maputo.   
252 Sobre esta matéria apresentamos detalhes no presente capítulo.  
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apresentação de um quadro claro em termos de sucessão de actos, etapas e formalidades, 
susceptível de ser cabalmente funcional ou operativo. 

 
b) Tem vindo a ser invocado por diversos sectores que a dinâmica do investimento 

económico não é acompanhada pela necessária celeridade no domínio dos procedimentos 
de autorização de DUAT‟s e concessões florestais, o que conduz à necessidade de 
simplificação dos mesmos. 

 
Contudo, há todo um conjunto de factores a se tomar em consideração, designadamente 
tendo presente os três pilares do conceito de desenvolvimento sustentável: protecção do 
ambiente, desenvolvimento económico e busca do bem-estar social para as gerações 
presentes e futuras. Dai que chamemos a atenção para o cuidado a se ter no 
prosseguimento do desenvolvimento económico, o qual não deve ser promovido à custa 
do sacrifício dos demais dois pilares.  

 
c) A consulta comunitária é um corolário essencial de um Estado que se pretende de 

Direito, Democrático e de Justiça Social, daí que devam ser realizados todos os esforços 
para que esta não se transforme em mera exigência formal, despida de quaisquer reflexos 
de ordem material, não constituindo, por exemplo, condicionante do próprio pedido de 
autorização do DUAT ou de concessão florestal, mesmo quando este revele seriedade 
discutível.  

 
d) Por outro lado, a protecção e conservação do ambiente assume-se actualmente como um 

verdadeiro interesse público, devendo para o efeito estar substancialmente presente nos 
procedimentos de tomada de decisões, por um lado, bem como na prossecução das 
inúmeras actividades humanas, por outro lado.     

 
e) Importa ainda, tomar em consideração que o regime de tramitação para a aquisição da 

concessão florestal é, de algum modo, tecnicamente mais complexo do que o regime de 
tramitação para aquisição do DUAT, e, portanto, dificilmente implementável no prazo de 
90 dias. Daí que seja imperioso tomar em consideração cada uma das fases e respectiva 
exigência técnica, obstando eventuais tendências de equiparação temporal, a qual 
conduziria ao esvaziar de alguns dos principais aspectos técnicos dirigidos à protecção do 
ambiente e à busca do bem estar social para as gerações presentes e futuras.  

 
1.3.2.4. Estrutura Organizativa (órgãos de Concessão)  
 

Conforme descrito na legislação referente à tramitação do DUAT e dos Contratos de 
Concessão Florestal – CCF, os procedimentos administrativos são definidos de 
forma abstracta e nem sempre traduzidos em termos temporais. Desta forma, cabe às 
instituições responsáveis pela execução, no caso vertente às direcções e serviços 
Provinciais e Distritais de Agricultura, bem como todos os órgão envolvidos a nível 
provincial e distrital a organização interna dos processos de realização do trabalho, e 
consequentemente o controle sobre os prazos e o timing de prestação dos serviços. 
 
Neste âmbito, com vista a uma maior compreensão da tramitação dos processos 
indica-se a seguir a estrutura dos orgãos de tramitação dos processos de concessão. 
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a) Direcção Provincial de Agricultura 
 

De acordo com o Decreto 57/88 de 27 de Abril, a Direcção Provincial de Agricultura 
é o órgão responsável pela direcção, planificação, coordenação e execução de toda a 
actividade agrária na Província, devendo todas as províncias organizarem-se e criar as 
devidas condições para o exercício desse mandato. 

 
A Direcção Provincial de Agricultura é composta por cinco (5) serviços, 
nomeadamente: 

 
1. Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro – SPGC  
2. Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia – SPFFB  
3. Serviços Provinciais de Pecuária – SPP  
4. Serviços Provinciais de Extensão Rural – SPER  
5. Serviços Provinciais de Agricultura – SPA  

 
Além destes serviços existem ainda os departamentos de Finanças, dos recursos 
humanos e de Economia. Os serviços Provinciais de Geografia e Cadastro e de 
Florestas e Fauna Bravia são os principais responsáveis pela parte técnica da 
tramitação do DUAT e dos pedidos dos Contratos de Concessão Florestal, 
respectivamente. 

 
b) Os Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro 

 
Estes serviços encontram-se divididos em duas repartições e uma secção, a saber: 

 
Repartição de Agrimensura e Cadastro, 
Repartição de Geodesia e Cartografia 
Secção de Administração 

 
Existem também serviços Distritais de Geografia e Cadastro. 
 

4. A Repartição de Agrimensura e Cadastro tem as seguintes competências: 
 

 Estudar e propor mecanismos relativos à tramitação processual em bases eficientes e 
tecnicamente operativas, 

 Assegurar a tramitação processual dos pedidos; 

 Informar e emitir pareceres sobre a natureza litigiosa e respeitante ao DUAT; 

 Organizar e actualizar o livro de registo cadastral; 

 Organizar, conservar e actualizar os processos legais de ocupação de terras; 

 Realizar as demais actividades integradas no âmbito das suas competências ou que são 
superiormente incumbidas. 

 
5. A Repartição de Geodesia e Cadastro tem as seguintes competências: 
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- Registo da data de 

entrada no Livro 

- Emissão da nota de 

entrada com carimbo 

e data 

Entrada do 

documento na 

Secretária do DPA 

 

DESTINATÁRIO 

(Serviço Provinciais) 

1 dia 

1-2 

dias  

diadias 

 Reconhecimento e consultas comunitárias, 

 Emissão de títulos de DUAT, licenças Especiais e autorização Provisória; 

 Lançamento de áreas demarcadas no Atlas Cadastral 

 Realizar as demais actividades integradas no sector. 
 

c) Os Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia de Nampula 
 

De acordo com o artigo 8 do Decreto 57/88, Os Serviços Provinciais de Florestas e 
Fauna Bravia – SPFFB têm as seguintes funções: 

 

 Assegurar, a nível provincial, a protecção e utilização racional dos recursos florestais, 
faunísticos e apícolas 

 Controlar e fiscalizar o cumprimento das normas técnicas e administrativas relativas a 
florestas, fauna bravia e apicultura 

 Estabelecer programas de reflorestamento na Província 

 Incrementar a apicultura através da formação, divulgação e assistência técnica aos 
apicultores. 

 
c1).  Funcionamento da Secretaria da DPA 

 
Quando um cidadão precisa tratar qualquer documento na DPA dirige-se primeiro à 
secretaria, e dali é conduzido ao sector que deseja contactar (SPGC, SPFFB, SPP), etc. 
 
Todos os documentos que entram e os que saem da DPA passam pela secretaria, onde 
é feito um registo da data de entrada ou de saída. Os documentos que saem, vão com 
uma nota de envio, cujo número da nota é registado num livro, não se regista o 
número do processo ou do documento. Os documentos que dão entrada levam um 
carimbo da secretaria. 
 
O tempo que um documento entregue na secretaria leva para ser encaminhado, em 
particular os documentos que saem, depende da disponibilidade dos agentes 
administrativos. 

 
 

c2). Os processos típicos de entrada e saída de documentos da secretaria obedecem o  
       fluxograma que se segue:  

Figura 1: Processo Padrão de Entrada de Documentos 
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- Registo da data de 

entrada no Livro 

- Emissão da nota 

de saída sem  

Carimbo e data 

Envio do 

documento a 

Secretária do DPA 

 

DESTINATÁRIO 

 

1 dia 

1-7 

dias 

 

Figura 2: Processo Padrão de Saída de Documentos 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Estes dois processos, aparentemente simples, acabam tendo uma grande influência na 
tramitação do expediente, uma vez que na relação com outros sectores e órgãos, 
principalmente aqueles que devem elaborar pareceres técnicos para os processos de 
DUAT e dos CCF, assim como para efeitos de despacho do Governador e de envio do 
expediente ao nível central, a documentação acaba passando pela secretaria. O tempo 
gasto à espera dos procedimentos administrativos para que o expediente possa seguir à 
fase seguinte é agregado ao tempo total gasto na prestação do serviço, embora neste 
estágio a intervenção da secretaria não acrescente um valor considerável ao processo em 
si. 

 
d) Procedimentos Administrativos do DUAT 

 
Conforme fizemos referência, o processo de concessão do DUAT tem sofrido 
profundas transformações, resultando numa redução do seu tempo de tramitação de 
uma média de dois anos para 90 dias. Contudo, o processo ainda seja moroso, tem 
espaço para melhorias, embora os vários passos que ainda são necessários para a sua 
efectivação. 

 
Para uma melhor análise do processo, foi feito uma projecção dos passos necessários, 
com a correspondente identificação do tempo gasto. 
 
Este exercício está esquematizado nas figuras que adiante se indicam. O processo de 
concessão do DUAT ainda é muito complexo, envolvendo cerca de 30 passos e sub-
processos. Destes cerca de 10 são relativos aos passos prévios à submissão do 
expediente aos serviços provinciais, tais como a identificação do terreno e as 
consultas253.  

                                                 
253 Eventualmente também o parecer dos serviços relevantes, quando se trata de pedido de DUAT para actividades 
económicas.  
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Figura 3: DUAT Provisório da Competência do Governador 
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Figura 4: DUAT Definitivo da Competência do Governador 
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Figura 5: DUAT Provisório da Competência do Ministro ou do Conselho de Ministros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total: 115 Dias 

sem incluir 

consulta 

Entrega do Edital ao Administrador para parecer (1d) 

 

Entrega da cópia do requerimento ao requerente (3 d) 

 

Parecer do chefe dos SPGC s/ a proposta (1 dia) 

Elabor. Da proposta do DUAT provisório (1 dia) 

Parecer do Director Distrital s/ a acta da consulta (2 d) 

Devolução da acta a Administração (3 dias) 

Envio do edital aos SPGC após os 30 dias Junta-se o edital ao processo 

 Envio ao Director provincial para parecer (7 dias) 

Parecer do Director provincial (2 dias) 

Envio ao gabinete do governador (5 dias) 

Despacho do Governador (2 dias) 

Registo de saída p/ secretaria 

Entrada 

no Gabt. 

Dir. Prov. Análise do Técnico Gabt (2d) 

 
Entrada no Gabt. Governador 

 

 Análise p/ chefe do Gabt (2d) 

Encaminhamento aos SPGC (1 dias) 
 
Envio da proposta a DINATEF 

Parecer Ministro ou do  Conselho Ministros (7 dias) 

Emissão do DUAT provisório (7 dias) 

 

Comunicação ao 

requerente (2 d) 

 

 

Volta ao chefe do Gab. e é 

enviado a DPA-processo 

Secretária (3 dias)  

 

Entrega do DUAT provisório ao requerente (1 dia) 

 

 

Averbamento no Registo Predial (1 dia) 

 

 

Parecer do director nacional (5 dias) 

Análise/elaboração proposta p/ T. Nacional Terras(3d) 

Secretaria DPA (2-7d) 
 Secretaria 

do MINAG 

(2 dias) 

Envio a DINATEF (2 d) 

Reenvio a DINATEF (3 d) 

Envio 

Secretaria 

DPA (2-7d) 

Encaminh. SPGC (1d) 

Envio ao Gabt do Dir. Distrital (2d 

Entrada no Gabt do Dir.Distrital(1 d) 

 

Entrada do Expediente nos SPGC (1 dia) 

Parecer 

técnico ao 

plano de 

exploração 

45d Parecer do administrador sobre a consulta (1-7 dias) 

 

Procura de terra pelo Interessado 

 

Entrega do Formulário de consulta/ de Identificação 
 

Expressão de Interesse junto dos SPGC 

 
Marcação da Consulta (7 – 15 dias) 

 
Consulta comunitária (1 dia) 

 

Elabor. Edital e comunicação ao SPGC 

Elabor. Memória descritiva/Esboço localizaç 

Afixação do Edital no local   



 143 

 

Figura 6: DUAT Definitivo da Competência do Ministro ou Conselho de Ministros 
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As figuras atrás representadas mostram duas alternativas de processos de pedido de DUAT, um, 
no âmbito das competências do Governador da Província aprovar e outro que cabe ao Ministro 
da Agricultura e ao Conselho de Ministros. Os passos e os tempos médios indicados referem-se 
à projecção feita com base na descrição dos processos pelos funcionários envolvidos na 
concessão do DUAT, com base na experiência prática e, evidentemente, são indicativos. 
 
Conforme se pode constatar, o processo está organizado de tal maneira que a atribuição do 
DUAT, quando o pedido deve ser despachado pelo Governador, pode levar de facto 90 dias, 
conforme previsto no processo simplificado. No entanto, quando o processo deve ser aprovado 
pelo Ministro da Agricultura ou pelo Conselho de Ministros, a concessão do DUAT pode levar 
até 115 dias. Em ambos os casos não está incluído o tempo gasto nas consultas e assume-se que 
os pareceres técnicos dos sectores económicos relevantes, quando o pedido destina-se a 
investimentos, são obtidos antes da submissão do processo aos Serviços Províncias de Geografia 
e Cadastro. Também foram projectados os processos de pedido do DUAT definitivo para 
ambos os cenários, tendo sido constatado que em média gasta-se cerca de 100 dias para a sua 
obtenção.  
 
No geral, da análise dos processos e procedimentos despontam alguns pontos críticos nos 
estágios do processo, com destaque para o processo de consultas, a tramitação interna e a 
organização dos processos de trabalho e os recursos existentes. 
 
1. Processo de Consultas 

 
O processo de consultas é prévio à submissão do expediente aos serviços de geografia e 
cadastro e é conduzido pelos distritos em articulação com o requerente do DUAT. Devido 
aos problemas de capacidade a nível do distrito, os Serviços Provinciais de Geografia e 
Cadastro participam prestando a devida assistência técnica para a recolha de informações 
sobre o terreno pretendido para, dentre outras coisas, assegurar uma delimitação mais fiável da 
terra requerida e evitar possíveis sobreposições. 

 
A celeridade do processo de consultas depende principalmente do tempo que o requerente 
gasta para identificar a terra e articular com o distrito as consultas necessárias para a 
confirmação da sua disponibilidade, bem como da celeridade deste último na afixação do 
edital e na elaboração dos pareceres necessários que devem ser remetidos aos serviços 
provinciais. A comunicação entre o distrito e o requerente, a marcação das consultas e a 
afixação atempada do edital, a elaboração dos pareceres sobre as consultas, são passos 
susceptíveis de levar muito tempo, uma vez que destes apenas está definido um prazo: o de 
afixação do edital por um mês. Por outro lado, na contagem actual do tempo de tramitação, não se 
considera este estágio prévio, o que pode ser, sob ponto de vista de prestação do serviço, um 
erro estratégico. Isso porque para o requerente, a partir do momento que entra em contacto 
com as autoridades públicas, a sua contagem do tempo começa e não faz diferença se a 
demora acontece no distrito ou nos serviços províncias de cadastro.  

 
Consequentemente, uma vez que a consulta e outros processos prévios fazem parte do serviço 
como um todo e envolvem autoridades públicas, devia ser contabilizada no tempo de 
tramitação e não se circunscrever os 90 dias à entrada do expediente, com todos os 
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documentos, nos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro. A inclusão deste estágio na 
contagem do tempo de tramitação implica também numa efectiva capacitação do distrito para 
que gradualmente possa desempenhar o seu papel de forma mais autónoma do que tem 
ocorrido até agora. A atribuição de competências aos distritos no recrutamento de técnicos 
superiores, ao abrigo da lei 8/2003, constitui em si um passo efectivo nesse sentido, que deve 
ser complementado com outros meios adicionais importantes para o exercício autónomo das 
actividades da área de licenciamento da terra. 

 
Um outro aspecto a levar em conta é a fiabilidade das consultas. Aqui parece haver uma 
constante tensão entre a necessidade de celeridade e a preservação do direito das comunidades 
e mesmo de uso e aproveitamento da terra pelos requerentes, que sem dúvida precisa ser 
resolvida. Isso ficou muito evidente nos encontros realizados com as várias entidades no 
âmbito deste trabalho, que quase de forma unânime consideram o processo de consultas 
como sendo problemático, com enfoque nos seguintes aspectos: 

 

 A consulta muitas vezes ocorre como se fosse um evento isolado apenas e não um 
processo. Não raras vezes os técnicos até evitam e proceder a este etapa por achar 
desnecessária preferindo fazê-lo particularmente com um membro influente da 
comunidade local. 

 A representatividade dos membros da comunidade que assinam as actas de consultas é 
duvidosa e carece de melhores formas de validação e legitimação. Nota-se, muitas vezes, 
conforme dito pelos entrevistados que há desconfianças entre os membros, além de que 
nalguns casos chegam mesmo a inviabilizar o processo de consulta alegando 
ilegitimidade de alguns membros da comunidade. Há, em suma uma guerra de poder  

 A consulta devia ser um processo conduzido pelo Estado de forma mais efectiva, 
identificando previamente as terras disponíveis para os investimentos e inclui-las num 
plano de uso da terra; 

 Os investidores muitas vezes estão numa posição de força melhor que as comunidades e 
podem manipular o processo de consultas, com consequências negativas para as 
comunidades e em casos extremos para eles mesmos, em função da não garantia do 
usufruto efectivo do DUAT, face à uma possível contestação das comunidades; 

 
Os problemas inerentes às consultas mostram que é de capital importância que se credibilize 
o processo em si, através da criação de formas eficazes de representação que combinem a 
legitimidade necessária, sem descurar da celeridade. Neste ponto, a aplicação a efectivação do 
que está previsto no Regulamento da lei de 8/2003, o Decreto 11/2005 de 10 de Junho, que 
prevê a existência de formas efectivas de consulta comunitária, como os conselhos e fóruns locais 
e os comités comunitários. A criação e operacionalização desses órgãos poderiam não só 
credibilizar e legitimar o processo de consultas em si, mas também acelerá-lo porque, em 
termos práticos, a afixação do edital seria uma mera formalidade, uma vez que a consulta terá 
sido feita com representantes dos anseios legítimos das comunidades. A selecção criteriosa 
dos membros desses órgãos mostra-se de capital importância para que as decisões que os 
mesmos venham a tomar sejam de facto legítimas. 
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2. A Tramitação interna do expedinete para a concessão do DUAT e concesso florestal 
 

O aspecto mais marcante na tramitação interna é a ausência de um mecanismo interno de 
organização do trabalho, com procedimentos, papeis e responsabilidades definidos ao nível 
técnico. Desta forma, no tratamento do expediente prevalecem os preceitos definidos na 
legislação sobre a terra e o funcionamento da administração pública, sendo que aquela, 
conforme indicado no diagnóstico legislativo, é abstracta e genérica. Dito de outra forma, 
não há um instrumento de gestão interna do trabalho que possa garantir um melhor fluxo e 
interligação entre as tarefas intervenientes no processo. Isso não quer dizer, de forma 
alguma, que o trabalho esteja a ser executado de forma aleatória, mas que com um 
instrumento desta natureza poder-se-ia ter uma maior clareza do processo como um todo e 
definir-se formas mais eficientes e eficazes de executá-lo. 

 
Na ausência do instrumento acima indicado, pode-se dizer que, à semelhança de grande parte 
da administração pública moçambicana, os serviços desta área organizam o seu trabalho 
essencialmente em moldes burocráticos, preocupados acima de tudo com o seguimento de 
leis e procedimentos o que pode ocorrer em detrimento da celeridade do processo em si. 

 
Em termos mais concretos da apesquisa feita constataram-se os seguintes aspectos: 

 

 Ainda há muitos passos para a prestação do serviço, o que afecta a sua celeridade; 

 Há muitos pontos no processo em que o expediente pode estar na mesa de um 
técnico ou de um gestor (chefe, director) à espera de parecer e/ou decisão, o que cria um 
potencial considerável para a dilatação dos prazos. Estes pontos, em que o expediente 
pode estar à espera do seu tratamento, denominamo-los de pontos de hibernação. 

 Em alguns passos do processo ainda há um grande gap entre a intervenção do técnico 
(que agrega valor ao processo) e do gestor (que apenas confere, assina, decide, etc.). Idealmente, 
naqueles estágios do processo em que o gestor não acrescenta um valor considerável 
devia-se delegar a autoridade decisora sobre questões operacionais ao técnico, 
deixando apenas àquele as decisões estratégicas. 

 Não está claro em que momento se deve solicitar o parecer técnico ao plano de 
exploração; se o requerente pode fazê-lo antes de dar entrada ao expediente, de 
acordo com o n.º 2 do artigo 24 do RLT, ou os serviços provinciais fazem essa 
solicitação, conforme consta no artigo 26 do RLT. 

 No mapeamento feito, tendo como base os passos necessários, a prática existente e os 
tempos médios de cada passo do processo, a tramitação do pedido do DUAT pode 
levar ainda mais de 90 dias.  

   
3. Processos Administrativos Ligados aos Contratos de Concessão Florestal 

  
Em termos gerais, os procedimentos para os Contratos de Concessão Florestal padecem dos 
mesmos problemas indicados no caso do DUAT, tais como:  

 

 A incapacidade dos distritos de condução do processo de consultas de forma autónoma; 

 Os problemas inerentes à legitimidade das consultas comunitárias; 



 147 

 A inexistência de um manual de procedimentos internos ou formas de organização que 
melhorem o fluxo dos processos e a interligação entre as tarefas que fazem parte do 
processo. 

 A organização do trabalho de forma excessivamente processual, com os chamados pontos 
de hibernação em que o expediente eventualmente espera por parecer do técnico ou decisão 
do gestor/chefe, com os potenciais atrasos que isso pode acarretar. 

 
Como particularidades, nos CCF há que apontar os seguintes elementos críticos: 

 

 As concessões florestais envolvem áreas muito mais extensas que nos casos do DUAT e 
consequentemente as consultas tendem a ser mais complexas, podendo, não raras vezes, 
envolver mais de uma comunidade. 

 Nas consultas também se privilegia o sentido de parceria e de negociação, em que os 
concessionários se comprometem a apoiar as comunidades como contraparte da sua 
exploração dos recursos naturais sobre a guarda destas. Este processo, que pode envolver 
a construção de infra-estruturas sociais como escolas, poços/furos de água e até 
pequenas unidades sanitárias, podem contribuir para a demora, caso não se alcance 
acordo sobre estas matérias, ou o concessionário não tenha os recursos necessários para 
cumprir com o acordado ou exigido pelas comunidades.  

 Há mais exigências técnicas na tramitação do processo, que dependem muito de actores 
externos, tendo como exemplo a exigência de licença ambiental, registo de empresa, etc. 
Num cenário em que a coordenação entre as instituições públicas ainda é frágil, isso cria 
um grande potencial de morosidade na tramitação.   

 No processo de atribuição de concessões florestais também é necessária a apresentação 
de um Plano de Maneio, cuja elaboração fica a cargo do concessionário, recorrendo a 
consultores credenciados pelo Ministério da Agricultura. Uma vez que há um prazo de 
até 180 dias para a sua elaboração, a celeridade do processo dependerá consideravelmente 
da capacidade do concessionário encontrar um consultor que possa elaborar um plano de 
Maneio de qualidade que possa ser prontamente aprovado, criando assim as condições 
para o início da actividade requerida (no caso a exploração da madeira). 

 A existência de muitos prazos que fogem do controle da Direcção Provincial de 
Agricultura e as exigências técnicas feitas em vários estágios do processo, alinhadas com a 
necessidade de protecção do meio ambiente e do direito das comunidades, tornam este 
processo potencialmente mais moroso que o do DUAT. 

 O elevado grau de exigência técnica na análise dos processos de concessão de florestas 
requer uma considerável capacidade a nível da província, na sua inexistência, tem que se 
recorrer muitas vezes ao apoio do Governo Central, mesmo naquelas situações em que a 
província tem competência decisora, criando mais um actor no processo e 
consequentemente mais sub-processos e mais tempo de tramitação. 

 
Em linhas gerais, de acordo com a análise dos procedimentos, fica clara a sinuosidade dos actos  
administrativos para a atribuição dos contratos de concessão florestal, como pode ser visto a 
seguir, nas duas opções:  

1. Em que o Governador Provincial pode aprovar as concessões e; 
2.  Nos casos que cabe ao Ministro da Agricultura e ao Conselho de Ministros aprovar. 
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Figura 7: Contrato de Concessão Florestal da Competência do Governador 
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Figura 8: Contrato de Concessão Florestal da Competência do Ministro e Conselho de 
Ministros 
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Como se pode constatar, com base na descrição da tramitação de um processo normal a 
assinatura de contratos de concessão florestal tem em média 45 passos e leva cerca de 300 dias, 
11 passos são relativos à fase de consulta, que pode totalizar em média 60 dias. 
 
Estes números confirmam-se parcialmente a amostragem de 6 processos analisados. Destes, dois 
estão a tramitar há cerca de 10 meses, ainda sem despacho final; um está a tramitar há mais de 8 
meses também sem despacho final; e dois foram despachados em 140 dias, finalmente, 1 
processo teve uma tramitação recorde de 24 dias, até o despacho final. É importante lembrar 
que a este passo se deverá acrescer o tempo de elaboração e aprovação do Plano de Maneio, que 
poderá ir até 180 dias apenas para apresentação e em caso de reprovação pode ir para além dos 6 
meses. Apesar de ser uma amostra pequena, os dados obtidos corroboram as informações do 
mapeamento e são indícios de que as concessões florestais podem levar até um ano para a sua 
autorização. 
 
No entanto, conforme foi indicado acima, a especificidade da área, o nível de tecnicidade exigido 
e a existência de muitos passos no processo cuja celeridade não depende do sector da 
agricultura, contribui para esta demora. Outro elemento, que decorre do nível alto de exigência 
técnica, principalmente na análise dos planos de maneio, é a fraca capacidade existente na 
província para levar a cabo este trabalho, que acaba implicando na sua remissão à respectiva 
Direcção Nacional a nível central, mesmo nos casos dos pedidos que deviam ser aprovados pelo 
Governo Provincial. Nestes casos, em caso de constatação de que há deficiências no Plano de 
Maneio, que requerem a correcção por parte do candidato a concessionário, a via de 
comunicação são os Serviços Provinciais e destes para o requerente. Por sua vez, este remete as 
recomendações para melhoria do plano ao consultor que o elaborou. Uma vez introduzidas as 
alterações, o movimento pode ser o mesmo, mas no sentido inverso, daí se podendo verificar 
uma certa morosidade.  
 
No entanto, por uma questão de flexibilidade, não prevista nos procedimentos nem internos e 
nem do RLFFB, os sectores relevantes a nível do Ministério, mais concretamente o 
Departamento de Florestas e Fauna Bravia, pode remeter as recomendações directamente ao 
consultor ou à empresa, com conhecimento dos Serviços Provinciais. Esta prática, que já em si 
surge como consequência da consciência, por parte do sector, de que há morosidade no 
processo, devia ser mais consagrada e fazer parte da flexibilização dos procedimentos nesta área 
de forma mais explícita.   

 
Apesar de algumas diferenças que possam haver entre os dias indicados nos mapas e dos 
processos concretos da amostragem do DUAT e do CCF, fica evidente que a quantidade dos 
passos necessários para a efectivação de ambos os serviços ainda são excessivos. No entanto, 
muitas circunstâncias podem contribuir para que alguns processos possam tramitar mais 
rapidamente que outros, tais como as capacidades dos requerentes de juntar a documentação 
necessária em tempo recorde, a existência de um apoio forte das entidades públicas à realização 
de um certo investimento e mesmo a flexibilidade pontual dos serviços em relação a certos 
processos, dentre outros.  
 
Estes elementos todos sem dúvida podem contribuir para a melhoria dos serviços nos casos em 
que são aplicados. Contudo, isso não garante que no global a prestação do serviço possa ser 
considerada célere e de qualidade, porque não é possível prever, em todos os expedientes que 
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dão entrada, que estas condições serão criadas, se não existir um instrumento claro e conhecido 
pelos seus executores (os funcionários), que consagra a aplicação das condições que garantem a 
melhoria do serviço como parte intrínseca da sua provisão. A existência deste instrumento e 
outros elementos complementares afigura-se como parte importante do processo de melhoria e 
desburocratização do serviço, cuja adopção e aplicação pelos provedores dos serviços constitui 
condição necessária para a satisfação dos clientes/cidadãos.  
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          Como melhorar o processo de concessão da terra 
 

As soluções provinciais do apresentar resultam do que foi possível investigar e pesquisar, 
baseadas em alguns elementos recolhidos com destaque para os seguintes: 

 

 Proposta de prazos máximos para análise e aprovação dos planos de maneio, dos 
pareceres técnicos de outras instituições envolvidas; 
 

 Proposta de redução dos prazos para a obtenção do DUAT e apresentação do Plano 
de Maneio Florestal pelo requerente; 

 

 Identificar lacunas na tramitação processual para utilização económica dos recursos 
naturais e propor mecanismos práticos para tornar os processos de obtenção dos 
direitos de utilização dos recursos naturais mais céleres; 

 

 Apresentar propostas de novos processos e procedimentos com prazos simplificados, 
com indicação clara das responsabilidades de cada um dos sectores e/ou órgãos a 
nível local, bem como um plano de implementação.  

 
Com base nos elementos indicados, as soluções que podem ser avançadas têm como 
abordagem os seguintes aspectos: 

 
1. A nível mais amplo de promoção de investimentos e articulação entre as instituições 

intervenientes no processo. 
 

 Encontrar formas de promover a celeridade nos actos processuais que dependem do 
requerente (plano de maneio, licença ambiental, registo de empresa, etc.) – isto implica, dentre 
outras coisas, na redução dos prazos dos processos internos (Plano de Maneio) e na 
criação de condições para a articulação entre os sectores envolvidos. A utilização do 
balcão único, já muito disseminada pelo País, é uma boa solução para esta questão da 
fraca coordenação entre os diversos órgãos envolvidos na área dos investimentos. Há 
que, portanto, potenciá-la, para que possa acomodar também as preocupações desta 
área específica. 

 

 Considerar funções, processos e tarefas isoladas geográfica e institucionalmente como 
parte do mesmo processo e encontrar formas de articulá-las, para criar mais sinergias 
e racionalizar o uso dos recursos disponíveis. Neste aspecto, o ponto principal é que o 
envolvimento dos outros sectores e órgãos na efectivação de um processo254, mesmo 
que estes estejam isolados geograficamente ou em termos de áreas de jurisdição, deve 
ser vista como fazendo parte de um só serviço. No caso da aquisição do DUAT para 
investimento ou do contrato de concessão florestal deve ser equacionada como um 
processo que não está apenas sob a responsabilidade do sector da Agricultura, mas de 
outros também que devem dar o seu contributo. Com a implementação da lei 8/2003, 
principalmente no que toca à abordagem dos Governos Provinciais deve ser mais 
reforçada, levando ao abandono de uma abordagem sectorial a favor de uma mais 

                                                 
254 Exemplo, o papel do Meio Ambiente e da Indústria e Comércio na emissão das respectivas licenças e a intervenção do 
nível central na análise dos planos de maneio 
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preocupada com a coordenação e articulação entre os diversos órgãos que fazem 
parte da estrutura governativa e de prestação de serviços públicos.  

 

 Adoptar uma abordagem de capacitação, flexibilização dos procedimentos baseada no 
serviço final (ex.: aprovação e operacionalização do investimento) ao invés do serviço sectorial 
– o raciocínio aqui é que se deve identificar as lacunas e necessidades existentes nos 
diversos órgãos que intervêm no processo e desenhar um plano de capacitação para 
resolvê-las. Se a capacitação concentrar-se apenas no sector da Agricultura as lacunas 
existentes noutros sectores poderão continuar a ter um impacto negativo no processo 
como um todo, limitando os resultados das melhorias introduzidas.  

 
a) Acções para fledibilizar os processos de concessão do DUAT e de CCF 

 

 Explorar ao máximo os processos e actos administrativos que podem correr em paralelo, não havendo 
impedimento legal – aqui o raciocínio é que para evitar demoras desnecessárias, tanto a 
nível interno como naquelas acções que dependem do cidadão/requerente, deve-se 
estimular a realização de outros passos enquanto o expediente está à espera de alguma 
decisão para passar para um outro passo numa ordem obrigatoriamente sequencial. 
Havendo um passo que não depende necessariamente dos outros ou que não tem 
nenhuma relação de precedência com estes, deve-se estimular a execução desses 
passos, se também não houver nenhum impedimento legal. 

 

 Organizar processos internos de trabalho para reduzir os pontos de estrangulamento e de “hibernação 
dos processos” e fixar prazos – uma das principais lacunas identificadas é a inexistência de 
um sistema claro e reconhecido de organização interna do trabalho, que não sejam os 
regulamentos das leis da terra e da floresta e fauna bravia. Os chamados pontos de 
hibernação, onde o expediente pode parar à espera de uma decisão superior ou do 
parecer de um técnico (ambos ausentes ou ocupados com outras coisas), podem contribuir 
para a morosidade dos processos, se não houver nenhuma política da organização 
para se precaver contra estas situações. Isso pode ser resolvido através da criação de 
condições para que o trabalho de um determinado sector da organização não seja 
visto como “o trabalho do técnico x ou y” mas de todo o sector. Assim, na ausência do 
técnico que seria responsável pela execução do trabalho, o sector deve criar condições 
para que um outro técnico assuma o trabalho e prossiga com o mesmo o mais rápido 
possível, para evitar demoras e penalizar o cidadão/cliente por conta de uma lacuna 
na forma de organização interna do trabalho pelo sector. No caso do expediente que 
fica à espera de uma decisão superior, a solução pode implicar uma delegação. Esta 
não deve ser entendida como apenas a indicação de um “chefe substituto” mas de algo 
muito mais elaborado que isso, como por exemplo a delegação de autoridade decisora 
ao técnico que executa o trabalho, como indicamos no ponto seguinte.   

 

 Verificar e explorar os pontos em que se pode conceder maior autonomia de decisão ao executor do 
trabalho, sem ferir a legislação. O raciocínio subjacente a este ponto é que o técnico que 
executa o trabalho é quem de facto agrega algum valor real ao processo. A decisão 
dos gestores sem dúvida é importante, devido à sua posição e responsabilidades 
institucionais (eles respondem em última instância por tudo que ocorre nos seus 
pelouros). Mas em termos de gestão interna e do tempo em si, esperar por uma 
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assinatura ou “um visto”, que sabe-se de antemão que não acrescenta nada, é um 
custo muito alto a ser pago pela organização que é repassado para aqueles que esta 
deve servir com qualidade e custo baixo: o cidadão. Também conferir tudo o que o 
técnico faz sem acrescentar nada, denota uma visão da administração baseada na 
desconfiança, seja das qualificações do técnico ou do seu lado ético e moral, o que em 
nada ajuda no seu progresso, da organização e da qualidade dos serviços que esta 
presta. Desta forma, delegar autoridade decisora aos técnicos, de preferência aqueles 
que têm um nível aceitável de senioridade255, em matérias de índole técnica onde o 
nível de gestão não agrega um valor considerável, é um passo em frente no caminho 
da desburocratização.   

 

 Criar pontos de supervisão fiáveis mas que não sejam sinónimo de mais morosidade e centralização. 
A delegação de autoridade decisora ao técnico pode ter os seus riscos, se o mesmo 
não reunir os devidos requisitos ético-profissionais e técnicos para o exercício cabal e 
adequado do mandado que lhe foi concedido. O risco aqui é o de ser criar condições 
em que “qualquer um decide”, em nome da desburocratização, que pode levar a um 
outro extremo de caos, desorganização e desresponsabilização da administração 
pública, com efeitos nefastos na prestação dos serviços. Para se evitar tal situação, a 
delegação deve ser acompanhada pela criação de formas de controle, alguns pontos de 
supervisão, que devem limitar-se ao mínimo necessário para garantir e fiscalizar, sem 
burocratizar, a adequação do exercício do poder de decisão técnica concedido aos 
funcionários. Uma solução pode ser a criação de mecanismos efectivos de auditoria 
técnica interna, de preferência por amostragem, que seria feita regularmente, mas sem 
se estender por muito tempo, para não ser ela em si mais um motivo para mais 
demoras na prestação dos serviços.  

 

 Prestar particular atenção ao fluxo de informação dentro da organização e desta para o 
cliente/cidadão, para evitar idas e vindas. Um dos problemas constatados na análise dos 
processos e nas entrevistas com os requerentes é a deficiência na veiculação de 
informações sobre o serviço, razão pela qual alguns apontaram para as idas e vindas 
ao sector, para complementar a documentação em falta. A informação sobre os 
documentos necessários não só está na legislação pertinente, mas também está afixada 
num local visível, pelo menos nos Serviços de Geografia e Cadastro. Além disso, os 
funcionários afirmam categoricamente que só dão entrada ao expediente depois de 
verificar todos os documentos, conforme prescreve a legislação. Contudo, a existência 
de reclamações de requerentes que são avisados depois da falta de alguns documentos 
ou a constatação feita da análise dos processos da amostragem de que em alguns deles 
faltam documentos, mostra que ainda há falhas na circulação e gestão de informação. 
Esta lacuna deve ser colmatada para uma maior celeridade na prestação dos serviços.   

 

 Estabelecer um sistema de controlo dos prazos e monitoria da tramitação do expediente (LIMS 
acessível aos cidadãos?) – o DUAT beneficia de um sistema chamado LIMS, que faz parte 
da rede interna do sector da Agricultura, no qual pode-se verificar a informação sobre 
o ponto de situação de um certo expediente. Este sistema, com acesso garantido aos 
cidadãos, pode contribuir para uma maior transparência da tramitação dos processos e 

                                                 
255 Que aqui pode ser avaliada com base nas qualificações, tempo de serviço, conhecimento da área, autonomia intelectual, 
senso ético-profissional, relações interpessoais, etc. 
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menos pressão sobre os serviços relevantes, porque com a informação concreta o 
requerente pode saber se o seu expediente está a tramitar da melhor forma e quanto 
tempo ainda falta e desta forma programar-se melhor, e mesmo decidir se reclama, 
caso os prazos tenham sido ultrapassados, ou espera se não for o caso. 

 

 Desenvolver uma abordagem de responsabilidade para com o cliente/cidadão – o cidadão deve ser 
tratado como qualquer cliente que compra serviços no sector privado. Isso implica 
ter-se com ele uma relação mais aberta e responsável, em que se presta contas do 
desempenho dos serviços na resolução do seu problema. A introdução do 
procedimento simplificado que determina o prazo de 90 dias para a concessão do 
DUAT já foi uma grande inovação e sinal de servir da melhor forma possível o 
cidadão. No entanto, não está previsto nenhum mecanismo de responsabilização se 
não forem cumpridos os 90 dias; ou seja, não está claro o que cidadão pode fazer, 
expirado este prazo sem ter o seu DUAT. Será que pode considerar o DUAT tacitamente 
concedido ou indeferido, ou deve esperar até que seja explicitamente concedido ou recusado? Numa 
abordagem de maior responsabilidade para com o cliente, seria de se esperar que o 
sector público fizesse um compromisso claro com o cidadão de que o DUAT (ou 
outro serviço) vai ser concedido dentro daquele prazo e em caso de falta haverá 
alguma forma de compensação. Isto pode reforçar a confiança e o compromisso entre 
o cidadão e o sector público na prestação de melhores serviços. 

  

 Verificar que recursos complementares são necessários para a implementação das soluções propostas e 
mobilizá-los. As soluções a serem avançadas aqui devem ser realistas, implementáveis a 
curto prazo e levando em conta os recursos disponíveis. No entanto, não se pode 
sempre garantir que todos os recursos estarão disponíveis, mesmo para a 
implementação das tais soluções realistas. Desta forma, na busca de soluções 
procurar-se-á cingir no que existe, mas considerando que recursos adicionais deverão 
ser mobilizados, desde que isso não implique no adiamento da implementação das 
soluções a curto prazo. Por isso, soluções onerosas ou que envolvem um exercício 
longo, devia ser remetidas a um outro âmbito de reformas mais estruturantes e 
profundas. 

 
b)  Os focos da intervenção 

 
As soluções propostas no âmbito de simplificação do DUAT e dos procedimentos 
administrativos de CCF devem ter em conta três aspectos: as mudanças que podem 
ser operadas no processo de consultas, mas preservando os direitos das comunidades 
e dos detentores tanto do DUAT como do uso dos recursos naturais de forma 
sustentável; as modificações que podem ser introduzidas no âmbito administrativo; e 
a melhoria na articulação e coordenação entre os diversos órgãos e instituições 
envolvidas.  

 
          b1) A nível das consultas 

 
Conforme fizemos referência anterior, os pontos mais críticos no processo de 
consultas neste momento são os seguintes: legitimidade da consulta às comunidades, 
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preservação dos direitos das comunidades, uso sustentável dos recursos naturais para o 
desenvolvimento económico e criação de um ambiente favorável para o investimento. 

  
No que concerne à legitimidade das consultas – há que se criar, operacionalizar e 
fortalecer os órgãos previstos a nível local, que interagem directamente com as 
comunidades e transformá-las no garante da legitimidade das consultas comunitárias. 
Ao abrigo do artigo 117 do regulamento da Lei dos órgãos locais do Estado256, a 
participação e as consultas comunitárias são feitas através dos conselhos locais dos 
níveis de distrito, posto administrativo, localidade e povoação, cabendo ao 
Administrador Distrital a sua institucionalização. Estes conselhos devem ter um 
máximo de 50 membros a nível do distrito, de quarenta a nível do Posto 
Administrativo e de vinte ao nível da localidade. No caso da povoação, o regulamento 
não indica o número dos membros257. A composição dos conselhos locais – que inclui 
autoridades comunitárias, representantes de grupos de interesse de natureza 
económica, social e cultural, personalidades influentes da sociedade civil local e pelo 
menos 30% de mulheres – favorece uma representatividade e legitimidade razoáveis 
para conceder uma maior legitimidade nas suas decisões. Por outro lado, o RLOLE 
define, no seu artigo 122, que dentre as funções e competências dos conselhos locais 
está a apreciação das propostas de investimento privado e de concessões de exploração 
de recursos naturais e do direito de uso e aproveitamento da terra.  

 
A existência e funcionamento pleno destes órgãos podem dar um impulso 
considerável no processo das consultas devido às seguintes razões:  
 
Uma vez criados e operacionais, os conselhos locais podem tornar o processo de 
consultas comunitárias credível e limitar a necessidade do edital estar afixado por 30 
dias. Isto porque, com conselhos locais criados e eleitos de forma legítima, a consulta 
comunitária pode resultar na manifestação da vontade das comunidades, ali 
representadas pelos seus legítimos representantes. Duas alternativas para as consultas 
comunitárias, que também podem ser vistas como estágios de um processo de 
mudança de abordagem podiam ser consideradas:  
 
Numa primeira fase, manter-se os 30 dias de afixação do edital, que na verdade não tem 
muito impacto prático nas comunidades, muitas delas analfabetas e com outras formas 
de recolha de informação. Paralelamente, testar-se a eficácia deste mecanismo de 
consulta, através da avaliação do número de editais contestados na Província e com 
base nisso chegar-se a uma conclusão sobre a sua importância. No âmbito processual, 
enquanto o edital está afixado, deve-se prosseguir com a tramitação de outros sub-
processos, tais como os pareceres técnicos dos serviços que superintendem as 
actividades económicas, a licença ambiental e, eventualmente, a elaboração dos planos 
de Maneio. Posteriormente, transcorridos os 30 dias da consulta e os prazos para a 
emissão de pareceres técnicos e licenças ambientais, os Serviços de Cadastro dão 
seguimento ao processo, juntando toda a documentação e pareceres necessários para o 
despacho do Governador.  

                                                 
256 Cf. Lei nº- 8/2003 de 19 de Maio – Regulamento da lei dos Orgão locais do Estado (RLOLE), e o Decreto nº- 11/2005 de 
10 de Junho. 
257 Cfr Artido 119 do RLOLE. 
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Numa segunda fase, com os conselhos locais operacionais, investir-se mais no processo 
de preparação de consultas, deve-se nas quais deve-se garantir não só a presença das 
comunidades e seus representantes, mas também outras partes interessadas, inclusive 
requerentes do DUAT ou possíveis concessionários com interesses na área em 
questão. Não havendo nenhuma contestação ao processo no acto da consulta, deve-se 
assinar as actas e estas valem como garantia final de que não há contestação sobre a 
área pretendida. Eventualmente, pode-se abrir espaço para contestação da consulta 
junto aos Serviços Provinciais ou ao Governo Distrital. Esta medida requererá, 
claramente uma mudança na legislação e deve ser apoiada por outros elementos que 
possam garantir maior fiabilidade às consultas, como a existência de um Cadastro de 
Terras actualizado, terras comunitárias demarcadas, um plano de uso da terra e um 
plano de ordenamento territorial do distrito.   

 
Os conselhos locais, porque têm várias funções e tarefas a desempenhar no âmbito do 
desenvolvimento económico local, podem permitir uma maior integração das questões 
de uso da terra e recursos naturais com outras importantes ao bem-estar das 
comunidades locais, propiciando uma visão mais integrada dos investimentos e do 
desenvolvimento. Isto pode tornar as consultas sobre o DUAT e os CCF parte de um 
processo mais amplo de participação das comunidades no desenvolvimento e não um 
evento isolado, como tem sido criticamente considerado por vários actores da 
sociedade civil.  

 
A credibilização das consultas, sem implicar em perda de celeridade na promoção dos 
investimentos privados, implica na articulação entre as comunidades, a sociedade civil e 
vários órgãos do Governo a nível central e local. Destes últimos, além do sector da 
agricultura, destacam-se os Governos Distritais – com competências da 
operacionalização dos conselhos locais; o sector do ambiente (mais especificamente a 
área de Planeamento e Ordenamento Territorial) – devido ao seu papel na elaboração 
de planos de ordenamento territorial e os sectores responsáveis pelo licenciamento das 
actividades económicas, com destaque para a indústria e comércio e o sector do 
turismo. No entanto, nesta área, uma vez que se intensificaram esforços na digitalização 
da terra, e o Ministério de Coordenação do Ambiente – MICOA já iniciou um processo 
de capacitação dos distritos para o seu planeamento territorial, tendo inclusive dado 
cursos aos administradores distritais. A criação de condições para a elaboração de 
Planos distritais de ordenamento territorial e planeamento físico e o plano de uso de 
terras, poderão facilitar muito o encaminhamento dos investidores, uma vez que haverá 
uma base para identificação das terras mais adequadas para certos tipos de actividades, a 
existência de DUAT de comunidades nessas áreas e se pode reflectir de forma concreta 
sobre que tipo de parceria ou procedimentos são necessários para a efectivação dos 
investimentos, dependendo de cada caso concreto.  

 
3. Procedimentos e Processos Administrativos 

 
Conforme indicado acima, não está claro em que momento os serviços competentes 
devem ser solicitados os pareceres técnicos, quando o pedido de DUAT está relacionado 
ao exercício de uma actividade económica. Assim, ao mesmo tempo que o artigo 24 
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indica que no acto de entrega dos documentos para se iniciar o processo de pedido do 
DUAT deve-se incluir o parecer técnico ao plano de exploração, emitido pelos serviços 
que superintendem a respectiva actividade económica, o artigo 26, já determina que se 
depois 45 dias os serviços relevantes não se tiverem pronunciado sobre esta matéria, após 
a solicitação dos Serviços de Cadastro, o processo avança para o Governador, com a 
indicação sobre este facto. Isto abre espaço para duas interpretações: a primeira é a de 
que cabe ao requerente solicitar este parecer aos serviços relevantes para depois juntá-lo à 
documentação restante; e a segunda abre espaço para que uma vez apresentados os 
outros documentos, os Serviços de Cadastro remetam os planos de exploração para 
parecer dos órgãos competentes que superintendem a área das actividades económicas a 
serem exploradas. 

 
O Decreto 30/2001 de 15 de Outubro, sobre as normas de funcionamento dos Serviços 
da Administração Pública, no seu artigo 11 define como um dos elementos norteadores o 
princípio da celeridade do procedimento administrativo, que enuncia a ideia de que o 
procedimento administrativo deve ser célere, de modo a assegurar a economia e a eficácia das decisões. O 
mesmo decreto, no artigo 58, define o prazo de 10 dias, após a entrada do expediente, 
como o prazo máximo para a apresentação do processo para quem tem competência para 
decidir sobre o mesmo, e 15 dias para o decisor tomar a decisão final sobre o assunto. Isto 
perfaz um total de 25 dias a contar da data de entrada do expediente, como sendo o 
prazo máximo para uma decisão final, a não ser que haja elementos que o impeçam, os 
quais devem ser devidamente explicados e fundamentados. 

 
Estes elementos levam-nos à uma conclusão lógica em termos dos prazos dos pareceres: 
numa interpretação dos processos administrativos do DUAT e mesmo dos contratos de 
Concessão Florestal, à luz do previsto nas normas de funcionamento da Administração 
Pública, pode-se propor que os mesmos tenham pelo menos os mesmos prazos definidos 
na legislação pertinente, ou seja, um tempo máximo de 25 dias.  

 
Isto é, a conclusão que aqui se avança é que os serviços que são solicitados pareceres 
técnicos deviam estar harmonizados com as regras mais gerais de funcionamento da 
Administração Pública, cumprindo o prazo de 25 dias para decisão final sobre os 
pareceres solicitados, que passaria a ser o prazo para a emissão dos pareceres técnicos. 
Findo este prazo, os Serviços de Cadastro podiam remeter o assunto ao Governador da 
Província ou a outra entidade competente, indicando este facto. Isso em si permitiria uma 
redução de 20 dias no processo. Evidentemente que este é um prazo máximo e, a bem da 
celeridade dos processos, os diversos serviços deviam-se esforçar para cumprir com a sua 
parte em prazos menores que o máximo estipulado. 

 
Em termos de processos e procedimentos administrativos internos, devia-se pensar nos actores 
principais258, com competências decisoras próprias e ver de que forma, mantendo a legislação, 
pode-se reduzir os procedimentos, mantendo as suas competências ou reduzindo o espaço 
disponível para a delegação. Esta pode ser feita ao abrigo do artigo 22 do Decreto 30/2001 de 
15 de Outubro (referente à delegação de competência).  
 

                                                 
258 Aqui considera-se que esses actores são o Governador da Província, o Director Provincial e o respectivo chefe dos 
serviços, o Administrador e o director do Distrito. 
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Por outro lado, o artigo 33 do RLOLE, define as competências do chefe dos serviços 
provinciais, cuja nomeação é feita pelo Governador da Província. Ora, por ter competências 
essencialmente técnicas e de coordenação da execução na sua área, o chefe dos serviços 
provinciais pode ser muito bem responsável pela realização e verificação do trabalho técnico, 
assim como o seu envio para despacho do Governador. A rigor, uma vez feito o trabalho 
técnico, não se vislumbra necessário o parecer do Director Provincial, pelo que, a bem da 
celeridade, esse passo poderia ser eliminado, concedendo mais competências aos serviços 
provinciais para a execução cabal do trabalho. Eventualmente, poderá se criar alguns pontos do 
processo para verificação do director provincial, mas no geral, deve-se ter alguma forma de 
auditoria técnica interna, de preferência por amostragem para não ser mais uma acção para verificar 
a solidez das decisões tomadas. Esta abordagem estará mais clara nos diagramas a serem 
apresentados adiante.   
 
Um outro elemento que pode propiciar esta delegação de competências para o chefe dos 
serviços provinciais é o Estatuto Orgânico da Direcção Provincial da Agricultura, que deverá ser 
revisto ao abrigo da LOLE, e que cabe ao Ministério regular sobre a matéria. No entanto, é 
pertinente recordar que o Diploma Ministerial n.º 57/88 de 17 de Abril, no seu artigo 23 já 
atribui competências ao chefe dos serviços provinciais para articulação com a respectiva 
Direcção Nacional. No âmbito do Governo Provincial e dada a centralidade da prestação dos 
serviços de qualidade na abordagem da Reforma do Sector Público, ampliar as competências do 
chefe dos serviços provinciais pode contribuir para uma melhoria substancial no desempenho do 
sector público e no combate ao burocratismo.  

 
Articulação entre as instituições envolvidas 
 
Conforme mencionado acima, tanto o DUAT (quando é para investimentos privados) como o 
processo de CCF envolvem várias instituições, o que torna o processo mais imprevisível, uma 
vez que os prazos não dependem apenas do sector da Agricultura. Os sectores de destaque são 
os do Ambiente, os do Turismo, da Indústria e Comércio e da Justiça (devido ao registo predial e das 
empresas). Eventualmente, dependendo da actividade económica a ser exercida, podem entrar 
outros sectores. Além disso, desempenham papel importante os Governos Distritais, que têm a 
função de conduzir o processo de consultas e verificar a disponibilidade dos recursos a serem 
explorados. O Governador Provincial, porque lhe cabe a decisão final, tem um papel central em 
todo este processo.  
 
A celeridade na emissão do DUAT e na atribuição de CCF dependerá grandemente do que 
acontece nos procedimentos e processos internos de todas essas instituições e órgãos. Por isso, 
numa primeira fase deve-se pensar na identificação de pontos focais em todos os órgãos 
envolvidos, que possam ser os responsáveis pela resposta às solicitações ligadas ao CCF e ao 
DUAT, dando-lhes a necessária celeridade, naquilo que toca às competências do sector. 
Também será importante que esses pontos focais se reúnam regularmente para discutir e 
concordar prazos realistas para a execução das tarefas que lhes cabem e fixarem metas e 
indicadores para a avaliação do seu desempenho. A coordenação, tendo em conta o serviço aqui 
em causa, estaria a cargo do sector da Agricultura ou, se para se ter um âmbito mais 
intersectorial, a cargo da Secretaria Provincial. 
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Numa fase posterior, deve-se incluir estes serviços no rol dos que são prestados nos Balcões Únicos, 

nos quais todos os sectores deverão estar representados por funcionários com capacidade de decisão 

em nome da instituição competente. Em termos estratégicos, tendo em conta a vocação agrícola e de 

exploração florestal na maioria das províncias do país, a atribuição do DUAT e dos CCF devia 

merecer uma particular atenção na organização dos balcões únicos, pelo impacto que isso terá nos 

investimentos, nas actividades e no desenvolvimento económico do país.
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Propostas de procedimentos para reduzir o tempo de conossão do DUAT 
 

O processo visando celeridade processual implica uma redução considerável de mais de 30 
passos para cerca de 20 e do tempo total, de 90 dias sem incluir consulta para 57 dias com a 
consulta incluída. Isso resulta das seguintes mudanças que se propõem: 
 

 O Administrador ou se faz presente no acto da consulta ou delega a alguém 
competências para dar parecer em seu nome logo que a consulta finda. Isso retira a 
necessidade de se esperar pelo seu parecer; 

 

 O director distrital também faz-se presente na consulta e dá o seu parecer após o fim do 
acto; 

 

 Nas consultas faz-se presente um funcionário da sede provincial, que deverá confirmar a 
localização do terreno pretendido e evitar sobreposições. Este seria responsável por levar 
a acta das consultas de volta aos SPGC logo que a consulta termina; 

 

 O chefe dos serviços provinciais tornar-se-ia o principal actor de execução e decisão 
técnica sobre os assuntos do DUAT, cabendo ao director verificar todos os processos 
(opcional), ou, idealmente, criar-se um sistema que faz uma auditoria para verificar as 
decisões tomadas a luz das competências delegadas; 

 

 Na articulação com os outros sectores para efeitos de pareceres técnicos, sugere-se que se 
adopte o prazo de 25 dias, em conformidade com o tempo prescrito pelo decreto 
30/2001 de 15 de Outubro; 

 

 Maior envolvimento dos serviços no controle do fluxo do expediente, o que implica 
numa entrega directa aos destinatários, e um registo directo na secretaria. 
Alternativamente, pode-se criar um sistema provisório e paralelo de registo, de entradas e 
saídas de expediente, cujos dados depois podem ser transcritos para os registos da 
Secretaria Geral da Direcção. Isso evitaria eventuais demoras à espera do 
encaminhamento ou registo do expediente; 

 

 Melhor disponibilização de informação ao requerente, para os casos em que a celeridade 
do processo depende da sua rapidez em contactar os serviços relevantes, como por 
exemplo o Registo Predial, para consciencializá-lo de que a rapidez de todo o processo 
também depende da sua celeridade em juntar os documentos necessários.   
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Figura 9: DUAT Provisório da Competência do Governador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Parecer 

técnico do 

plano de 

exploração 45 

dias, mas que 

com 

coordenação 

podem ser 

reduzidos a 25 

dias 

Entrada do Expediente nos SPGC e entrega da cópia 

ao requerente (1 dia) 

 

Elaboração da proposta do DUAT provisório (1 dia) 

Parecer do Administrador s/ o edital após afixação (1d) 

 

 Envio do edital aos SPGC após os 30 dias (2 dias) 
Junta-se o edital 

ao processo 

Visto do director provincial (1 dia) – opcional  

Parecer do chefe dos SPGC s/ a proposta (1 dia) 

Envio ao Governador e despacho (3 dias) 

Reenvio da proposta aos SPGC (1 dia) 

 
Comunicação do despacho ao requerente Emissão do 

DUAT provisório (1 dia) 

 

Total: 57 Dias 

incluindo 

consulta 

Entrega do DUAT provisório ao requerente (1 dia) 

 

 

Averbamento no Registo Predial (1 dia) 

 

 

Processo de Demarcação (depende do Requerente) 

 

Envio ao Tombo 

Nacional d terras 

para arquivo 

Os Serviços de Recepção 

e Envio de Documentos 

devem estar em estreita 

articulação para evitar 

atrasos. Recomenda-se o 

uso dos auxiliares 

administrativos do SPGC 

No acto da comunicação 

informar sobre os passos 

seguintes e informar sobre 

data de entrega do DUAT 

Afixação do 

Edital no local   

30 dias 

Procura de Terreno 

 
Entrega do 

Formulário de 

consulta e de 
Identificação 
 

Expressão de Interesse junto dos SPGC 

 
Marcação da Consulta (7 – 15 dias) 

 
Consulta comunitária (1 dia) 

 

Elaboração do 

edital, memória 

descritiva e esboço 

de localização 

Parecer do 

Administrad

or e do 

Director 

Distrital e 

entrega da 

acta ao 

técnico do 

SPGC 

-Fase da consulta  



 164 

Figura 10: DUAT Provisório da Competência do Ministro ou do Conselho de Ministros 
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Na mesma linha dos ajustes feitos para o caso do DUAT provisório cuja aprovação é da 
competência do Governador da Província, os processos que devem ser aprovados pelo Ministro 
ou pelo Conselho de Ministros sofrem, assim, uma redução de mais de 100 dias sem incluir a 
consulta, para cerca de 80 dias com a consulta incluída, conforme pode ser constatado na figura 
atrás indicada.    
 
A médio e longo prazo, propõe-se que se repense no processo de consultas, através da criação 
dos órgãos atrás indicados, os conselhos locais de povoação, que dentre outras coisas poderiam ser 
responsáveis pelo processo de consultas no âmbito do DUAT e das concessões florestais. Por 
outro lado, além da reorganização dos processos internos, podem ser introduzidas melhorias 
substanciais na coordenação entre os sectores, através dos balcões únicos. Isso permitiria que as 
licenças e os pareceres técnicos que devem ser dados pudessem ser reduzidos drasticamente, 
através de uma maior integração e comunicação entre os sectores dentro do balcão único.  
 
Melhorias substanciais também podiam ser introduzidas na emissão do DUAT definitivo, 
através da inclusão da delimitação perimetral quando é feita a demarcação posterior à concessão 
do DUAT provisório. Desta forma, o que seria necessário é a solicitação pelo requerente do 
DUAT definitivo aos SPGC e estes posteriormente fariam a vistoria, sendo que nos casos de 
investimentos privados, em articulação com os sectores que superintendem as actividades 
económicas em causa. Confirmado o uso da terra para os efeitos para a qual foi requerida, seria 
concedido o DUAT definitivo. Caso contrário, procede-se conforme previsto na legislação 
pertinente. Outros processos que envolvem diferentes órgãos, como o averbamento no registo 
predial e pagamento do SISA259 nas finanças podem ser executados nos balcões únicos, 
acelerando mais a concessão do DUAT. Veja-se a figura seguinte. 

 

                                                 
259 Imposto que incide sobre as transações de imóveis. 
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Figura 11: DUAT da Competência do Governador – Perspectiva de Médio e Longo 
Prazos 
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Figura 12: DUAT Provisório da Competência do Ministro ou do Conselho de Ministros 
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Figura 13: DUAT Definitivo – da Competência do Ministro e Conselho de Ministros 
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4. Processo dos Contratos de Concessão Florestal – CCF  
 
Os processos de concessão florestal, como foi referido, é muito mais complexo, por envolver 
preocupações com o uso sustentável de recursos naturais, a preservação dos direitos das 
comunidades e grandes extensões de terra. Nestes processos a articulação entre os diferentes 
sectores torna-se ainda mais crítica, uma vez que estão envolvidos o sector do ambiente, sectores 
das actividades económicas e ainda são necessários pareceres técnicos sobre o Plano de Maneio, 
além da sua elaboração. 
 
Os processos aqui propostos seguem a mesma lógica de curto e médio/longo prazos, baseando-
se também na possibilidade de flexibilização do processo de consultas e de integração entre os 
sectores. Uma outra sugestão que fazemos é a da redução do tempo para apresentação do Plano 
de Maneio de 180 para 90 dias. Aqui o raciocínio é que qualquer concessionário de contratos de 
concessão florestal deve estar em condições de contratar atempadamente um consultor para 
elaborar o seu plano de Maneio. O tempo de 90 dias baseia-se nas informações obtidas sobre o 
tempo médio necessário para identificar, negociar e contratar um consultor, a realização do 
inventário e elaboração do plano de Maneio e a sua submissão para análise. Um outro factor que 
poderá contribuir para a celeridade do processo é a capacitação dos Serviços Provinciais de 
Florestas e Fauna Bravia para que possam analisar os planos de maneio e a existência de uma 
base de dados com informação fiável sobre a exploração dos recursos florestais, como 
instrumento para o controle e gestão da exploração florestal.  
 
Pelas razões que foram indicadas acima, a especificidade dos contratos de exploração florestal 
tornam quase impossível a equiparação dos prazos com os do DUAT, pelo que, a bem da 
preservação do ambiente e das comunidades locais, é importante que se adopte prazos realistas. 
Também reveste-se de grande importância a demarcação das terras comunitárias, o que poderá 
facilitar consideravelmente o processo de consultas e as negociações com eventuais 
concessionários que queiram explorar florestas onde existe um DUAT das comunidades. A 
demarcação das terras comunitárias irá também reduzir substancialmente o potencial de conflito 
que possa existir, e contribuirá para a satisfação das preocupações com a preservação do 
ambiente e bem-estar social, presentes na Constituição da República. 
 
A nível do distrito também deverão ser criadas condições adequadas para a fiscalização, gestão e 
controle dos uso da terra e de recursos naturais, seja pela via da melhoria do nível de qualificação 
dos recursos humanos, assim como pela elaboração de planos de ordenamento territorial, 
inventário da biodiversidade, etc. 
 
Os quatro cenários possíveis deste exercício – as soluções a curto e médio prazos dos processos 
da competência do Governador da Província e do Ministro da Agricultura e Conselho de 
Ministros, são os que se seguem.      
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Figura 14: Contrato de Concessão Florestal da Competência do Governador – Solução de 
Curto Prazo 
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Figura 15: Contrato de Concessão Florestal da Competência do Ministro e Conselho de 
Ministros – solução de curto Prazo  
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Figura 16: Contrato de Concessão Florestal da Competência do Governador – Solução de 
Longo Prazo 
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Figura 17: Contrato de Concessão Florestal da Competência do Ministro e Conselho de 
Ministros – Solução de Longo Prazo 
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As soluções de curto prazo seguem a mesma lógica adoptada no DUAT, tendo como foco a 
introdução de mudanças sem alterar substancialmente a legislação. Porém, no caso dos CCF é 
praticamente impossível reduzir os prazos de tramitação sem mudar o regulamento, 
principalmente devido aos 180 dias para a apresentação do Plano de Maneio. Por isso, todo o 
exercício nesse sentido deverá realisticamente envolver algum aval do Conselho de Ministros, 
uma vez que muitos dos prazos existentes estão no Decreto que aprova o regulamento da lei de 
florestas e fauna bravia. 
 
Nas soluções de médio e longo prazos também se sugere algumas inovações, como a redução do 
tempo de consulta e a introdução de balcões únicos para redução do tempo necessário para os 
pareceres técnicos e sobretudo as licenças ambientais. Relativamente às consultas, a criação e 
operação dos Conselhos Locais, sob coordenação do Administrador Distrital irá conferir às 
comunidades o conhecimento das pretensões existentes sobre o uso dos recursos naturais que se 
encontram dentro das suas áreas, conferindo ao processo a devida legitimidade. Também é 
sugerida a eliminação da necessidade de publicidade do edital por trinta dias, que seria 
substituído pelo anúncio público (pelo jornal) da realização da consulta comunitária, pelo menos 
quinze dias antes da sua ocorrência, indicando o local e a área sob a qual a mesma recai, para 
eventuais reacções. Havendo alguma disputa em relação à área em questão, o assunto pode ser 
remetido ao distrito ou aos serviços provinciais, podendo implicar no cancelamento ou 
adiamento da consulta. Não havendo nenhuma reacção, a consulta realiza-se à semelhança do 
proposto no DUAT e todos os pareceres podem ser feitos ainda no mesmo dia, constando da 
acta final. A consulta ainda pode ser contestada em até 7 dias, que é o tempo previsto da 
consulta até submissão do processo para despacho do Governador.  
 
Relativamente ao impacto ambiental, segundo o regulamento respectivo, os estudos de impacto 
ambiental e de impacto ambiental simplificado têm prazos de 30 e 45 dias respectivamente. A ideia é 
que nos casos em que a exploração florestal exige qualquer dos tipos de estudo se estes serviços 
estiverem nos balcões únicos e com as sinergias que se podem criar entre os vários sectores, este 
prazo pode ser reduzido para duas semanas ou um pouco mais. É claro que essa redução não 
será automática, porque dependerá de vários factores, dentre os quais a capacidade do sector 
para a execução do trabalho em termos humanos e de condições de trabalho, a existência de 
bancos de dados com informação de base para a tomada de decisão, dentre outras. Essas 
soluções são indicadas para médio e longo prazos, porque pressupõe-se que a sua 
implementação dependerá de um processo mais amplo de capacitação da província e de outros 
órgãos locais do Estado, no âmbito da implementação da LOLE. Finalmente, também se parte 
do princípio de que os contratos cuja aprovação está sob alçada do Governador da Província 
devem ser avaliados a este nível e se deve criar capacidade para tal, deixando de ser necessário o 
envio dos processos para a DINATEF em busca do apoio actualmente necessário. Desta forma, 
os Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia consagram-se no principal locus técnico sobre 
as matérias de sua vocação a nível da província e exercem essa actividade de forma autónoma, 
respeitando as balizas técnico-metodológicas definidas e as regras de funcionamento da 
administração pública e do Estado.  
 
Deste modo podemos concluir que entre os dois processos aqui analisados, os contratos de 
concessão florestal é que se revestem de maior complexidade, pelo que a sua flexibilização 
precisa acautelar os vários aspectos abordados ao longo do presente estudo, como a protecção 
ao meio ambiente, a preservação do direito das comunidades, dentre outros. Também este 



 175 

processo tem a particularidade de ter muitos pontos em que a celeridade não depende dos 
serviços provinciais, pelo que o tempo total gasto na sua execução dificilmente poderá ser 
controlado. No entanto, naqueles estágios sob a responsabilidade do requerente/concessionário, 
é importante que se passe a informação de forma clara que o tempo que o serviço levará a ser 
provido depende acima de tudo da flexibilidade e celeridade que o interessado pretender 
imprimir. 
 
No geral, as propostas aqui apresentadas colocam um sério desafio ao processo de 
descentralização já em curso, no sentido de que a sua efectivação dependerá consideravelmente 
da capacidade de integração dos vários sectores a nível da província, materializando a ideia de 
Governo, e também da capacitação do distrito consolidando-o em verdadeiro pólo de planificação para 
o desenvolvimento, apetrechando-o com os recursos e instrumentos necessários para a realização do 
seu mandato. No nosso entender, qualquer proposta que não leve em conta o contexto de 
funcionamento dos órgãos locais do Estado, as oportunidades e potencialidades existentes na 
legislação correspondente, não só seria incompleto como também seria um desperdício do 
grande manancial de possibilidades existentes na promoção do desenvolvimento económico 
local. Destas, destacamos a necessidade de activação dos mecanismos locais de consulta e 
articulação entre as comunidades, a sociedade civil e o Estado, que é o fundamento para a 
promoção da boa governação em duas das suas principais vertentes: a capacidade de provisão 
das necessidades dos cidadãos através do acesso aos serviços, e a criação de mecanismos de 
prestação de contas e responsabilização do Estado pelos cidadãos.  
 
No caso do DUAT e dos CCF esta articulação entre o Estado e os cidadãos seria de crucial 
importância para qualquer esforço de desburocratização, uma vez que ambos os processos lidam 
com a disponibilidade de recursos que não raras vezes suscitam conflitos entre as partes envolvidas. 
Buscar uma forma de prestação de serviços eficiente, eficaz e sobretudo que possa ser aceite 
pelos principais actores envolvidos é a chave para o sucesso na racionalização dos 
procedimentos nesta área e a garantia de que esta não implique nem no sacrifício da boa gestão 
dos recursos naturais e muito menos ainda na perda dos direitos das comunidades. A abordagem 
aqui apresentada foi norteada essencialmente por essa preocupação. 
 
Finalmente, é importante realçar que as propostas aqui apresentadas enquadram-se no contexto 
actual, nas possibilidades, oportunidade e constrangimentos existentes. No futuro, as condições 
poderão ser outras e consequentemente a fronteira de mudanças também mudará. Nesse 
momento, estes prazos poderão ser revisto e eventualmente reduzidos ainda muito mais. Para 
que tal ocorra, é importante que a Administração Pública esteja capacitada para continuamente 
ampliar as suas fronteiras na melhoria dos serviços públicos, fixando novas metas e desafios na 
busca da satisfação ao cidadão.  
 
1.3.3. Alguns princípios da Lei de Terras sobre o regime jurídico do Direito de uso e Aproveitamento da Terra  
 

A lei de terras constitui o instrumento básico para a concessão do duat e contém 
princípios fundamentais que devem ser conhecidos. 
 
Depois de termos abordado os procedimentos e os constrangimentos no âmbito da 
atribuição do DUAT e do contrato de concessão Florestal, importa, agora falarmos das 
linhas gerais ou seja dos princípios que norteam o  regime jurídico do duat. 
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Os princípios a destacar são os seguintes; 

 
a) A lei institui um regime fundiário, através do qual toda a terra constitui fundo estatal de 

terras, reforçando e operacionalizando, do ponto de vista jurídico, a declaração 
constitucional da terra como propriedade do Estado, pois, por esta operação toda a terra 
do País passa a ser considerada “coisa” do referido direito de propriedade pública. É deste 
fundo que se vão desagregando, através da operação de demarcação e/ou parcelamento, os 
terrenos que são confiados aos particulares e sobre eles exercem o direito de uso e 
aproveitamento da terra260. 

 
b) Que homens e mulheres têm iguais direitos sobre a terra, o que para a mulher rural 

constitui uma importante vitória, especialmente dentro daqueles espaços geo-sociais em 
que a discriminação da mulher parece encontrar justificação nas próprias leis e práticas 
costumeiras. Esta importante disposição legal potenciando os direitos da mulher vem 
contida no art. 10º-, nº- 1 da lei de terras261. 

 
c) Que o direito de uso e aproveitamento da terra não é transmissível por venda, ou por 

qualquer outra forma de alienação, nomeadamente, hipotecada ou a penhorada262. Como 
excepção, aceita-se a transmissão automática do direito de uso e aproveitamento da terra 
por mortis causa263. Outra excepção reporta-se à transmissão automática do direito de uso e 
aproveitamento da terra sobre um terreno em que está implantado um prédio urbano em 
virtude da transmissão deste, mesmo quando essa transmissão seja onerosa264. 

 
Fora destes casos, não há transmissão automática, carecendo sempre da intervenção final da 
autoridade competente, que pode sancionar ou não a pretensão do actual titular do DUAT. 
Note-se, porém, que mesmo a transmissão de infra-estruturas, benfeitorias ou construções 
existentes num terreno carecem da aprovação prévia da entidade competente265. 
 
Princípio, cidadãos  estrangeiros podem adquirir o direito de uso e aproveitamento da terra a 
título individual, desde que residam no País há mais de cinco anos, ou através de suas 
sociedades ou empresas deste que estas sejam constituídas à luz do Direito interno, ou pelo 
menos aqui estejam registadas266.  
 
As comunidades locais, no seu conjunto, podem ser sujeitos do direito de uso e 
aproveitamento da terra267.  
 

                                                 
260 Artigo 4º- da LT em rigor não é uma inovação da lei de terras, pois na lei de 1979, solução idêntica tinha sido adoptada 
(Cfr. Art 2). 
261 A questão da igualdade do Homem e a da Mulher é constitucional conforme dispõe o artigo 36 da CRM (2004). 
262  Cfr Artigo 3º- e 16º- da L..T 
263 Cfr Artigo 16, nº- 1 da L.T. 
264 Cf Artigo 16, nº- 4 da L.T. 
265 Cf Artigo 16, nº- 2 da L.T. 
266 Artigo 11 da L.T 
267 A posição particular dos membros integrantes da comunidade é de co-titularidade  do DUAT cujo regime obedece às 
regras da compropriedade, fixadas nos artigos 1403 e ss. do Código Civil (Cfr. Art. 12 do Reg. LT). veja também o artigo 10, 
nº- 1 e 3 da LT. 
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As normas e práticas de uso e aproveitamento da terra decorrentes do Direito costumeiro são 
tão válidas como as normas e práticas decorrentes do Direito positivo, e isto mesmo em sede 
de prova de direitos268. 

 
1.3.4 Elementos fundamentais do regime Jurídico do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra. 

1.3.4.1. Sujeitos 
 
Consideram-se sujeitos os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra, ou seja, 
os beneficiários ou utilizadores da terra, assim reconhecidos e tutelados pela lei. 
 
No capítulo III, artigos 10 e 11 da lei 19/97 de 1 de Outubro, quanto ao “Direito de uso e 
aproveitamento da terra” estão indicados os sujeitos do referido DUAT. 
  
Podemos distinguir do conjunto desses sujeitos, por um lado os sujeitos singulares e, 
por outro, os sujeitos colectivos. A lei de terras usa os termos pessoas singulares e 
pessoas colectivas, e fá-lo muito bem, negando uma outra orientação que procure 
contrapor as pessoas físicas das pessoas jurídicas269 
 
As pessoas singulares podem ser tanto nacionais como estrangeiras. Deste modo, vamos 
ver sucessivamente as pessoas singulares nacionais (1.1), as pessoas singulares 
estrangeira (1.2), as pessoas colectivas nacionais (1.3) e as pessoas colectivas estrangeiras 
(1.4). mas sabemos que ao lado destes sujeitos a lei de terras, no seu espírito e 
propósitos inovadores, introduziu a figura da comunidade local, que falaremos também 
dela adiante. 

 
a)   Pessoas singulares nacionais 

 
Consideram-se todos os moçambicanos, homens e mulheres. O ponto de partida é, 
desde logo, a personalidade jurídica que se adquire nos termos dos princípios da própria 
lei civil, com o nascimento completo e com vida270. 

 
Quanto à capacidade jurídica271 consideramos que a mesma mais releva no plano da 
aquisição do DUAT por via de uma autorização, porquanto em relação aos direitos 
reconhecidos pela lei, por via dos mecanismos das leis e práticas costumeiras e por via 
dos mecanismos da herança, essa capacidade deve ser evidentemente vista no âmbito 
desses mesmos mecanismos e normas. 

 
A questão que se coloca é: sendo necessária a capacidade jurídica, esta será uma capacidade de 
gozo ou de exercício? Somos inclinados a pensar na primeira hipótese como a base, salvo 

                                                 
268Cfr Artigos 12º- alínea a) e artigo 13 nº- 2, nesse art. 12º., alínea a) o legislador, relativamente à validade das normas e 
práticas costumeiras, refere-se à necessidade da conformação destas à constituição. Mas pergunta-se, e no caso das normas e 
práticas decorrentes do Direito Positivo, não devem as mesmas igualmente conformar-se com a Constituição? Não será este 
um  princípio geral? Qual então a validade desta parte da disposição da alínea a) do art. 12?  
269 Como se as pessoas singulares (físicas) não fossem também pessoas jurídicas, isto, é não tivessem também estatuto 
jurídico.  
270 Cfr. Artigo 66, nº- 1 do C.C. 
271 Cfr. Artigo 67 do C.C. 
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nos casos de pedidos de terras para fins de actividade económica em que a verificação 
da capacidade de exercício pode ser, na maioria dos casos, requerida por quem tem de 
decidir sobre o pedido.  

 
A constituição dispõe, em como o direito de uso e aproveitamento da terra é concedido  
aos utilizadores e produtores directos da terra272. Entretanto, existem pessoas que não  
gozam da capacidade civil (de exercício), contudo integram o grupo de utilizadores 
directos da terra ou fazer parte do grupo de pessoas  que vivem exclusivamente da 
terra273. 
 
De notar que a lei de terras de 1979 dispunha  expressamente a necessidade de 
verificação da capacidade jurídica pois o direito de uso e aproveitamento da terra só 
podia ser concedido a pessoas que gozassem de capacidade jurídica de exercício274 (art. 
3, dos fins, art. 4, dos sujeitos e art. 8 das licenças). 

 
Entretanto, quanto ao significado da referência a “homens e mulheres” na disposição do 
art. 10, da L.T. a mesma tem um conteúdo normativo e não meramente programático, 
pois vem em obediência aos princípios constitucionais de igualdade, equidade de género e de 
promoção e valorização da mulher275. Como sabemos, em alguns espaços geo-culturais 
do País, na relação do homem com a terra a mulher tende ou tendeu a ficar 
particularmente em desvantagem relativamente ao seu semelhante do sexo oposto. 
 

b)    Pessoas singulares estrangeiras 
 

             Trata-se de todos os indivíduos estrangeiros. 
Entretanto, requer-se destes que, em primeiro lugar, residam no País há mais de cinco 
anos e cumulativamente tenham um projecto de investimento aprovado pelas 
autoridades moçambicanas. 

 
Deve-se, assim, entender que os estrangeiros só adquirem terras para fins de actividades 
económicas, isto é, na condição de investidores276. 
  

c)   Pessoas colectivas nacionais 

 São as pessoas colectivas o próprio Estado (através das suas diversas instituições  e serviços), as 
autarquias locais, as instituições públicas autónomas (institutos públicas, fundos públicos, 
fundações públicas, Universidades, empresas públicos, sociedades, as associações criadas 
no âmbito da lei comercial, as fundações civis e de uma forma geral qualquer associação 
ou instituição privada a quem seja, por lei, reconhecida personalidade jurídica. 

 

                                                 
272 Artigo 47 da L.T. 
273 Pense-se de um emnor que sendo privado do acesso à terra fica privado do maior, e talvez, único meio de sobrevivência 
para a sua pessoal; e das pessoas que eventualmente possam estar a seu cargo. Talvez por isso a capacidade relevante seja a 
capacidade laboral. 
274 Artigos 3,4 e8 da L.T. 
275 Artigo 36 da CRM (2004). 
276 Cfr. Artigo 11 conjugado com os artigos 11 e 24 do RLT. 
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d)  Pessoas colectivas estrangeiras 
  

Às pessoas colectivas estrangeiras para que se lhes reconheça direito a terra, devem 
cumprir, em primeiro lugar, o requisito de estarem constituídas na República de 
Moçambique ou aqui registadas, quando constituídas no estrangeiro. Em segundo lugar, 
devem ter um projecto de investimento devidamente aprovado pelo Estado, através do 
Centro de Promoção do investimento (CPI). O significado deste requisito é de que as 
pessoas colectivas estrangeiras, tal como vimos em relação às pessoas singulares 
estrangeiras, só têm acesso à terra quando esta se destine à actividade económica. 

 
e) Comunidades locais 

 
Como dissemos, a lei de terras criou uma espécie de uma nova categoria de pessoas 
colectivas, as comunidades locais, reconhecendo-lhes direitos e deveres em relação à 
terra. 
 
As mesmas são definidas para efeitos da lei em apreço como as pessoas singulares 
nacionais agrupadas e localizadas numa circunscrição territorial de que não ultrapasse o 
nível de localidade e que tenham por fim, nessa organização, salvaguardar interesses 
comuns sobre a terra277. 
 
São três os elementos que integram o conceito de comunidade local: 

 

 Agrupamento de pessoas: singulares nacionais (substrato humano); 

 Localização: circunscrição territorial igual ou inferior a localidade (âmbito territorial); 

 Fim: salvaguardar interesses comuns sobre a terra (fim social). 
 

Não sendo, no entanto, pessoas colectivas no sentido em que essa figura jurídica é 
tradicionalmente entendida, a nossa atenção deve ser dada às particularidades reservadas 
pela lei de terras quanto ao reconhecimento legal, estatuto, actuação, etc., das 
comunidades locais, assim como quanto à posição concreta dos membros que o 
integram278. 

 
1.3.4.2. Formas de constituição do direito de uso e aproveitamento da terra 

 
Vimos anteriormente que são duas às formas de constituição do direito de uso e 
aproveitamento da terra:  por ocupação e por concessão do direito de uso e aproveitamento 
da terra por uma autoridade competente do Estado. 
 
Estas duas formas demarcam dois processos de acesso à terra: a que ocorre por meio do 
direito consuetudinário (tradicional) que coexiste com o acesso à terra e por meio da 
legislação do Estado. Devido à algumas especificidades dadas pelas exigências adicionais 

                                                 
277 Cfr. Art 1, nº- 1 L.T. 
278 Como foi já referido, quanto à este último aspecto, a lei determina que esses direitos se processem pelo regime da 
compropriedade disciplinada pelos arts. 1403 e ss. do Código Civil (art. 10, número 2 e art. Da Lei de Terras e art. 12 do seu 
regulamento). 
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impostas pela lei e o seu regulamento, a adquisição do direito de uso e aproveitamento da 
terra também se faz para fins de actividade económica. 
 
Analisemos cada uma das formas. 

 
a) Por ocupação 

 
A figura da ocupação279 da lei de terras apresenta-se como complexa e fora do 
entendimento e tratamento que a doutrina e a lei civil tradicionalmente lhe confere. 

 
Consagra-se no entanto, esta via em obediência aos princípios constitucionais, 
segundo os quais o uso e aproveitamento da terra é direito de todo o povo 
moçambicano e o direito de uso e aproveitamento da terra destina-se aos utilizadores 
directos da terra280. Para certo tipo de ocupação, um período de tempo pode ser 
relevante para a ascensão à condição de titular do DUAT. Neste caso, durante o 
período que transcorre até completar o mínimo de tempo legalmente exigido, o 
ocupante está na condição de mero possuidor. Esta é a posse, o acto de alguém se 
comportar em relação a um objecto como se de proprietário se tratasse281. Só que no caso da terra 
a tal correspondência nos actos ao proprietário, se deve entender como 
correspondência aos actos do titular de uso e aproveitamento da terra e não do titular 
do direito de propriedade da terra, neste caso que é o Estado. 

 
Não pode, por isso, tal posse ser uma posse em si mesma, mas sim uma posse 
exercida com a finalidade do uso e aproveitamento directo, uso e aproveitamento 
imediato e actual de uma determinada parcela de terra. 

 
O termo ocupação, por outro lado, é aqui usado no seu sentido lato e para diferenciar esta 
forma de acesso à terra da via por autorização de um pedido referida no artigo 12, 
alínea c) da LT. Pois, o acesso à terra por via das normas e práticas costumeiras tem 
os mesmos efeitos legais, havendo diferenças nos mecanismos, regras e autoridades 
que governam os respectivos processos. 

 
A ocupação da terra pode ocorrer por duas vias, segundo as práticas e normas 
costumeiras ou fora do quadro de intervenção dessas normas. 
 

b) Ocupação através de normas e práticas costumeiras 
 
A lei de terra não codifica estas normas e práticas costumeiras282. Nesse sentido, 
reconhece o pluralismo jurídico que caracteriza a sociedade moçambicana de que as 
regras de uso e aproveitamento da terra são uma das suas manifestações mais 
características. E este pluralismo jurídico tem um duplo sentido: em primeiro lugar, 

                                                 
279 Artigo 12 da Lei de Terras e artigos 9 e 10 do Regulamento da Lei de Terras 
280 Cfr. Nº- 2 do artigo 110 da CRM. 
281 Segundo uma definição doutrinal muito acolhida entre os jurístas moçambicanos, posse é a actuação por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade  ou outro direito real.  
282 Artigo 12 alínea a) da Lei de Terras e artigo 9 nº. 1 do Regulamento da Lei de terras. 
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pela intervenção de vários sistemas normativos locais e, em segundo, pela coexistência 
desses sistemas com o sistema normativo positivo do Estado. 
O intérprete e o aplicador da lei de terras tem de ter, pois, em conta esta dupla 
dimensão. 
 
É importante também ter em conta que as normas costumeiras foram colocadas no 
mesmo plano das normas do Direito positivo e elas são aplicadas directamente, 
incluindo na apreciação judicial de conflitos de terras. 
 
Estimando-se que cerca de 80%283 da população moçambicana vive nas zonas rurais e 
onde residem os principais utilizadores dos cerca de 12 a 16 milhões de hectares 
actualmente utilizados para o cultivo (de um total de 36 milhões de hectares aráveis), pode-se 
concluir que na administração e gestão da terra e dos conflitos emergentes, o Estado 
recorre em grande medida aos Direitos consuetudinários. 
 
A terra  em Moçambique é em grande medida administrada e gerida directamente pelas 
próprias populações e comunidades locais com recurso exclusivo às suas próprias 
normas e estruturas. Com razão, a PNT considerou como estando o sistema 
costumeiro a prestar “um serviço público”284. 

 
c) Ocupação sem a intervenção de normas e práticas costumeiras 

 
É o acto de alguém instalar-se num terreno e começar a trabalhar nele sem antes obter 
alguma autorização das autoridades e estruturas comunitárias ou do Estado. 
 
No entanto, para que esta forma de ocupação seja considerada válida para todos os 
efeitos legais, a mesma tem de ser feita em obediência aos princípios e regras da boa fé. 
 
Se bem que a boa fé deve significar que durante a instalação e permanência do sujeito 
(singular nacional) não tenha ocorrido qualquer forma de violência física ou moral e 
durante e permanência nunca o ocupante tenha sido abordado por pessoas singulares, 
comunidades locais ou autoridades com legitimidade para tal, questionando a 
ocupação, deve esta boa fé ser vista num sentido mais inovador da lei de terras e, por 
isso, interpreta e integrar por outros elementos e requisitos que não sejam os 
tradicionalmente considerados à luz do Código Civil. Por exemplo, que a ocupação e 
permanência no terreno deve processar-se à vista de todos os potenciais interessados 
no terreno em causa. 

 
Se o ocupante tiver permanecido no terreno, usando-o e aproveitando-o 
ininterruptamente pelo menos durante mais de dez anos, este pode requerer o 
reconhecimento dessa situação como um direito definitivo de uso e aproveitamento da 
terra. Neste caso, são aqui chamadas a intervir as outras regras da figura da usucapião. 

 
 
 

                                                 
283 Cfr. Censo feito pelo instituto Nacional de Estatistica, 1997. 
284 Vide parágrafo 21 da PNT. 
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1.3.4.3. Constituição do direito de uso e aproveitamento da terra por via de uma autorização do Estado285. 
 

Paralelo aos mecanismos do direito consuetudinário a “apropriação” originária da terra 
pelos sociais ocorre igualmente pela intervenção directa do Estado. 
 
Neste caso, a terra só pode ser concedida em face de um pedido formal dirigido ao órgão 
competente da administração pública, directa do Estado (central ou local) ou autárquica 
(municipal) e sobre o qual tenha recaído uma decisão favorável. 
 
O regulamento da lei de terras prevê um mecanismo e processualismo muito simplificado 
de aquisição de terras por via da administração pública286. 
 
Tal processualismo consiste basicamente em dirigir um requerimento ao Governador da 
Província onde se localiza o terreno pretendido ou ao Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, neste caso quando a área pretendida tenha mil há ou mais, ou 
também ao Conselho de Ministros, tratando-se duma área de mais de 10 mil há. Esse 
requerimento é depositado junto dos Serviços Provinciais de Cadastro SPGC´s. 
 
Mas em caso do pedido de terras se destinar à realização de uma actividade económica287 
adicionalmente deve-se juntar um documento descrevendo com pormenor o conjunto 
das actividades, trabalhos e construções a realizar, devidamente calendarizadas. Em 
qualquer dos casos ao requerimento se junta o parecer do Administrador Distrital, assim 
como um documento da comunidade local devidamente assinado pelos seus 
representantes, declarando expressamente que a área pretendida está livre e no tem 
ocupantes, o que significa que a comunidade consente a vinda para as suas terras de um 
novo utilizador. 

 
Note-se ainda que na hipótese de pedidos de terras relativos ao exercício de uma 
actividade económica, adquirido o direito de uso e aproveitamento da terra, o interessado, 
para poder iniciar com a sua actividade seja agrícola, pecuária, florestal, turística, 
industrial, mineira quem de construção, etc. carece ainda da correspondente autorização 
para o exercício da actividade económica junto da respectiva entidade licenciadora. 

 
1.3.4.4. Constituição do direito de uso e aproveitamento da terra para actividades económicas 

 
A lei de Terras regula também o modo e as condições em que se constitui o direito de 
uso e aproveitamento da terra para fins ligados com a prática de uma actividade 
económica. A actividade económica, para efeitos da lei de terras, vai desde o 
aproveitamento directo da terra contida nos limites do terreno pretendido através da 
realização de uma actividade agrária, a implantação no terreno de infra-estruturas ligadas 
com outras actividades, até ao simples pedido de um terreno como via para o acesso aos 
recursos e facilidades localizados na superfície ou no subsolo do terreno em causa288. 

                                                 
285 Artigo 12, alínea b) e artigo 10 nº- 1 da lei de terras e seu Regulamento, repectivamente. 
286 Cfr. Artigos 13,19,27 da LT. e 24 e seguintes do RLT. 
287 Interpretamos este termo como querendo a lei contrapor às actividades de economia familiar, ou seja, quando estamos em 
face de empreendimentos de tipo empresarial. 
288 Cfr. Docs. Da AR, 5ª. Secção, com ref. AR-5/IV-22/16.09.96 
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O primeiro aspecto que nos chama atenção sobre a lei nesta matéria é a distinção, para 
fins da lei em análise, de actividades económicas do resto das actividades que legalmente 
podem ter lugar sobre a terra. A lei é omissa quanto a esse aspecto. Nem pela definição 
ou caracterização de “agente económico” que eventualmente nos poderia ajudar nesta 
distinção, nos parece ser a via mais acertada. 
 
Segundo uma definição técnica e acolhida pela Lei de investimentos, aprovada em 1993, 
“actividade económica” é a “produção e comercialização de bens e serviços, qualquer que seja a sua 
natureza, levada a cabo em qualquer sector da economia nacional”289. 
 
Partindo desta definição continuamos sem conhecer na essência o que seja no 
pensamento do legislador, agente económico, se considerarmos, por exemplo, que hoje 
em dia quase todos os produtores integrados no chamos sector familiar produzem e 
comercializam produtos agro-pecuários, e, por essa via, os seus direitos de uso e 
aproveitamento da terra deviam ser analisados à luz deste capítulo. 
 
Sendo assim, a via mais aconselhável seja, provavelmente, para a consideração ou não de 
um determinado pedido de terras como sendo destinado à actividade económica, a leitura 
conjunta dos elementos contidos na documentação que acompanha o pedido290, 
elementos esses que se referem à pessoa do requerente, ao tipo de empreendimento 
pretendido, aos investimentos previstos, à extensão do terreno, mão de obra a empregar, 
etc. 
 
Relativamente ao plano de exploração  referido no art. 19º da LT, este vem definido  
como um documento através do qual o requerente do direito de uso e aproveitamento da 
terra indica o que pretende fazer com o terreno que solicita, descrevendo essencialmente 
as actividades principais e complementares que espera leva a cabo, as construções e 
benfeitorias a realizar, a sua calendarização e em caso aplicável, os montantes a dispender, 
mão de obra a empregar, tecnologia a utilizar, os rendimentos a obter do referido 
empreendimento. Este conjunto de dados podem aparecer através de uma descrição 
sumária (um plano de exploração sumário) ou detalhada (um plano de exploração detalhado). 
 
A forma e a importância do plano de exploração conduz-nos a considerá-lo como um 
requisito geral para todos quantos pretendam adquirir o direito de uso e aproveitamento 
da terra ao abrigo duma autorização. Quanto à forma, em ambos os casos, trata-se de um 
documento a juntar ao resto da documentação a submeter aos serviços competentes da 
administração pública para a obtenção do duat. 

 
No caso do pedido que não se refira a empreendimento económico, aceita-se também 
que essa informação (o plano de exploração em sentido substancial) esteja contida na própria 
carta/requerimento dirigida/o à entidade competente, assim como nos próprios 
formulários que se preenchem para o efeito. 

                                                                                                                                                                    
Na fundamentação da proposta da nova lei à Assembleia da República, o seu proponente (Conselho de Ministros) referiu-se 
que com este capítulo se pretendeu eliminar na lei a distinção entre agrários e não agrários, que era feita na lei de 1979, através 
dos seus capítulos II e III 
289 Cfr. Art. 1, Lei nº. 3/93, de 24 de Junho. 
290 Veja-se esses documentos nos artigos 24 e ss. do regulamento .LT. 
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Quanto ao fim e importância, há que referir que em ambos os casos o plano de 
exploração é o principal documento de todo o processo de pedido de autorização do 
DUAT e que serve de base para o pronunciamento das comunidades locais e para o 
parecer do Administrador do distrito. Igualmente, para os serviços de Geografia e 
Cadastro é o principal  documento para o processamento do pedido e para preparar a 
informação necessária para quem tenha de decidir. Também, terceiros interessados, só 
pode, precisando, opor-se à pretensão do requerente através dos dados contidos no plano 
de exploração291. Ademais, o período “probatório” que a lei impõe para a concessão da 
autorização definitiva visa precisamente monitorar o cumprimento do que inicialmente foi 
acordado entre o requerente e a Administração pública através do plano de exploração ou 
no empreendimento292 e, como diz a lei, a não realização do plano de exploração, sem 
uma razão plausível, é motivo suficiente para “extinção do direito de uso e 
aproveitamento da terra”293 
 
A alínea a) do art. 20 faz a enumeração de algumas categorias de actividades económicas, 
mas essa lista é apenas exemplificativa. 
 

1.3.4.5. Taxas de Utilização da Terra 
 

Os artigos 28 e 29 da LT e 41 a 44 do RLT dispõe e regulamentam, respectivamente, o 
pagamento de taxas pelo uso e aproveitamento da terra, cujo valor varia segundo a 
localização dos terrenos, a sua dimensão e finalidade do seu uso e aproveitamento. 
 
Estão, no entanto,  isentos do pagamento de taxas certos sujeitos ou utilizadores da terra, 
nomeadamente o Estado (compreendendo todas as instituições da Administração pública central e 
autárquica), associações que sejam declaradas de utilidade pública, pessoas singulares 
nacionais que organizadas em família utilizem a terra para fins agrários e as comunidades 
locais e seus membros, individualmente considerados. Integram este grupo, também, as 
cooperativas. 
 
Note-se que as taxas mais importantes deste quadro são relativas à utilização da terra e 
estas não se referem directamente ao DUAT, mas sim aos terrenos ocupados pelos 
contribuintes cuja administração e gestão pelo Estado implica custos de que se requer a 
contribuição dos beneficiários direitos da terra. No que se refere às taxas de autorização, 
a ideia subjacente é a mesma, a necessidade da comparticipação dos requerentes nos 
custos que decorrem da tramitação dos seus período incluindo as diligências que se fazem 
junto das autoridades e comunidades locais, etc. 

 
1.3.4.6. Garantias legais aos titulares do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 

  
Partimos da noção de garantia que é aplicável a qualquer direito entendida à força pública 
para a satisfação de seus interesses, e em consequência poder ver os sujeitos passivos a 
cumprirem com os seus deveres em relação àqueles interesses. Esta protecção jurídica é 

                                                 
291 Por exemplo um particular com terreno contíguo que receie que o sistema de irrigação que o potencial vizinho pretende 
montar nas imediações poderá afectar as culturas existents no seu terreno. 
292 Artigos 28, nº- 3 e 31, ambos do Regulamento da lei de Terra (RLT) 
293 Art. 18, nº- 1, alín.  A) 
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coactiva já que o direito objectivo concede à realização dos interesses que constituem os 
direitos subjectivos. 
 
A legislação de terras debruça-se sobre este aspecto em dois momentos: 
 
Primeiro, na situação do titular que vê o seu direito ser extinto por revogação por motivo de 
interesse público294, em que o titular assim atingido, exigirá da Administração pública que 
essa revogação se processe através do mecanismo correspondente, o da expropriação. A lei 
de terras refere-se expressamente que a expropriação do DUAT só pode ter lugar depois 
de paga uma justa indemnização e/ou compensação295. 
 
Num segundo momento, a na alínea a) do artigo 13 do RLT, onde se refere  que o titular 
do direito de uso e aproveitamento da terra tem o direito de se defender contra qualquer 
intrusão de terceiros no terreno que ocupa. A lei  admite o recurso a meios extra-judiciais 
de defesa de direitos nomeadamente a acção directa e a legítima defesa296, que decorre de 
um princípio geral de defesa dos direitos reais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
294 Cfr. Artigo 18 nº- 1 alínea b) RLT 
295 Cfr. Artigo 19 nº- 3 do RLT 
296 veja-se os arts 336º e 337º do CC. 
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2. O DIREITO DE USO E APROVEITAMENTO DA TERRA E A SUA ANÁLISE 
NO ÂMBITO DOS DIREITOS REAIS 

 
a)  Conceito e caracteres gerais dos direitos reais 
 

Acabamos de analisar e debater na generalidade as várias formas que o duat pode 
apresentar alguns aspectos que podem interessar, conhecer como consequência de 
não cumprimento de algumas formalidades. Agora vamos tratar do duat no âmbito 
dos direitos reais que, como já  fizemos referência é a sede onde podemos  melhor 
compreender a sua interação.  

 
Os direitos reais são regulados pelo Código Civil moçambicano no seu artigo 1251º e   
ss. 
 
Os “direitos reais são direitos absolutos, inerentes a uma coisa e funcionalmente dirigidos à afectação 
desta aos interesses do sujeito”297 
 
Desta definição, cinco elementos ou caracteres são considerados como definidores 
dos direitos sobre as coisas, nomeadamente a incidência (directa ou não) do direito 
sobre uma coisa (a),a existência de uma posição activa do titular do direito (b), a 
existência de uma ligação (jurídica ou fáctica), entre o titular do direito e a coisa (c), o 
especial reforço face a terceiros dessa posição activa (d) e a existência de posições 
passivas-as dos não titulares do direito (e). 

 
Vamos a analisar cada um destes elementos em face do direito de uso e 
aproveitamento da terra. 

 
- Incidência directa sobre uma coisa (a terra)  

 
O direito de uso e aproveitamento da terra incide sobre a terra298, por isso, sobre 
uma determinada parcela ou terreno que, por essa via, fica como que desligada 
do fundo estatal de terras. 

 
Assim, uma vez que uma pessoa obtem ou lhe é reconhecido o direito de uso e 
aproveitamento da terra, é com a terra que ela tem de lidar, não com o Estado, 
pois, este só aparecerá a intervir na qualidade de entidade fiscalizadora e 
procurando assegurar a correcta utilização da terra. Mas recorde-se que esta 
função de fiscalização o estado procura cumprir, em menor ou maior grau, em 
qualquer situação ligada com o uso e aproveitamento social dos bens existentes 
na comunidades estadual, mesmo na presença do regime de propriedade 
privada. 

 
- Existência de uma posição activa por parte do titular do direito  

 

                                                 
297  Cfr. Oliveira de Ascenção, Direito Civil – Reais ob cit. pág. 44, 5ª 
298 Cfr. Artigo 1 nº- 2  L.T. 
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Qualquer sujeito do direito de uso e aproveitamento da terra manifesta não só as 
prerrogativas à ele conferidos de poder usar e tirar proveito da terra, incluindo a 
liberdade de nela construir e manter construções, benfeitorias, etc., mas também 
a possibilidade de transmitir o DUAT através da transmissão do imóvel nela 
implantado ou de requerer, por qualquer motivo, a transmissão a terceiros do 
direito que lhe foi conferido ou reconhecido pelo Estado. 

 
A posição activa do titular do DUAT consubstancia-se igualmente na 
possibilidade que este tem de recorrer à acção directa em defesa do direito 
adquirido.  

 
- Existência de uma ligação jurídica ou factícia entre a coisa e o titular do direito 

 
A ligação fáctica pode dar-se pela tutela da posse, titulada ou não, enquanto a 
ligação jurídica é o próprio direito que se tutela, consubstanciado pelo respectivo 
título constitutivo. 

 
No caso do direito de uso e aproveitamento da terra, esta realidade manifesta-se 
amplamente pela figura da ocupação, que, como afirmamos, inclui no seu 
conteúdo, tanto a posse como o próprio direito de uso e aproveitamento da 
terra. 

 
Além disso podemos referir a situação do DUAT consubstanciado no título 
provisório ou definitivo (art. 25 e 26 da LT e arts. 28, 29 e 36 do Regulamento 
da lei de Terra). 

 
- Especial reforço face a terceiros da posição fáctica ou jurídica do titular 

 
Quando se podem aplicar os meios de defesa da propriedade e da própria posse, 
máxima, a acção de reivindicação, constitui instrumento de regulação o art. 
1311º- CC. 

 
Tratando-se de meios aplicáveis a qualquer direito sobre coisas e incidindo 
igualmente o DUAT sobre uma coisa (terra) é perfeitamente lógico dizer que os 
referidos direitos são também extensivos aos titulares do direito de uso e 
aproveitamento da terra. 

 
- Existência de posições passivas por parte dos não titulares do direito 

 
As situações activas dos titulares de um direito têm como contrapartida a 
existência de posições passivas por parte dos não titulares do direito. Aqui, a 
Ordem jurídica impõe aos restantes membros da sociedade o dever de se 
absterem de qualquer acto perturbador do direito conferido ou reconhecido ao 
sujeito jurídico. 

 
No caso do DUAT, esta situação é também perfeitamente aplicável tendo em 
conta o que  já dissemos anteriormente. 
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b) O duat, o regulamento de terras no âmbito dos direitos reais 

 
O conteúdo de um direito real analisa-se pelos poderes e prerrogativas jurídicas 
conferidas a um sujeito em relação a uma determinada coisa. No caso do direito de 
propriedade, tais poderes e prerrogativas se manifestam na sua máxima amplitude e 
expressão, conhecendo apenas apertadas limitações decorrentes de razões de ordem 
pública ou outras legalmente previstas e conhecíveis pelos sujeitos sociais. 
 
Sabendo-se, entretanto que os poderes de uso, fruição e disposição constituem o 
paradigma dos direitos reais, interessa-nos a seguir investigar se os mesmos se 
manifestam no direito de uso e aproveitamento da terra. 
 
O artigo 13 do Regulamento da lei de terras caracteriza os poderes, prerrogativas mais 
marcantes conferidos ao titular do DUAT. Da extensa lista de tais poderes destacamos 
os  seguintes: 

 

 Usar a terra cuja posse tenha sido reconhecida ou concedida ao sujeito do DUAT; 

 Ter acesso à parcela e dela servir-se para o acesso a outros recursos existentes no 
terreno ou em áreas circunvizinhas, como o caso dos recursos hídricos públicos, e 
isto através da instituição de servidões; 

 Defender-se contra interesses de terceiros; 

 Transmitir, por via da herança, a posse da terra e os direitos a ela ligados299; 

 Transmitir a posse da terra e os direitos a ela ligados pela transmissão de prédios 
urbanos implantamos na terra em causa pela transmissão de prédios urbanos 
implantados na terra em causa300; 

 Poder transmitir as benfeitorias implantadas nos terrenos sobre os quais tenha um 
DUAT301; 

 Quando devidamente a autorizado, constituir hipoteca sobre os bens imóveis e 
benfeitorias302; 

 Utilizar o título ou a certidão provisória para fundamentar pedidos de 
empréstimos junto de instituições de crédito303. 

 
Conforme podemos verificar, os direitos reais conhecem variadas classificações 
decorrentes dos fins e critérios tomados como base, e a sua intereção com a lei de terras 
permite concluir haver uma ligação estreita, sendo que em caso de lacuna se pode 
socorrer de código civil para tratar de questões inerentes. 

              
Entretanto uma classificação essencial é a que distingue os direitos reais de gozo, de 
garantia e de aquisição. 

 

                                                 
299 Cfr artigo 16 L.T 
300 Cfr. Artigo 16, nº- 4 LT 
301 Cfr artigo 16, nº- 2, artigo 15, RLT 
302 Cfr. Artigo 15, nº- 5 RLT 
303 Cfr. Artigo 13, nº- 2 RLT 
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Situando o direito de uso e aproveitamento da terra nessa contraposição, não vemos por 
que razão este não poderá ser classificado como um direito real do gozo, porquanto 
confere aos seus titularare o gozo da terra, consubstanciado nos poderes de uso e 
aproveitamento. 

 
Por outro lado, sabemos que quanto à função que desempenham os direitos reais estes 
podem ser autónomos ou subordinados. No primeiro caso, quando se apresentam como um 
direito, não dependentes de outros direitos como acontece com os chamados direitos 
subordinados, que embora com individualidade própria gravitam em volta de outros 
direitos (reais ou não) e, por isso, partilham a sorte daqueles. Seria o caso dos direitos 
reais de garantia que só são accionados com os direitos de créditos ou das preferências 
áreas associadas à co-propriedade304. No caso do DUAT, interessa ver se o mesmo é 
autónomo ou não, se gravita ou não em torno de outro direito. Análise que deve ser 
feira particularmente em relação ao direito de propriedade investido no Estado. 
 
O DUAT é um direito a constituir-se, pois a sua constituição e exercício é dependente 
de outro direito. (o direito Constitucional) Entretanto todas as suas vicissitudes são 
independentes e próprias. Relativamente ao direito de propriedade da terra pertencente 
ao Estado, temos de entender que são dois direitos distintos que nascem e conhecem 
vidas e transformações distintas. Os fins da propriedade pública são igualmente distintos 
dos fins perseguidos como o DUAT. 

 
c) Transmissão do “duat” 

 
Entendida como processo pelo qual um direito passa da titularidade de um sujeito para 
outro de forma permanente. 

 
Os direitos reais conhecem este fenómeno, podendo a sua transmissibilidade ser 
possível tanto em vida ou por motivo de morte do seu titular conforme indicado no art. 
2024 do Código Civil. 
 
A transmissibilidade traduz igualmente e em termos práticos o poder  de disposição de 
que o titular do direito goza sobre a coisa. Falamos concretamente da disposição jurídica 
e não da disposição material. 
 
Podemos, estudar esta figura a partir dos factos que a desencadeiam, ou seja, a partir dos 
factos jurídicos transmissivos. 
 
Podemos assim, nomeadamente, apontar o negócio jurídico que é o instrumento por 
excelência do tráfego jurídico de direitos e respectivos bens entre os sujeitos da ordem 
jurídica, o efeito automático  da lei e o acto de autoridade (judicial ou administrativa). 
 
No sentido oposto da transmissibilidade está a intransmissibilidade, quando uma norma 
jurídica proíbe, invalida ou torna ineficazes os efeitos jurídicos dos factos transmissivos 
dos direitos reais. As transmissibilidades integram o conteúdo negativo do direito e 

                                                 
304 Cfr. Artigo 1409, nº- 1  C.C. 
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nesta medida devem ser entendidas como limitações do exercício do direito  sobre a 
coisa na sua particular dimensão de poder de disposição. 

 
O direito de uso e aproveitamento da terra deve ser analisado com especial cautela 
quanto à transmissibilidade, porquanto a lei mostra-se fortemente restritiva. 
 
entretanto, apenas autoriza a transmissão do direito de uso e aproveitamento  da terra 
em duas hipóteses, por “mortis causa” e a transmissão do direito de uso e 
aproveitamento da terra sobre um prédio urbano “por motivo da transmissão de um imóvel 
nele implantado”. 
 
Contudo, admitindo a lei a intervenção das práticas e normas costumeiras na 
administração do DUAT, aqui colocadas no mesmo nível das normas e práticas do 
Direito positivo, e tendo estas normas e práticas  costumeiras variados mecanismos de 
transmissão de direitos sobre a terra, há que admitir que desta forma a transmissibilidade 
é muito ampla e menos  restrita, conhecendo apenas os limites impostos pela 
Constituição. O que  nos parece, no entanto, importante observar é o facto de que, no 
caso de determinados processos de transmissão do DUAT, derivados de factos  
transmissivos prevalecentes no âmbito das normas e praticas costumeiras  mas, 
eventualmente, negados pela Constituição, a validade da transmissão não deverá ser 
analisada em face dos factos transmissivos em si, mas sim, na globalidade do acto de 
transmissão e, principalmente, nos fins que a mesma visa. Quer dizer, interessa mais 
questionar a validade legal de uma transmissão do DUAT do ponto de vista dos seus 
resultados se, por exemplo, a mesma não visa permitir o acesso à terra a sujeitos não 
previstos na lei de terras ou a sujeitos previstos, mas cujo acesso só pode ocorrer ao 
abrigo de uma autorização do Estado. Também, importa ver, por exemplo, se a 
transmissão em causa não visa criar situações de privilégios sobre a terra em prejuízo de 
outros grupos sociais. 

 
d) Publicidade do “duat” 

 
A publicidade conforme já fizemos referência embora importante, é hoje considerada 
como sendo não precisamente uma característica própria definidora dos direitos reais, 
mas apenas uma característica tendencial. A função da publicidade é a de permitir que o 
direito seja conhecido, cognoscível pelos sujeitos da ordem Jurídica, particularmente pelos 
potenciais portadores de interesses legítimos sobre a coisa. 
 
No caso do direito do uso e aproveitamento da terra, do rol das pessoas que importa 
que conheçam a existência do direito, constam as autoridades públicas, assim como as 
autoridades comunitárias. 
 
Esta circunstância mostra-se evidente quando a lei de terras exige a boa-fé para a 
relevância jurídica da ocupação como meio de adquirição do direito de uso e 
aproveitamento da terra por via da usucapião305. 
 

 
                                                 
305 Cfr. Artigo 12 alínea b) da L.T 



 191 

e) Extinção do “ duat” 
 

A extinção de um direito significa o desaparecimento do mesmo da esfera jurídica de um 
sujeito. 
 
Pela extinção ocorre uma modificação da própria ordem jurídica. Os motivos da 
ocorrência desta situação reportam-se a variados factos. No entanto, estes podem ser 
estudados como factos extintivos comuns que actuam para qualquer direito e como uma 
ocorrência natural e normal da vida de um direito, ou como factos extintivos decorrentes 
de  actos da autoridade pública. 
 
Os factos jurídicos extintivos comuns são, por um lado o desaparecimento e a destruição 
da coisa, e por outro, o não uso, impossibilidade de exercício  e a “usucapião libertatis”306. 

  
Entretanto, existem figuras jurídicas que representam o poder do Estado no âmbito dos 
actos por este praticados e que têm interferência nod direitos reais. 
 
Tais actos  de autoridade pública, traduzem-se na: 

 

 Expropriação (coisas imóveis) e requisição (coisas móveis). Nestas duas situações 
estamos perante razões de utilidade pública e opera a indemnização; 

 Nacionalização, quando a apropriação definitiva pelo Estado dos direitos reais 
dos particulares ocorre por razões políticas e igualmente é acompanhada de 
indemnização; 

 Confisco, quando independentemente das razões, o Estado extingue direitos 
reais dos particulares e não se opera a correspondente indemnização. 

 
O direito de uso e aproveitamento da terra pode-se extinguir pelo não uso ou pelo 
incumprimento do plano de exploração, se o incumprimento for absoluto307. 
 
O conflito não é admissível, mas a expropriação sim, enquadrada na medida da 
revogação308. 

 
f) Violação e tutela 

 
Num primeiro momento trataremos da violação e tutela em sede dos direitos reais, no 
geral e, num segundo momento, apresentando as soluções cominadas na legislação 
sobre a terra. 

 
Violação e tutela dos direitos reais  

 
Aos direitos reais foi reservada pelo Direito uma protecção legal própria., dada à sua 
natureza e porque podem ser objecto de violação, traduzida numa acção ou omissão, 

                                                 
306 Art. 298 do Código Civil 
307 Cfr. Artigo 18, nº- 1, alínea d) da L.T. 
308 Cfr. Artigo 18, nº- 1, alínea b) da L.T. 
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lícita ou ilícita, de terceiros e impeditiva ou perturbadora do exercício dos poderes que 
consubstanciam a afectação da coisa em termos reais. 

 
Esta tutela jurídica processa-se através de dois meios, extra-judiciais e judicias. 
Dos meios extra-judiciais temos a acção directa e a legítima defesa309. Quanto aos meios 
judicias, temos as acções reais especiais. E na sua lista temos diversas acções (de 
reivindicação, concessória, de demarcação, de preferência e possessória). Da lista das 
acções reais comuns fazem parte as acções declarativas de simples apreciação e de 
condenações, a acção executiva e as providências cautelares (de restituição provisória da 
posse e de emprego de obra nova, nos termos dos artigos 393 do Código Civil e 412 e ss. 
do Código de Processo Civil)310. 

 
g) Dos meios extrajudiciais e judicias de tutela dos direitos reais: 

 
- Acção directa311, nos termos do qual é admitida a defesa da propriedade por meio da 

acção directa, a processar-se nos termos do artigo 336. Entretanto, o artigo 1315 do 
C.C., permite estender o princípio da defesa dos direitos reais por meio da acção 
directa – desde que se verifiquem os respectivos pressupostos. No entanto, tenha-se 
em conta que estas são uma excepção à regra do art. 1º. Do Código do Processo Civil 
que proíbe o recurso à força para fazer valer qualquer direito. É igualmente uma 
excepção o recurso à legitima defesa como meio de defesa dos direitos reais. Nos 
dois caso estamos em presença de uma possibilidade que a lei confere ao cidadão de 
defender o que é seu usando os meios propomos, sem esperar pelo apoio dos 
tribunais ou outra autoridade pública (órgão ou agente da Administração pública do 
Estado ou autarquico). 
 

- Acção de reivindicação: trata-se duma situação em que o proprietário não possuidor (por 
diversas razões ) age contra terceiro possuidor ilegítimo de modo a ter a sua coisa de 
novo312. A reivindicação é o meio idóneo para defender qualquer direito real de gozo 
em quaisquer circunstâncias313. 
 

- Acção de simples apreciação negativa/acção negatória: em que o titular de um direito sobre 
determinada coisa consegue que seja judicialmente declarada a inexistência doutro 
direito concorrencial sobre a mesma coisa314. 

- Acção concessória: em que o titular de um direito real menor – em princípio  uma 
servidão–requer o reconhecimento por parte do proprietário da coisa sobre que 
recaia315. 
 

                                                 
309 Cfr. Artigo 336 e 337 do C.C. 
310 Sobre cada um destes meios e outros de interesse, veja-se as seguintes disposições acção directa (art. 336 e 1314), acção de 
restituição da posse (art. 1278º), acção de manutenção da posse (art. 1278, acção de prevenção/cautelar (art. 1276º), embargos 
de obra nova (art. 412º CPC), embargos de terceiro (art. 1285º e 1037º CPC) acção de demarcação (art. 1353º), entrega 
judicial da posse (art. 1044º e 1451º CPC) e defesa da composse, quando a posse pertença a mais de uma pessoa (art. 1286º).  
311 Cfr. Artigo 1314 C.C. 
312 Cfr. Artigo 1311 C.C. 
313 Cfr. Artigo 1345C.C. 
314 Cfr. Artigo 4 nº-  alínea 4) do CPC 
315 Cfr. Artigo 1079 C.C. 
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- Acção de demarcação: consiste em requerer ao tribunal a demarcação dos limites do bem 
sobre que incide o direito real316. 
 

- Acções pessoais: têm importância também para os direitos reais, por exemplo na 
afectação jurídica de coisa corpórea que constitui o próprio direito real e pode ser 
coadjuvada por afectação de prestações – direito de crédito – que desempenham um 
papel instrumental em relação ao direito real propriamente dito. Quando tal sucede, o 
titular do direito real pode fazer valer a situação real em si – então, teremos uma 
acção real. 
 

- Responsabilidade civil: os direitos reais são genericamente protegidos pelas regras da 
responsabilidade civil, princípio geral do direito civil, nos termos do art. 483º nº. 1 do 
C.C. 
  

- Defesa pública: o direito criminal também tutela os direitos reais, punindo a sua 
violação com penas previstas nas molduras penas do Código do Processo Penal; 
 

- Medidas de polícia: o Direito administrativo, nomeadamente através das medidas de 
polícia, constitui um forte pilar da defesa dos direitos das pessoas. 

 
 Violação e tutela do direito de uso e aproveitamento da terra 

 
Ao falarmos de tutela dos direitos, falamos das garantias legais que estas conhecem a 
partir da Constituição e estendendo-se à restante legislação. Por isso, a garantia dos 
direitos são todos os meios ou conjunto de meios jurídicos que quer a Constituição 
quer a lei consagram para a protecção ou realização dos direitos dos indivíduos. 
 
A violação do direito de uso e aproveitamento da terra pode ocorrer em dois planos: 
ao nível das relações dos sujeitos do DUAT e ao nível das relações destes sujeitos 
entre si. A tutela do DUAT deve conhecer igualmente meios próprios para cada uma 
dessas situações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
316 Cfr. Artigo 1353 C.C. 
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3. GARANTIAS DOS DIREITOS DOS PARTICULARES NO ÂMBITO DO DUAT 
 

A Administração pública possui imensos poderes sobre a terra e não raras vezes entra em 
colisão com os interesses dos cidadãos, assim que o direito prevê um conjunto de 
mecanismos para acautelar os interesses legítimos dos cidadãos que se sentem lesados. 

 
Tais mecanismos enquadram-se na noção de garantia dos direitos, que é aplicável a qualquer 
direito. Neste caso, como a possibilidade que qualquer sujeito activo tem de recurso à força 
pública para satisfação de seus interesses, surge da meneira de cumprir com os seus deveres 
em relação a esses interesses. 

 
Em termos práticos, tais garantias revestem-se num conjunto de provisões (garantias legais) 
que o sujeito pode lançar mão para fazer valer tais interesses junto de instituições públicas 
apropriadas (garantias institucionais). 

 
Mas podemos resumir o quadro das garantias olhando, em primeiro lugar à Constituição: 
garantias constitucionais e em segundo lugar posição concreta do cidadão em relação à acção e 
autoridade do Estado, garantia dos cidadãos. 

 
a) Garantias constitucionais 

 
É o nível mais alto das garantias dos direitos, como o conjunto de meios e mecanismos, 
sobretudo regras e instituições directamente consagrados  na Constituição para a tutela, 
em primeiro lugar, dos direitos por si consagrados e reconhecidos e, extensivamente, de 
qualquer direito consagrado por lei. 
 
Mas a noção de garantias constitucionais pode ser vista ela mesma como um direito 
subjectivo consagrado na própria Constituição e faculta  aos cidadãos o direito de exigir 
dos poderes públicos a protecção dos seus direitos, para além do reconhecimento dos 
meios processuais adequados a essa finalidade. 
 
No entanto, na aplicação prática das garantias jurídicas estas são organizadas segundo a 
categoria própria em que os diferentes direitos se podem enquadrar. Neste caso estando o 
DUAT na categoria dos direitos reais aplicar-se-lhe-ão as garantias previstas para os 
direitos reais. 
 
A Constituição moçambicana expressamente se refere a essas garantias, nomeadamente 
nos artigos: 

 
Os artigos 56 e seguintes: do exercício pleno dos direitos consagrados pela constituição e pela 
lei; 
O artigo 62: do acesso aos tribunais para a realização dos direitos; 
O artigo 82: do direito de propriedade; 
 

b)  Garantia dos cidadãos 
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Vimos qual o papel da Administração pública no acesso dos particulares à terra. Esse 
papel é consubstanciado na acção dos seus órgãos e agentes. Contudo tendo é feito 
dentro do direito, sendo a garantia um aspecto particular da relação entre o Estado e os 
particulares. 
 
É tendo em conta a particularidade das relações entre esses representantes da autoridade 
administrante e os cidadão que emerge um conjunto específico de garantias dos 
administrados, conhecido por garantias administrativas. 
 
Essas definem-se como os meios criados pela ordem jurídica com a finalidade de evitar ou de 
sancionar quer as violações do direito objectivo, quer as ofensas dos direitos subjectivos e dos interesses 
legítimos dos particulares, pela administração pública. 
 
No quadro da ordem jurídica moçambicana, essas garantias podem ser: 

 

 Políticas: onde avulta o direito de petição317 com base no qual um cidadão ou 
comunidade local pode dirigir-se a um órgão ou entidade do Estado ou do 
Poder local (autarquias) solicitando que esta interceda a seu favor junto do 
órgão ou entidade da qual depende a solução do seu problema (Ex. Decisão de 
um pedido de ocupação de um terreno). Igualmente, o direito de resistência pelo 
qual o titular do DUAT pode, por exemplo, em face de um acto de 
expropriação ilegal e injusta ou também em caso de constituição de uma 
servidão ilegal, opor-se dentro dos seus meios e capacidades à intervenção do 
órgão ou agente da autoridade;  

 

 Graciosas: as que se efectivam através da actuação dos próprios órgãos da 
Administração pública e que são hoje bem assentes no conjunto das normas 
e práticas de funcionamento da Administração pública moçambicana. No 
entanto, essas garantias podem ser petitórias (o direito de petição, de queixa, de 
denúncia e de oposição administrativa, etc.) e impugnatórias (a reclamação, o recurso 
hierárquico, o recurso hierárquico impróprio e o recurso tutelar); 

 

 Contenciosas: as que decorrem das competência e funcionamento do Tribunal 
Administrativo e através da propositura pelo particular de uma acção contra o 
Estado, através do contencioso dos actos administrativos, do contencioso 
dos regulamentos, do contencioso dos contratos administrativos, do 
contencioso da responsabilidade da administração e do contencioso dos 
direitos e interesses legítimos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
317 Artigo 62, 79 e 81, da CRM. 
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4. AS RELAÇÕES ENTRE OS PARTICULARES E O “DUAT” 
  

A lei de terras e o seu regulamento não se mostram particularmente desenvolvidos quanto à 
tutela e violação do direito que regulam. Sendo, por isso que devido à tal omissão se deve 
recorrer a outros normas de direito para regular a forma de tratar tais instalações. 
 
Parece que o legislador entendeu que bastava prever a tutela de algumas situações 
específicas ligadas com o bem, objecto de afectação, assim como as ligadas com alguns 
grupos ou pessoas, cuja condição social, historicamente sempre as apresentou em 
desvantagem na apropriação e utilização da terra. 
 
Sendo assim, considerou-se que no resto funcionariam e bastariam as regras gerais relativas 
à tutela dos direitos em cujo grupo,  pela sua natureza jurídica, o direito de uso e 
aproveitamento da terra se enquadra.  
 
Tal solução parece-nos muito acertada. Justificada é também, no nosso entender, a tutela 
reforçada em relação a alguns grupos sociais dada a função social da terra.  

 
A primeira destas situações refere-se à mulher. No número 1 do artigo 10 da LT, em que a 
mesma é expressamente apresentada como sujeito em pé de igualdade com o homem. Por 
esta via, caso uma norma ou prática costumeira se mostre em sentido contrário à esta 
disposição, o aplicador da lei deverá fazer intervir directamente o art.12, alínea a) da lei de 
Terras que desvaloriza a força legal de tais normas e práticas.  
 
A segunda refere-se à tutela do simples ocupante de boa-fé, o qual pode requerer que o 
terreno que ocupa seja identificado, demarcado e lançado no cadastro Nacional de terras. 
Uma diligência que pode ser requerida, inclusive, como forma de prevenção ou solução de 
um conflito de terras opondo o ocupante de boa-fé e um outro terceiro interessado318.  
 
Numa terceira situação o direito tutelado é o da pessoa singular cujo direito conflitua com o 
da comunidade local. Para esse efeito, a lei coloca todos os membros da comunidade numa 
situação qualitativamente igual no gozo e exercício do direito sobre a terra comunitária, 
através do mecanismo da co-propriedade319. Num segundo, permitindo que qualquer 
indivíduo, possa retirar-se desse esquema comunitário e obter um título individualizado 
sobre a mesma parcela320. 
 
Em quarto lugar, temos a situação do titular que vê o seu direito extinto por revogação por 
motivo de interesse público321, em que o titular assim atingido, obrigará a Administração 
pública que opere a referida revogação mediante o mecanismo correspondente, que impõe 
justa indemnização e/ou compensão322 sob pena de tal acto ser considerado 
inconstitucional.  
 

                                                 
318 Cfr. Artigo10, nº- 3 do RLT 
319 Cfr. Artigo 10, nº- 2 da L.T. conjugado com o artigo 12 do RLT conjugado também com os artigos 1403 e seguintes do 
C.C. 
320 Artigo 13, nº- 5 da L.T. 
321 Cfr. Artigo 18, nº-1 alínea b). 
322 Cfr. Artigo 19, nº- 3 do RLT. 
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Em quinto lugar, “a falta de título não prejudica o direito de uso e aproveitamento da terra adquirido por 
ocupação”323, pretende-se igualmente defender os direitos duma faixa social particularmente 
localizada nos aglomerados rurais e semi-urbanos. Neste contexto, quando a lei dispõe  que 
a prova testemunhal tenha o mesmo valor da prova escrita quando esteja em causa um 
direito de uso e aproveitamento de terras comunitárias324, é uma forma de defesa dos 
direitos dessa faixa social.  

 
Entretanto, a lei desvaloriza uma das regras dos direitos reais e particularmente ligada com 
o registo dos direitos sobre coisas imóveis. Com efeito, um direito sobre a terra não 
registado e desde que adquirido ao abrigo das normas e práticas costumeiras não é posto 
em causa por efeito da chamada aquisição tabular. Igualmente, a falta de registo não 
prejudica os direitos das comunidades e seus membros, assim como os direitos das pessoas 
singulares, neste caso quando adquirido por via da usucapião325.  
 
A possibilidade de delimitação de terras comunitárias constitui igualmente um meio de 
tutela dos direitos comunitário326.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
323 Artigo 13 nº 2 da Lei de terras.  
324 Cfr. Alínea b) do artigo 15 da Lei de Terras.   
325 Cfr. Artigo 14 da L.T. 
326 Cfr. Artigo 9, nº-  do RLT. 
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5. O DIREITO DE USO E APROVEITAMENTO VERSUS OS DIREITOS REAIS 
TIPIFICADOS NO CÓDIGO CIVIL 

 
A análise até aqui feita procura ver até que ponto o direito de uso e aproveitamento da terra 
se enquadra ou não no conceito e disciplina jurídica dos direitos reais. Nada até aqui se nos 
apresentou como impeditivo do enquadramento do direito de uso e aproveitamento da 
terra  nos direitos reais. Tendo o resultado sido positivo, importa agora analisar em quais 
dos direitos reais tipificados na nossa lei civil se enquadra o DUAT e assim completar a 
nossa abordagem. Este exercício será igualmente feito a partir de uma certa relacionalidade, 
tomando os direitos reais que pela sua natureza e conteúdo mais se aproximam ao direito 
aqui analisado. Em resumo vamos analisar o duat com figuras afins tipificados no Código 
Civil. 

  
Começaremos assim por ver, sucintamente, a posse, a propriedade, o usufruto e a 
superfície. 

  
a) Direito de uso e aproveitamento da terra e a posse  

 
Os artigos 1251 e ss. do código civil versam sobre a posse. 
 
A posse, conforme vimos e tendo em atenção disposto no Código Civil, trata-se de um 
instituto jurídico especialmente concebido para tutelar a situação das pessoas em relação 
às coisas, estabelecendo que alguém, por simples facto de exercer um controle sobre a 
coisa ou deter a coisa em seu poder, merece uma tutela jurídica independentemente 
desse controle ter ou não base jurídica.  

 
- A posse constitui uma forma através da qual várias pessoas disignam a  

propriedade é por outros entendida como mecanismo da tutela da paz pública 
em relação à apropriação das coisas independentemente de haver litígio sobre a 
coisa.  

 
- Tal protecção, por outro lado, existe tanto em relação à posse formal, que 

existe desacompanhada do direito correspondente, como em relação à posse 
causal, que existe acompanhada da titularidade do direito sobre a coisa.  

 
- A posse real sobre coisas, é aque tem de se mostrar idónea a ser objecto de 

direitos reais. Só as coisas sobre as quais se pode exercer direitos reais é que 
permitem a posse.  

 
- A posse, tendo por base uma situação de facto, lhe corresponde factos 

jurídicos que se verificam com a tutela possessória.  
 
- Na posse, nós temos se distinguir a posse em sentido próprio da simples 

detenção327.  
 

                                                 
327 Cfr artigo 1253 do C.C. 
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- Quanto aos requisitos para merecer a tutela jurídica, a posse tem de ser 
efectiva, de boa-fé, pública, pacífica.  Conforme já tivemos a oportunidade de 
fazer referência. 

 
- Os efeitos jurídicos da posse são o de atribuir uma presunção da titularidade 

do direito real. Trata-se de um meio caminho andado para alguém ver 
reconhecido o direito almejado. Mas é uma presunção iludível por prova  em 
contrário e que não funciona se o possuidor tiver registado o bem antes da 
posse.  

 
- A posse conhece meios próprios de defesa, art.336 e arts. 1276 e ss.: meios 

extrajudiciais e meios judiciais (acções de prevenção, manutenção, restituição, 
etc.).  

 
- A aquisição da posse ocorre por apossamento e tradição, pelo constituto possessório e 

pela inversão do título de posse e a sua extinção ocorre por abandono, perda e 
esbulho da coisa. Outros factos jurídicos extintivos da posse são a 
expropriação e o não uso. Quanto à natureza jurídica, para o Prof. Oliveira 
Ascensão trata-se de um direito relativo enquanto o Prof. Meneses Cordeiro, 
considera um direito de gozo atípico. Perfilhamos o entendimento que 
considera a posse direito real sui-generis. O que se pode dizer de toda esta disciplina 
em relação ao direito de uso e aproveitamento da terra? São duas realidades jurídicas 
que não se confundem.  

 
A posse dirigida à tutela do sujeito que se encontra numa situação potencial de 
titularidade de um direito . No caso do direito de propriedade, a posse funciona 
como que o meio de tutela da afectação da coisa à pessoa individualmente 
considerada no intervalo em que o direito de propriedade ai nada não existe ou 
não foi reconhecido. Ora, a função do direito de uso e aproveitamento da terra é 
outra, é a de conferir ao seu titular um direito definitivo, pleno328 e de uma forma 
originária.  

 
A posse  tem como potencial finalidade a constituição na esfera jurídica do 
possuidor do direito de propriedade, enquanto o DUAT, caso fosse considerado 
uma posse, não teria por fim a constituição do direito de propriedade sobre aterra 
na pessoa dos titulares do DUAT.  
 
Ademais, a estrutura da posse, embora em alguns momentos seja confundid com 
o direito de uso e aproveitamento da terra, apresenta-se distinta da estrutura deste. 
De facto, a posse está presente na lei de terras na figura da ocupação  mas tão 
apenas como uma das manifestações desta. 

  
b) Direito  de uso e aproveitamento da terra e o direito de propriedade  
 

O direito de propriedade vem regulado no artigo 1305 e ss. Do código civil e é 
considerado o direito real máximo, porquanto faculta ao seu titular o gozo de modo 

                                                 
328 Com as limitações próprias, que já vimos. 
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pleno e exclusivo da universalidade das faculdades de uso, fruição e disposição da 
coisa.  
 
Entretanto, uso, no sentido de que o titular tem o poder de utilizar materialmente a 
coisa para a satisfação de necessidades e fruição, significando isto o poder de retirar 
da coisa as utilidades que dela periodicamente se desprendem329.  
 
Sobre o poder de disposição importa sublinhar que o mesmo se desdobra em duas 
dimensões, em poderes de disposição jurídica (onerar, construir direitos pessoais de gozo, 
alienar, extinguir o direito por renúncia, etc.) e em poderes de disposição material 
transformar a coisa através de benfeitorias, úteis, necessárias ou voluptuárias.  

 
Anote-se, contudo, que este conteúdo positivo da propriedade conhece, em maior ou 
menor medida e atenta às circunstâncias e à natureza da coisa objecto do direito, um 
quadro de limitações de razões de direito público e de direito privado. Em relação ao 
direito de uso e aproveitamento da terra, temos sérias dificuldades em enquadrá-lo 
nesta figura pelas razões que a seguir apresentamos.  
 
Em primeiro lugar, pela contradição que traz  a sugestão de dois direitos de 
propriedade sobre a mesma coisa que sejam qualitativamente desiguais, entre  a 
propriedade do Estado e a eventual propriedade dos utilizadores. Caso se admitisse a 
paridade (igualdade qualitativa) entre os poderes e faculdades consubstanciadas no 
DUAT e aquelas consubstanciadas no direito de propriedade do Estado, o legislador 
não se daria ao trabalho de inventar a roda para uma situação que se enquadra na co-
propriedade. Mas a posição do Estado face ao titular do direito de uso e 
aproveitamento da terra é, de longe, bem diferente da situação dos utilizadores da 
terra e isto mesmo quando esse utilizador é o próprio Estad,o através de algumas das 
suas instituições ou serviços.  

 
Ademais, a propriedade confere, de princípio, poderes plenos e absolutos sobre a 
coisa. O titular é, como quem diz, dono e senhor da coisa. Ora, no direito de uso e 
aproveitamento da terra, os poderes sobre a coisa estão fortemente cerceados por 
razões de diversa natureza330 e não forçosamente por razões de ordem pública como 
tendencialmente acontece com o aproveitamento das coisas na sociedade.  

 
Ainda mais, o direito de propriedade do Estado sobre a terra não está 
funcionalmente dirigido à permissão do gozo das utilidades que a terra proporciona 
senão somente de permitir a administração mais racional e ordenada de um bem tão 
essencial para uma sociedade em desenvolvimento como a moçambicana. 
 
Tendo em conta estas considerações e querendo relacionar os dois direitos, podemos 
aceitar que o direito de uso e aproveitamento da terra seja considerado um direito 
menor relativamente ao direito de propriedade do Estado que o onera.  

                                                 
329 Ascensão, José de Oliveira, ob cit, 93. 
330 Como as  distributivas, de promoção de desenvolvimento económico-social e as ligadas. Com o que nos parece com uma 
paulatina e suave reforma agrária (aqui tendo em conta a situação que Moçambique herdou do seu passado colonial e dos 
sucessos conflitos armados).  
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c) Direito de uso e aproveitamento da terra e o direito de usufruto 

 
Pelo artigo 1439 do código Civil se alcança que se confere ao usufrutuário o gozo 
temporário e pleno de uma coisa ou direito alheio sem que este possa alterar a sua 
forma e substância.  
 
O usufruto tem como função conferir ao titular um direito de gozo limitado e 
temporário. Não se a figura que o direito de uso e aproveitamento da terra esteja 
dirigido à igual função, até porque, contrariamente ao usufruto, este tem por fim 
basicamente permitir a transformação da terra através do trabalho humano.  
 
Acrescente-se que no direito de uso e aproveitamento da terra uma vez a coisa (terra) 
esteja na esfera jurídica do utilizador, a coisa se torna “própria” do utilizador, 
relativamente aos restantes sujeitos sociais elegíveis à posse e utilização da mesma.  
 
Quanto à  duração do direito de uso e aproveitamento da terra, sabemos que este é 
definitivo para muitas das situações previstos na lei de terras e tendencialmente 
definitivo para as restantes situações.  

 
d) Direito de uso e aproveitamento da terra e o direito de superfície 

 
O direito de superfície331 têm por finalidade permitir a um sujeito manter uma obra 
ou plantação em terreno alheio.  
 
Trata-se da possibilidade de construir e plantar em terreno alheio. Se bem que a 
construção e a plantação integram o conteúdo positivo do uso e aproveitamento da 
terra, esta não se limita a estas e tão pouco estamos em presença de um terreno 
alheio, ou seja, pertença a um outro particular, situação que seria de admitir, 
relativamente a um cidadão nacional, no caso de que um terreno situado em 
Moçambique fosse pertença de um outro cidadã,o mas estrangeiro.332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
331 Cfr. Artigo 1524 do C.C. 
332 Vista esta hipótese na respectiva do cidadão estrangeiro talvez a situação deste fosse possível de enquadrar na situação de 
superficiário, mas aí o DUAT a este conferido cumprisse com o outro requisito essencial do direito de superf‟icie (fosse 
dirigido apenas a permissão de manter uma obra ou plantação no terreno concedido). 
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6. AVALIAÇÃO DE ALGUNS ASPECTOS EMERGENTES NO ÂMBITO DO DUAT 
 

a) Aspectos processuais              
    

A aquisição de um DUAT por pessoas singulares ou colectivas é permitida pelo Artigo 12 c) 
da lei de terras e os pedidos para aquisisão do DUAT são feitos em obediência do disposto 
no Artigo 24 do regulamento da lei de terras. 
  
O Artigo 24 detalha os requisitos documentais de um pedido válido e os outros artigos no 
regulamento referem-se a requisitos processuais que devem ser seguidos. Mais informação 
sobre alguns desses requisitos consta das Normas e Instruções da DINATEF. Os principais 
requisitos para autorização provisória de um DUAT nos termos da legislação em vigor 
resumem-se: 

 

 Remesa do pedido de ocupação, prova de identidade 

 A publicação de um edital fixado na sede distrital e na área da terra requerida por um 
período de trinta dias333. A prova da publicação deve ser obtida através da assinatura 
do Administrador e uma pessoa da área local da terra requerida. O edital deve indicar 
informação relevante e a data de uma reunião realizada com a comunidade local que 
deve estar dentro do período da publicação do edital334. 

 Reuniões envolvendo representantes da Administração Distrital, os SPGC e os 
membros da comunidade local e (pelo menos) um documento assinado por pelo 
menos 3 representantes da comunidade local, o Administrador Distrital e os SPGC, 
confirmando e registando os termos do acordo da comunidade local. 

 Um pedido de terra de qualquer requerente precisa de ser acompanhado por um 
plano de exploração para a terra335.Estes planos podem ser para o exercício de 
actividades económicas em cujos casos eles são inicialmente aprovados e mais tarde 
verificados pela direcção governamental do sector relevante336. Alternamente, eles 
podem estar de acordo com o cumprimento da obrigação de  dar uma descrição da 
natureza e grau das actividades propostas sobre a terra como está contido no Artigo 
24, alínea f). 

 Outros pareceres técnicos em relação a adequação do pedido de terra para o proposto 
uso de terra. Estes devem ser dados pela entidade governamental competente e a 
pedido dos SPGC e devem ser dadas dentro de um período de 45 dias337 , que em 
caso de falha o pedido pode ser enviado para deferimento da autoridade competente 
sem o parecer técnico. 

 Um esboço da terra requerida, normalmente numa escala de 1:50.000 e 
suficientemente marcado para permitir a sua localização no mapa cartogrofico, 
assinado pelo requerente e pelo técnico338. 

 Uma memória descritiva detalhando os limites da terra e quaisquer servitudes339. 

                                                 
333 Cfr. Artigo 24, alínea f)do  RLT 
334 s1.6, Normas & Instruções, DINAGECA 
335  Cfr. Artigo 19 da  LT 
336  Cfr Artigo 26 nº- 1, Artigo 24, nº- 2, Artigo 19, nº- 1 do RLT 
337 Cfr. Artigo 26, nº- 2 do RLT 
338 1.3.4, Normas e Instruções, DINAGECA 
339 1.3.5, Normas e Instrucções, DINAGECA  
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O completar com êxito e a aderência aos requisitos do Artigo 24 ( e outros relacionados ) dos 
regulamentos e o subsequente deferimento do pedido pela autoridade competente, leva a 
aquisição da autorização provisória do direito de uso de terra, uma autorização que é válida para 
um máximo de 5 anos para os cidadãos Moçambicanos e 2 anos para cidadãos estrangeiros. 
As autoridades competentes são o Governador provincial (para 1.000 hectares), o Ministro da 
Agricultura (para 10.000 hectares) ou o Conselho de Ministros (mais do que 10.000 hectares). Os 
requerentes são aconselhados a não investir na terra até que esta autorização seja dada340. 
 
Certificados de autorização provisória do DUAT são emitidos pelo SPGC341.Os requerentes 
devem ser informados da autorização dentro de 48 horas após a sua recepção pelos SPGC342. As 
autorizações são publicadas no Boletim da República. 
  
Depois da autorização provisória ser dada, há um período de um ano que a terra deve ser 
devidamente demarcada, um processo que pode ser feito pelos SPGC com os custos do cliente 
ou através de um topografo privado343. Se isso não for feito dentro do tempo limite, a 
autorização e o pedido são cancelados344. Um requerente pode pedir uma prorrogação de apenas 
90 dias345. 
 
Se o plano de exploração aprovado for concluído no relevante período do termo, a autorização 
provisória para o direito de uso e aproveitamento da terra pode tornar-se numa autorização 
definitiva e um título pode ser emitido346. A verificação da conformidade do plano de exploração 
deve ser feita através de uma vistoria347 que pode ser feita pelos SPGC (sector de Agricultura) ou 
outra repartição competente do sector governamental específico348. 
 
As autorizações definitivas e os títulos de terra tem um máximo de duração de 50 anos que 
podem ser renovados para um período igual ou de acordo com os termos de renovação da 
autorização inicial. Depois desse período de renovação, mais renovação dos direitos pode ser 
feita através de um novo pedido349. Este tempo limite de 50 anos não se aplica aos pedidos 
residenciais350. 
    
- Encargos e Custos Processuais 

 
Há encargos a pagar na autorização provisória (600.000.00Mt), na autorização definitiva 
(300.000.00Mt) e um imposto anual pagável a partir do terceiro mês depois da concessão da 
autorização  provisória (calculado de acordo a vários índices que se aplicam ao tamanho das 

                                                 
340 9.13, Normas e Instrucções, DINAGECA 
341 Cfr Artigo 29 do RLT, Artigo 29 do RLT 
342 4.1.1, Normas e Instrcções, DINAGECA 
343 Cfr. Artigo 30, nº- 2 do RLT 
344 Cfr. Artigo 30, nº- 3, Artigo 39, nº- 6  do RLT 
345 Cfr. Artigo 30, nº- 4 do  RLT 
346 Cfr. Artigo 26 da LT 
347 Cfr. Artigo 31 do RLT 
348 Cfr. Artigo 37, nº-  2 do RLT 
349 Cfr. Artigo 17, nº-  1 da LT], artigo 18, nº- 2 do RLT 
350 Cfr. Artigo 17, nº- 2 da alínea b da LT 
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terras, proximidade à zona de protecção, etc. e na base do nível do imposto que também 
varia de 30.000.00 Mt a 2.000,00Mt) por hectare por ano351. 

 
Há outros custos relacionados com a publicação de autorizações no Boletim da República, 
materiais, serviços e a produção de croquis, variando de caso a caso. 

 
O DUAT das comunidades locais 

 
Aspectos processuais   

 
As comunidades locais obtém o direito de uso e aproveitamento de terra que elas ocupam 
nos termos do Artigo 12 alínea a) da Lei da Terra e do Artigo 9, nº- 1 do regulamento e não 
precisam pedir e adquirir os direitos através de um pedido.  
 
Além disso, uma comunidade pode pedir o registo do DUAT adquirido através de ocupação 
no atlas cadastral e o registador nacional352. O processo, referido como delimitação, contém 
os seguintes aspectos processuais: 

 

 Uma série de reuniões com a comunidade, explicando a Lei e os processos envolvidos 
que culminam com a eleição pela comunidade dos seus representantes em termos de 
processo legal de delimitação. 

 Aprovação do processo pelo administrador Distrital incluindo uma indicação das 
razões para a delimitação e um acordo na divisão dos custos do processo, assinado 
pelo menos pelo Administrador (ou seu representante) e os representantes da 
comunidade. 

 Um exercício de planificação estratégica com a comunidade para produzir pelo menos 
dois mapas dos tipos de uso de terra (compilados por diferentes sub-grupos 
utilizadores da terra) e para identificar os limites com grupos da comunidade vizinha. 
Estes são usados como a base para um cartograma da área de terra da comunidade em 
que um croquis da escala 1:50.000 estará baseado. O trabalho completo nesta fase 
deve ser registado e reportado para os SPGC 

 A elaboração do croquis é uma memória descritiva da terra comunitária delimitada feita 
através do trabalho de campo envolvendo a comunidade, comunidades vizinhas é 
uma equipa composta por um técnico com conhecimentos básicos de inquérito353. 

 Uma reunião obrigatória envolvendo a comunidade, Administrador Distrital ( ou seu 
representante) e as comunidades vizinhas em que os resultados do processo de 
delimitação são apresentados. Esta deve imcluir a apresentação do croquis e da 
memória descritiva354. Esta  reunião deve ser reportada e o relatório assinado pelos 
representantes de todos os presentes355. 

 

                                                 
351 Cfr. Artigo 42, nº- 1, 2 e 3 do RLT 
352 Cfr. Artigo 9, nº-  3 do RLT 
353 Cfr. Artigo 11, nº- 2 da AT 
354 Cfr. Artigo 12 nº-  2 do AT 
355 Cfr. Artigo 12 nº- 3, F5, do AT 
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Depois do acordo nas reuniões anteriores, toda documentação necessária pode ser entregue 
aos SPGC que verificará se o processo está completo e em conformidade com a Lei356. 
 
Se a documentação estiver correcta, os SPGC registarão a terra delimitada no atlas e no 
registador357, atribuindo um número de parcela e emitindo um certificado para a comunidade 
dentro de 60 dias após a apresentação dos documentos pela comunidade358. 
 
A decisão para delimitar  
 
A base legal para a delimitação da área de terra sobre qual a comunidade adquiriu um DUAT 
está no artigo 9, nº- 3 do RLT, permitindo à comunidade  o seu pedido onde for necessário. 

 
A expressão “onde for necessário” encontra-se no artigo 6 do AT que identifica 3 situações 
prioritárias para delimitação: 

 
1. Onde houver conflitos em relação ao uso de terra ou recursos naturais;  
2. Onde o Estado ou outros agentes económicos tencionam estabelecer novas 

actividades económicos e/ou projectos e planos de desenvolvimento; 
3. A pedido da comunidade.  
 

A atribuição dos custos de delimitação está também regulada pelo AT359 que declara o   
seguinte: 

 

 Onde houver conflito entre ou dentro das comunidades e boa fé dos ocupantes, a decisão para os custos 
é feita pela administração pública loca (presumivelmente referindo-se as administrações Distritais ) 

 Onde um investimento, projecto ou plano de desenvolvimento for contemplado, os 
custos revertem para os investidores envolvidos nele 

 Onde uma comunidade pede delimitação, os custos revertem  para a comunidade. 
 

   
 
 

     

 
      
 
 
 
 
 

                                                 
356 Cfr. Artigo 13  nº- 1, F6 do AT 
357 Cfr. Artigo 13 nº- 2 e 3 do AT 
358 Cfr. Artigo 13 nº- 4 e Artigo 5 nº- 5 do AT. NB – O Anexo Técnico e o documento de Normas e Instruções passados pela 
DINAGECA não fazem referência a autorização do Governo que parece ser requerida pelo Artigo 35 (d) dos regulamentos. 
359Cfr. Artigo 6 nº- 4 do AT. 
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7. O DUAT E O MERCADO  (NEGÓCIO) DE TERRAS 
 

a) O caso da Província e cidade de Maputo 
 

A ocupação do espaço sempre foi caracterizada pela conjuntura social e económica que o 
país foi atravessando desde o período colonial até a fase pós independência. A ocupação 
de áreas de expansão das grandes cidades Moçambicanas acentuou-se no período da crise 
económica e do conflito armado terminado em 1992. A população que afluiu a estas áreas 
foi ocupando parcelas que anteriormente estavam reservadas para usos específicos. Para a 
área de Maputo e Matola, embora o maior fluxo de ocupação de terras tenha iniciado a 
partir  de 1950, foi mais rápido no período compreendido entre 1981 a 1992 em relação a 
outras capitais doPaís.  

 
No período compreendido entre 1981 a 1992 a aquisição de terras era feita mediante duas 
modalidades; Ocupação espontânea das antigas “quintas” e atribuição oficial das 
autoridades dos distritos municipais. Entre 1992 a 1994 novas formas de aquisição de 
parcelas notabilizaram-se. A transferência de direitos de uso e aproveitamento de terra 
nessas áreas passou a ser por arrendamento, hipotaca, empréstimo ou mesmo por venda, 
passando a ser uma prática frequente à margem da lei.  

 
O processo de venda e compra de parcelas de terra tem vindo a crescer nos bairros das 
Mahotas, Polana caniço, Magoanine, Laulane, Kongolote, Namaacha, Goba, Ponta do 
Ouro, Matutuine, Moamba, Matola Gare, Cobe, 1º- de Maio, Km 15, so para citar estes, e 
sobretudo nas faixas de melhor acesso ou nas áreas mais próximas da cidade de Maputo e 
Matola e nas zonas de turismo.  

 
b) Intervenientes no processo de compra e venda de terras  

 
Os intervenientes no mercado de terras na área periurbana classificam-se nas seguintes 
categorias. Primeira categoria: população local que possui uma ou mais parcelas (antigas 
machambas). Geralmente os antigos moradores possuem cerca de 3 -5 parcelas ou áreas 
mais extensas que herdaram dos seus antepassados, estes vendem-nas aos interessados. 
Os novos moradores raramente possuem mais que uma parcela, somente têm uma 
machamba e a casa para habitação, outras vezes o mesmo espaço habitacional é o mesmo 
lugar produtivo. 
 
Segunda categoria: líderes comunitários e chefes do grupo dinamizador que a partir de 
contactos directos vendem as parcelas que identificam nos seus bairros: Se o comprador 
adquire a parcela a partir dos líderes comunitários ou através da população, numa fase 
posterior, este vai contactar o chefe do bairro mediante a apresentação de uma declaração 
do bairro de proveniência e só depois deste acto é reconhecido como morador ou quem 
possui um bem naquele bairro.  
 
Terceira categoria: intermediários que conhecem os vendedores; São grupos populacionais 
residentes ou não que possuem redes de contactos, principalmente fora do bairro, onde 
informam aos interessados sobre o estado das parcelas, contactam o comprador para se 
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inteirarem dos preços praticados, a partir  daí colocam uma margem adicional no valor 
monetário quando fixam o preço ao interessado. 

 
Quarta categoria: indivíduos de posse que adquirem as parcelas e vedam-nas sem nenhum 
investimento, para venderem a outros interessados no futuro quando o processo de 
urbanização e parcelamento se efectivar nos bairros. As vedações que os intervenientes 
desta categoria efectuam sobre o terreno que adquirem vão contra o regulamento de 
concessão vigente no Conselho Municipal. A estratégia de especulação antecipada destes 
intervenientes é mais acentuada nos bairros e distritos que indicamos inicialmente. As 
parcelas com vedações acompanham a expansão do projecto Mozal junto da auto estrada 
Maputo-Witbank e aré à fronteira com a Africa de Sul (Ressane Garcia) bem como com a 
Swazilandia 

 
O preço de venda varia em função do acordo a que se chega entre o vendedor e o 
comprador, do tamanho da parcela, da proximidade em relação a estrada, início de 
parcelamento pelo Conselho Municipal ou existência de árvores de fruta. E dada a 
natureza em que se efectua a transacção dos direitos de uso e aproveitamento de terra, a 
população dos bairros não efectua benfeitorias sobre o espaço que vendem.  

 
c) Uso e ocupação de terras 

 
A forma de uso e ocupação do espaço caracteriza a condição sócio económica do grupo 
que ocupa e produz uma determinada organização do espaço. 
  
Nota-se que as áreas ocupadas pela população local sem muitos recursos as casas são de 
caniço e encontram-se dispersas e, em sua volta, as machambas, sendo que actualmente o 
tamanho tem vindo a reduzir face ao aumento da densidade populacional e habitacional. 
 
Ao nível dos referidos bairros e distritos a ocupação de terra é dispersa no interior e com 
alguma densidade ao longo das vias de acesso. As formas de uso de terra mais 
predominantes, são uso agrícola, residencial, espaços livres não construído. Os referidos 
distritos e bairros são atravessados por equipamentos e infraestruturas como, estradas, 
linhas férreas. Actualmente nas áreas com facilidades de acesso como as faixas de 
comunicação são construídas casas com material convencional pertencentes a indivíduos 
provenientes da área urbana e suburbana das cidades de Maputo e Matola. 

 
A predominância da agricultura nos bairros localizados longe da cidade de Matola e 
Maputo confere aos bairros e distritos uso de terra específico que é agrícola e residencial.  
A transformação do espaço produtivo em volta das casas para espaço residencial 
exclusivo, torna-os mais dinâmicos na alteração do espaço. A ocupação do espaço nos 
referidos bairros e distritos para fins de construção de residências e produção agrícola é 
efectuada por atribuição pelos chefes dos grupos dinamizadores e líderes comunitários, 
compra, cedência e mesmo por ocupação espontânea sem pedido a alguém e concessão 
pelo Conselho Municipal. 

 
Os bairros de Cobe Laulane, Mahotas e 1º- de Maio por exemplo apresentam uma nova 
dinâmica de desenvolvimento devido a nova construção da estrada que dá acesso as 
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zonas onde foram reassentadas as populações retiradas dos bairros dentro da cidade de 
Maputo e Maputo onde se estão a erguer infrastruturas com estradas e linhas de 
transporte de energia. 

 
Os bairros da Matola Gare, Km 15 e 1º- de Maio, pela sua localização são os que 
apresentam maior nível de transformação do espaço anteriormente agrícola para novos 
espaços residenciais. A substituição das casas de caniço em moradias (casas de blocos e 
cobertas de zinco) torna uma homogeneidade e, por vezes, tornando os bairros um aspecto 
típico da zona suburbana. A predominância das casas de caniço nas áreas suburbanas e 
periurbanas não pode ser vista como um fenómeno estático, isto porque os antigos 
residentes constroem novas casas com material definitivo para substituírem as anteriores 
de caniço facto que se verifica ao nível dos bairros onde os novos moradores com posse 
constroem quintas, ocupando áreas de maior dimensão  
 
O bairro de Mualaze por exemplo foi formado no período de conflito armado, como 
forma de garantir a segurança da população. Apresenta uma ocupação dispersa e a 
alteração do espaço continua incipiente. Dada a sua localização a concorrência na compra 
e venda das parcelas ainda é menor, entretanto há actualmente uma tendência para que o 
negócio de terra ganhe impacto.  

 
d) Formas de aquisição das parcelas  

 
Ao nível dos bairros e distritos que fizemos referência,  as várias formas de ocupação do 
espaço são caracterizados por compra, cedência, atribuição pelos líderes comunitários, 
chefes do bairro e concessão pelo conselho municipal assim como ocupação espontânea. 
A população desprovida de recursos vende as parcelas a interessados que muitas vezes 
constroem casas de fim de semana (quintas) ou moradias uni familiares. Este fenómeno 
que ocorre nas periferias da cidade da Matola os “proprietários” de terra na sua maior 
parte pertencentes a famílias de baixa renda, vendem suas parcelas que adquiriram por 
herança ou por atribuição pelo Conselho Municipal sem nenhum investimento que 
valorize a terra ao comprador que necessita.  

 
- Processo de Compra 

  
Os interessados vindos das cidades de cimento (Maputo ou Matola) são indivíduos com 
rendimentos altos ou médios. Alguns compram parcelas para fins de exploração 
agro-pecuária e outros para construção de moradias uni familiares. Porém, existem 
aqueles que compram parcelas, esperando que a urbanização alcance aquelas áreas e 
o possam vender a um preço mais alto. Verifica-se que a população dos bairros em 
referência vende as parcelas adjacentes à sua casa que adquiriram por herança ou 
ocuparam no período pós independência. A população que vive nos bairros da área 
de estudo e que possui entre 3-5 parcelas são os que efectuam a repartição e vende 
aos interessados que vem da área urbana e suburbana das cidades de Maputo e 
Matola.  
 
A concorrência pela compra de parcelas varia em função da localização do bairro. A 
proximidade ou afastamento em relação ao centro da cidade assim como a 
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existência de via de comunicação entre o bairro e a cidade da Matola e Maputo tem 
sido os factores mais preponderantes. Por exemplo, o processo de demarcação de 
terras está mais desenvolvido nos bairros de Km 15, Matola Gare, Cobe e 1º- de 
Maio, por estes se localizarem junto das vias de acesso e mais próximos da cidade 
da Matola e Maputo. Nestas condições, os preços são mais heterogéneos e elevados 
que noutros bairros que fazem parte deste estudo, pois os novos moradores 
preferem os bairros mais próximos da cidade e que tenham vias de acesso com 
melhores condições de acessibilidade.  

 
Apesar da influência destes factores, as parcelas são vendidas sem qualquer 
valorização em termos de benfeitorias e por outro lado a negociação assume um 
carácter informal ou mesmo clandestino é evidente principalmente quando surge 
uma dupla venda da mesma parcela e por fim gera conflito entre as diferentes 
partes; Porque no acto da venda da parcela pela população aos compradores raras 
vezes se assina um documento que assegure o negócio efectuado. A transacção 
monetária efectuada entre o vendedor e o comprador é muito instável, razão pela 
qual nalgumas vezes os vendedores revendem as mesmas parcelas que já tinham 
vendido a outros compradores.  
 
As zonas turisticas, como por exemplo, a ponta de ouro e Matutuine, têm também 
conhecido movimnto desusado de compra e venda de terras para actividades  
turistica e construção de casas de Veraneio. Conflitos tem surgido entre os 
campradores e vendedores de terras, pois, não raras vezes o mesmo espaço de terra 
chega a ser vendido a duas ou mais pessoas sem qualquer documento de transação 

 
e)    Aquisição de terras envolvendo líderes comunitários e chefes dos bairros 

 
No período colonial, a garantia do acesso à terra para habitação e agricultura estava a 
cargo dos líderes comunitários. Porém, o sistema consuetudinário de posse de terra tem 
evoluído bastante. Actualmente a terra é controlada pelas famílias e segmentos de 
famílias que foram ocupando as parcelas das áreas periurbanas. As mudanças são tidas 
como o resultado da nova conjuntura actual sobre a terra. A atribuição pelos líderes 
comunitários e chefes dos bairros foi cada vez mais se diluindo com a individualização 
da terra pelos antigos moradores. As diferenças entre o período colonial e pós 
independência reforçam a ideia de que o sistema  costumeira de terra apesar de estar a 
funcionar em paralelo com o sistema formal, este tem sido ultrapassado pelas forças de 
mercado principalmente nos centros urbanos devido do valor comercializável da terra.  

 
Os direitos de uso e aproveitamento por ocupação de boa fé são confundidos com os 
direitos de propriedade privada sobre a terra, e, qualquer tentativa de desalojar ou  
transferir as pessoas de uma área para outra é frequentemente considerado de hostil. 
 
Esta situação é mais evidente no bairro da Matola Gare, onde por exemplo, população 
que cultivava na zona de Tchumene ( Sul do bairro) junto da estrada Maputo Witbank 
foi retirada e a terra foi atribuída a indivíduos que possuem condições económicas 
vantajosas. A população local tem um sentimento de revolta e considera que a actuação 
do conselho municipal é discriminatória e sem sentido porque a terra lhes pertence.  
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f)   Aquisição através de funcionários da administração Pública (Conselho Municipais Dinatef e outros) 

 
A concessão de terra pelo conselho municipal resulta do despacho do pedido de 
concessão de uma parcela, mediante a apresentação dum plano de exploração. Razão 
pela qual, maior parte dos que procuram parcelas na periferia contactam os antigos 
moradores que as vende as parcelas que necessitam. A fraca percepção de registo de 
terras por um lado, a fraca capacidade económica da população e a morosidade na 
tramitação dos pedidos por outro tem certos desvios na cobertura do processo de 
concessão de parcelas de terras. 

 
Nem sempre os pedidos de concessão são despachados em tempo útil. Em condições 
normais os pedidos de concessão e de registo deviam demorar cerca de quatro meses ou 
menos, mas na prática, estes levam mais de um ano a serem processados. 

 
g)  Cedência e ocupação 

  
Os casos observados ao nível de alguns bairros referidos correspondem a cedência de 
parcelas por parte dos antigos moradores a novos membros de família. Este fenómeno 
registou-se com maior frequência nos bairros de Cobe e Km 15 Moamba e Namaacha,  
porque houve efluência de refugiados no período do conflito armado terminado em 
1992, onde algumas famílias receberam parentes que procurava refúgio. Entretanto, 
existe uma segunda forma de cedência, que se procede de pais para filhos no mesmo 
sector constituindo assim um exemplo “muti” ou mesmo uma família numerosa no 
mesmo sector. Estes receberam a parcela junto dos seus familiares e fixaram a sua 
residência na mesma área que por norma pertence ou pertenceu aos seus antepassados.  
 
As ocupações espontâneas sem envolvimento dos antigos moradores, líderes 
comunitários e do grupo dinamizador são pouco expressivas.  

 
7.1. Problema para a aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra  

 
Os títulos de uso e aproveitamento de terra variam em função da finalidade ou do tipo de 
uso. Os títulos requeridos para parcelas com fins industriais são diferentes das parcelas 
para fins de construção de habitação e esta diferença faz com que as taxas a pagar 
também sejam variáveis. O título de uso e aproveitamento de terra pode ser obtido a 
partir dos Conselhos Municipais, nas vereações de construção e urbanização. São várias 
as razões em volta deste problema e entre elas a falta de capacidade institucional e a 
burocracia que torna o processo caro, lento e difícil. No conselho municipais a concessão 
do título de uso e aproveitamento de terra só se efectua após a conclusão de vários 
procedimentos legais instituídos pela vereação.  
 
Entretanto, o pedido de regularização do terreno pode ser indeferido. O indeferimento 
surge nas situações em que a equipa de fiscalização nota que o terreno encontra-se numa 
situação de uso por outras pessoas; Ter havido outro pedido que foi despachado a favor 
do requerente; O grupo dinamizador do bairro reconhecer que há posse consuetudinária 
duma outra família a viver já há bastante tempo na zona. Se não se verificar objecções 
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como as assinaladas acima, o terreno é concedido para o uso a que foi solicitado pelo 
concessionário.  
 
Após o cumprimento de todos os procedimentos o Conselho Municipal passa um título 
mediante o pagamento de certas taxas. Para o pagamento das taxas, principalmente para 
construção de moradia o concessionário recebe um comunicado do Conselho Municipal.  

 
O comunicado do Conselho Municipal traz explicitamente a tomada de atenção para o 
concessionário sobre a área concedida. “ Após a concessão do talhão a favor da V.Excia o 
Conselho Municipal reserva-se o direito de invalidar qualquer tentativa de desistência a favor de terceiros 
salvo ao abrigo das leis vigentes ou a favor de conjugues e seus descendentes” (Comunicado do 
Conselho Municipal).  
 
Porém este comunicado não invalida qualquer tentativa  de transferência de parcelas para 
terceiros, uma vez que abre possibilidades de desanexação360 das parcelas já registadas.  
 
Podendo-se efectuar uma nova regularização para os novos utentes. A desanexação é 
mais frequente nas áreas mais próximas do centro da cidades e vilas. Nas áreas que foram 
parcelas no período colonial, tem sido desanexadas para novos interessados. O mesmo 
acontece naqueles bairros onde existiam as antigas quintas.  

 
7.2. Implicações no negócio de terras 
 

A dinâmica do mercado de terras na área periurbana das cidades da Matola e Maputo e as 
vilas de alguns distritos que referimos desenvolveu-se sob diferentes directrizes. Os 
bairros com maior procura de terra (Matola Gare, Km 15 Cobe,  e 1º- de Maio), e onde o 
processo de registo de terras e ordenamento do espaço ainda não foi efectuado a curto 
ou a longo prazo poderá se observar problemas tais como; i) Tendência de especulação 
da terra por parte de indivíduos com conhecimento das tendências do mercado, assim 
como das projecções urbanas; ii) Diluição progressiva da segurança plena de acesso a 
terra pela população principalmente a de baixa renda, iii). Concentração de terras nas 
mãos de indivíduos de posse privado até outras pessoas duma oportunidade de 
subsistência; iv)  O processo de mercado de terra ora desenvolvido, tem suas implicações 
na planificação sobretudo no ordenamento do território e do espaço urbano.  

 
7.3. Implicações no uso e ocupação da terra 

  
Enquanto o processo de venda de terrenos avança certas famílias vão sendo empurrados 
para áreas onde os solos não são apropriados para o cultivo ou mesmo para habitação. A 
expansão das áreas construídas tem substituído gradualmente o uso agrícola para novo 
uso residencial. Embora a transformação do espaço seja diferente em todos bairros , o 
processo de urbanização vai criando novas formas de ocupação periurbano, porque as 
antigas machambas vão sendo transformadas em áreas residenciais.  

Entretanto, as famílias não valorizam as parcelas de terra que vendem, através de 
plantio de árvores de fruta ou edificações o que concorre para preços mais baixos ao 

                                                 
360 A desanexação é o processo de repartição ou subdivisão das parcelas existentes em novas parcelas. Assim parcelas com 
demarcação do tipo 78 podem resultar em parcela do tipo 78/A ou 78/B 
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comprador. As famílias que vendem as “suas terras” não aplicam o dinheiro para 
geração de novos rendimentos, e muitas das vezes não se deslocam para outros bairros 
mas sim procuram um espaço no mesmo bairro e edificam a sua casa. Por isso, a 
venda de parcelas em volta é sempre um risco para a sobrevivência dessas famílias. 
Com a redução do número de parcelas para cada família poderá reduzir a garantia de 
acesso a terra para outros membros do segmento familiar. 

 
7.4 Implicações na organização do espaço 

  
Existem poucas situações em que a população vende todas parcelas adjacentes a volta 
da sua palhota. Entretanto, os novos moradores porque são indivíduos com posses 
chegam a negociar toda área incluindo o espaço ocupado pela palhota. As novas 
construções alteram a morfologia anterior, até criam espaços que se contrastam 
mutuamente. As casas de bloco ou de caniço com as vedações de sebes ao lado destas, 
novas casas com murros altos. O parcelamento que a população reconhece é do período 
colonial. Este serviu para a demarcação das quintas dos antigos colonos.  

 
Por isso, maior parte das actuais parcelas ocupadas pela população não tem registo. As 
parcelas ocupadas pela população não apresentam dimensões regulares e em casos de 
uma demarcação uma parte desta poderá perder algumas parcelas isto pode gerar 
conflitos e distúrbios  sociais. 

 
7.5. Implicações no ordenamento do território 
 

A irregularidade das áreas em transformação também constitui uma das implicações no 
ordenamento dos bairros que continuam a crescer face a nova onda de construções. A 
tendência de especulação da terra aliado ao facto da terra ser comprada ilegalmente 
poderá levar a concentração da mesma nas mãos de algumas pessoas com posses a 
custa do desprovimento de recursos da população de baixo renda. As parcelas 
vendidas localizam-se junto das casas dos antigos moradores, estes repartem-nas em 
talhões com medidas irregulares e negociam com os interessados. Esta tendência 
poderá num futuro próximo originar problemas graves, porque as famílias transferem-
se para uma outra área, mas sendo no mesmo bairro. Os compradores vindos da parte 
de cimento (Maputo ou Matola) , são na sua maior parte indivíduos com rendimentos 
altos ou médios e constroem casas de campo. As parcelas passam para novas formas 
de uso, de antigas machambas para espaços residenciais sem demarcação e sem registo 
cadastral. As novas construções alteram as características anteriores do espaço porque 
estas contrastam com as construções de caniço da população de baixa renda, aliado ao 
facto das vedações serem feitas com paredes muito altas.  

 
7.6. Implicações na segurança de posse de terra 
 

Maior parte da população moçambicana tem poucos conhecimentos dos 
procedimentos legais do registo de terra. Porém, existe aquela que não fez o registo de 
terras, por falta de condições financeiras para o fazer e uma pequena parte já fez os 
pedidos de registo formal da parcela e outros aguardam pelo parcelamento do 
Conselho Municipal. 
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7.7. Implicações no bem estar da população local 
 

A segurança de posse de terra dos agregados familiares nos bairros e vilas referidas no 
presente estudo, torna-se muito vulnerável face os interesses mais crescentes de 
indivíduos com poderio financeiro. Estes indivíduos geralmente compram as parcelas 
adjacentes da população local obrigando a transferir-se para áreas propícias a 
inundações ou impróprias para habitação.  
 
Os preços praticados pela população variam entre cinquenta mil a cento e cinquenta 
mil meticais, (50.000,00 - 150.000,00mts) . Apesar da amplitude de preços ser muito 
maior a sua oscilação no espaço depende da existência de vias de comunicação, da 
proximidade do bairro em relação ao centro das cidades da Matola e de Maputo. Os 
valores provenientes da venda  das parcelas não são aplicados para gerar novas fontes 
de rendimento, o dinheiro é usado para a compra de bens de consumo ou para 
construção de uma nova casa com material definitivo.  
 
A população que vende as parcelas adjacentes perde as antigas machambas e este facto 
faz com que actualmente percorram distâncias mais longas a procura de terras de 
cultivo. A população que vive junto dos eixos de comunicação consegue comercializar 
os produtos provenientes das suas machambas nos mercados da cidade de Maputo e 
Matola, e a perca dessas áreas significaria uma redução dos seus rendimentos porque 
teriam que percorrer mais distâncias para as suas machambas e mais custos de 
transporte para colocar os produtos nos mercados da cidade.  
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8. CONCLUSÃO 
 

O que é que retirámos da incursão que fizemos à lei de terras e à legislação afim? 
Concluímos que pelo mecanismo designado direito de uso e aproveitamento da terra o 
legislador faz a afectação da terra aos interesses das pessoas, dos chamados utilizadores, as 
pessoas jurídicas reconhecidas na lei.  
 
Que a terra, em poder de um utilizador, se considera um objecto (coisa) demarcada e 
destacada do Fundo estatal de terra que é objecto da propriedade pública(do Estado). 
 
Vimos, também, que o direito de propriedade do Estado sobre a terra está funcionalmente 
dirigido à administração deste precioso bem social. Nesta medida, como património do 
Estado, a terra integra, na contraposição entre domínio privado e o domínio do Estado e só 
uma parte da terra, as chamadas zonas de protecção total e parcial se enquadram no domínio 
público361. Mas devemos ter em atenção que do domínio do Estado fazem parte o domínio 
disponível e indisponível  do Estado. A terra integra, neste caso, esta última  categoria que é 
também designada por património administrativo do Estado em contraposição ao 
património, representado pelo domínio privado disponível.  
 
Contrariamente, o direito de uso e aproveitamento da terra só pode ser considerado como 
funcionalmente dirigido à afectação da terra aos sujeitos sociais (os cidadãos –
individualmente considerados ou pelas suas formas menores de organização social e o 
próprio Estado- através das suas instituições e serviços) de modo que dela possam tirar 
proveito na satisfação das suas necessidades, considerando as utilidades nela (ou através dela) 
contidas ou localizadas.  

 
Vimos, igualmente, que pelo regime da afectação cominada  na lei de terra, a mesma é feita 
em termos reais, significando:  

 
- Que o seu titular pode opor o seu direito a todos os sujeitos utilizadores da terra, 

tendo apenas como limites a boa-fé362;  
 
- Que existe um dever geral imposto aos restantes sujeitos da sociedade de respeito do 

direito do  titular do direito  de uso e aproveitamento da terra. 
 

Estas duas situações jurídicas-activas e passivas, respectivamente, configuram a absolutidade 
que é considerada como uma das características presentes nos direitos reais e decorrentes 
directamente da inerência.  
 
A inerência como uma característica própria dos direitos reais363 traduz a íntima ligação entre 
a coisa e o objecto  e permite-nose equacionar em relação ao direito de uso e aproveitamento 
da terra, outros caracteres dos direitos reais, nomeadamente, a prevalência e a 
inseparabilidade entre o direito e a coisa, a publicidade eo registo364, bem como a referência 

                                                 
361 Cfr. Artigo 6 e seguintes da L.T. 
362 Cfr. Artigo 483 do C.C. 
363 Contrariamente à absolutidade, que é tida como uma característica tendencial. 
364 Cfr. Artigos 1268 e 1258 do C.C.; artigo 14 da L.T 
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do direito de uso e aproveitamento da terra à totalidade do objecto (terreno) identificado em 
relação ao sujeito.  

 
Concluimos, também que o direito de uso e aproveitamento da terra tem características dos 
direitos reais. No entanto a mesma se apresenta muito forte relativamente a alguns factos, 
como os constitutivos365, transmissivos366 e extintivos367 onde o legislador sempre emprega 
um numerus clausus, pela via do qual só os factos aí enumerados podem desencadear a 
constituição, transmissão e extinção do DUAT. 
 
Quanto ao conteúdo, pese embora as limitações em relação aos poderes de disposição, a 
estrutura  traçada pela lei de terra se enquadra na estrutura dos direitos reais, desenhando um 
quadro amplo de poderes de uso e fruição e das correspondentes garantias, que outros 
direitos reais não conhecem.  
 
E até aí não encontramos nenhuma razão que nos impedisse de considerar o direito de uso e 
aproveitamento da terra como um direito real. Um direito real enquadrado nos direitos reais 
de gozo, por permitir o uso e fruição, e em certa medida a disposição, da terra às pessoas 
individualmente consideradas.  
 
Assim, e, considerando que estamos perfeitamente em presença de um direito real, mas que 
não se trata de propriedade, não vemos também nenhuma dificuldade em considerar o direito 
de uso e aproveitamento da terra como um direito real atípico ou sui-generis.  

 
E essa atipicidade é dada pelas soluções e regras próprias e da certo modo originárias na 
disciplina jurídica do uso e aproveitamento do bem que regula, nomeadamente:  

 

 Negação quase total dos poderes de disposição; 

 Protecção especial dos direitos da mulher; 

 Colocação das regras e práticas dos direitos consuetudinários em paralelo com as 
normas do direito positivo na regulação dos factos constitutivos, transmissivos, 
extintivos e outros ligados às vicissitudes do uso e aproveitamento da terra;  

 Introdução da comunidade local como sujeito de direito, entidade que não carece da 
roupagem da personalidade jurídica para o exercício desse direito.  

 Emprego da figura da ocupação em sentido próprio e impróprio, relativamente ao 
entendimento que desta se tem na doutrina e na própria prática legal; 

 Afastamento de regras consideradas como sendo regras fundamentais do direito 
civil, nomeadamente as ligadas com o registo e provas de direitos.  

 
Considerando que estas conclusões reflectem  o desejo do estudo, temos entretantode  
aceitar as respectivas consequências jurídicas, que submetem, o uso e aproveitamento da 
terra aos princípios e regras gerais de aproveitamento das coisas, isto é, à disciplina geral dos 
direitos reais. Claro, tudo isto com as necessárias adaptações e quando a lei de terras 
expressamente não afaste tais princípios e regras.    

                                                 
365 Cfr. Artigo 12 da L.T. 
366 Cfr. Artigo 16 da L.T. 
367 Cfr. Artigo 17 da L.T 
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O mercado de terras constitui também uma constatação que nos permitiu concluir existir 
várias intervenientes neste processo: 

 
- População que vive desde o período colonial ou após a independência e que 

possuem mais de 3 parcelas e que as vendem à indivíduos que vem da área urbana e 
suburbana das cidades de Maputo e Matola; ii) indivíduos que compram parcelas aos 
antigos residentes para construção de quintas ou casas de lazer e para produção 
agro-pecuária, iii) intermediários que servem de elo de ligação entre os interessados e 
a população local; iv) indivíduos de posse provenientes da área urbana das cidades 
da Matola e de Maputo, compram parcelas repartem-nas com vedações para 
venderem a outros interessados a preços mais altos.  

                      
A transformação das antigas machambas em áreas residenciais é cada vez mais acentuada 
dada a natureza da procura de espaço principalmente para construção de moradias uni 
familiares. Devido a natureza ilegal no qual o mercado de terras se desencadeia as 
transacções de terra efectuam-se de forma informal e apresenta um carácter clandestino sem 
uma estruturação própria que torne o processo competitivo e aberto ao nível dos bairros ou 
vilas. Os bairros e vilas onde o mercado de terra ainda é incipiente, a ocupação do espaço, 
continua a ser comunal onde, a população local ocupa vastas áreas de cultivo em núcleos 
familiares. Entretanto, verifica-se que a compra de parcelas e as atribuições pelos líderes 
comunitários contrastam-se no tempo e no espaço. As atribuições foram na sua maior parte 
efectuadas no período colonial, facto que tornou menos frequente no período pois 
independência.  

 
A dinâmica actual do mercado urbano de terras fragiliza a segurança de posse da população, 
principalmente aquela que vende as suas parcelas adjacentes, porque ao longo do tempo vão 
sendo empurradas para longe das áreas sem condições para construção de habitação e para o 
cultivo.  
 
O registo de terras pela população mostra-se pouco expressiva devido a falta de 
conhecimento dos procedimentos legais para obtenção do título de uso e aproveitamento de 
terra e por outro lado a falta de condições financeiras para o efectuar. Por estas razões maior 
parte dos agregados familiares inquiridos368 não possuem registos e menor parte o fizeram 
porque so Conselhos Municipais iniciou o processo de registo e por pertencerem a União 
Geral das Cooperativas.  
 
O mercado de terras desenvolvido tem repercussões de vária ordem, onde há grupos de 
indivíduos que ganham benefícios e outros que tornam-se prejudicados, isto porque o 
processo de desenvolvimento deste mercado não se encontra estruturado e pensamos que 
não está por inerente do acto que as populações sabem ser ilegal. 
 
A falta de uma clareza sobre a posse de terra aliado às alterações no sistema político que em 
32 anos de independência conheceu alterações substancias  donde se destaca a saída de uma 
economia planificada para a de mercado deixaram uma herança de direitos  incertos sobre a 
terra. Os altos custos de transacções, e a falta de clareza sobre os conhecimentos que se 

                                                 
368 Cerca de 25 famílias. 
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pagam ou se devem pagar pelo acesso do DUAT e proliferação do envolvimento 
institucional das autoridades governamentais a nível central e local na posse da terra, são 
também factos que constituem para tornar o negócio da terra também uma realidade. Os 
arrendamentos e o negócio  de venda de terras constituem realidade e há frequentes casos 
em que um mesmo espaço de terra é vendido a mais de uma pessoa. Usurpações de terras e 
outros actos, bem como a falta de pagamento de compensações  aos expropriados e a 
demora na formalização e despacho dos pedidos, são também factores do negócio de terras 
em Moçambique.     

              
Face às constatações, importa propor/ recomendar a reflesão sobre a reforme da posse no 
âmbito do DUAT, considerando as seguintes premissas: 

 
- A Actual legislação sobre terras em Moçambique é ainda muito nova e ainda não 

foram  devidamente aplicadas todas as suas disposições legais de modo a 
operacionalizar o desenvolvimento das actividades económicas, sociais e culturais. 

 
- A sua profunda alteração poderia trazer alguns constrangimentos, mormente no que 

concerne à segurança de posse da terra das comunidades locais, que é maiores 
conquistas da actual legislação. 

 
- A ausência do titulo transaccionável da terra não parece constituir o principal óbice 

para o acesso dos agricultores ao crédito. Em matéria de acesso ao crédito, é 
necessário aprofundar e conhecer outros casos que podem constituir vicissitudes 
para o  acesso a ele pelos sujeitos do direito. São os caos por exemplo da segurança 
da própria actividade agrária caracteriza por ser vulnerável às calamidade naturais, 
baixo nível de rendimentos por insuficiência de domínio de tecnologia por parte de 
maior parte dos agricultores dentre outros factores.  

 
- O titulo transaccionável porventura não teria um valor em si se não tiver bens  

imóveis hipotecáveis, já que a terra é propriedade do Estado. 
 

- A transacção de títulos do direito de uso e aproveitamento da terra pode abrir  
caminho à especulação da terra, pois ao abrir-se esta possibilidade, as pessoas  
poderão entender no sentido de existir a venda da terra e não de títulos. 

 
- Qualquer cedência não deverá afectar o essencial do princípio de titularidade do 

direito de propriedade a favor do Estado. Este princípio deve ser mantido sagrado  
em prol da defesa dos interesses das camadas desfavorecidas.  

 
Devia-se admitir a possibilidade de liberdade de substituição dos sujeitos nos processos em 
curso e abertura da livre transmissibilidade de títulos  nos prédios rústicos. (terrenos nas 
zonas fora das cidades. 
Tanto nos terrenos fora das cidades nas zonas urbanos, se deveria considerar a eventualidade 
de hipoteca e penhora do direito de uso e aproveitamento da terra, sem ferir o direito de 
propriedade estatal da terra. 
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Como contributo para se eviar o negócio de terras nos prédios rústicos devia-se consider 
3 tipos de situações: 

 
1. Quando o processo de aquisição do duat se encontrar ainda em curso os sujeitos de 

direito deveriam ter a liberdade de serem voluntariamente substituídos no seu lugar 
mediante  autorização da entidade competente369. Esta hipótese parece não vir 
considerada no espírito do nº- 2 do artigo 15 do regulamento da Lei de terras no qual 
exige-se como condições além de existência de bens implantados no terreno, a prova 
de pagamento da taxa anual e comprovar o cumprimento do plano de exploração  nos 
casos aplicáveis, o que leva a pressupor que só nos pedidos concluídos é  que se 
admite a substituição. 

 
2. Quando o direito de uso  aproveitamento da terra estiver ainda dentro do período  de     

autorização provisória, deveria ser livremente transmissível, mas sujeito à  autorização 
prévia da  autoridade competente. 

 
3. Depois do período probatório (autorização provisória) e obtida a autorização definitiva, 

os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra gozariam de liberdade de 
transmissão do seu direito de uso e aproveitamento da terra e da alienação das infra-
estruturas, (construções e benfeitorias) sem necessidade de autorização prévia da entidade 
competente, quando essa transmissão envolvesse somente sujeitos nacionais 
singulares. No entanto, quando a transmissão envolvesse  sujeitos singulares 
estrangeiros e sujeitos colectivos nacionais ou estrangeiros a transmissão deveria-se-la 
ser precedida de autorização da entidade competente370. Entende-se que para a pessoa 
adquirir a autorização  definitiva terá passado por um processo de preenchimento de 
requisitos que acreditem como investidor  sério371. 

 
Uma outra hipótese a considerar e ainda a adicionar dentro do espírito de alteração 
do articulado da lei da terra e regularmente, seria admitir expressamente a 
possibilidade de liberdade de cessão do direito de uso e aproveitamento da terra  
abstraída do direito de propriedade, considerando que em termos conceptuais e 
doutrinais372. “Cessão é mais propriamente indicada para assinalar o contrato a título 
oneroso ou gratuito pelo qual a pessoa, titular de crédito ou direito, transfere a outra 
esses mesmos créditos ou esses mesmos direitos, com abstracção das coisas sobre que 
recaem”. O direito de uso e aproveitamento da terra apesar de  ser aparentemente 
abstracto é um bem imóvel373 susceptível de ser valorado abstraído do direito de 
propriedade sobre a terra que é pertença do Estado. A figura de cessão vem prevista 
no nº- 4 do artigo 15 do regulamento da lei de terras, mas o conceito expresso é o de 
contrato de cessão de exploração que faz subentender ser uma norma restritiva do 
verdadeiro alcance da figura da cessão de direitos. Para uma melhor e maior clareza 
esta norma deveria ser reformulada.  

 

                                                 
369 É o espírito do artigo 199 do regulamento de concessão e ocupação de terras em Moçambique (ROTC) já revogado. É 
possível ser recuperado. 
370 Ibid, Roct. Nº- 4 do artigo 200 com as necessárias adaptações. 
371 A ser aceite ideia, implicaria uma alteração dos artigos 16 da Lei de Terras e do artigo 15 do seu regulamento. 
372 Doutrina extraída do vocabulário jurídico de Plácido e Silva, volumes I e II página 418 e 419 editora Forense. 
373 É uma ideia implícita na alínea d) do artigo 204 do código civil. 
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Hipoteca e Penhorabilidade 
 
1. A hipoteca como garantia real das obrigações pode ser um dos instrumentos 

impulsionadores da constituição de relações creditícias que contribuiriam para o 
desenvolvimento agrário e de outras áreas de actividade. Esta modalidade de garantia é 
vedada pelo nº- 2 do artigo 46 da Constituição da República de  Moçambique e pelo artigo 
3 da lei de terras. 

 
2. Esta limitação não parece ser legalmente impossível de ser levantada, o que implicaria a 

alteração dos preceitos legais acima mencionados, mantendo-se a propriedade estatal da 
terra, a proibição da venda da terra em si e da sua  alienação. A ideia que se obtém da 
leitura da lei civil374 e da doutrina é de que é possível constituir-se hipoteca do direito de 
uso e aproveitamento da terra e mesmo, da própria terra375 como garantia real das 
obrigações, sem alienação do direito de propriedade que é pertença do Estado. O 
importante é a permissão legal e uma clara regulamentação de como isso se processaria. 
A instituição da hipoteca do direito de uso e aproveitamento da terra pressuporia a sua 
penhorabilidade. 
 
Se estas hipóteses de solução pretendem dar maior dinâmica ao direito de uso e 
aproveitamento da terra, não colocamos também de lado a hipótese de um dia a terra vir 
a ser privatizada em Moçambique. 
 
Caso esta provabilidade se torne realidade, então o aforamento e o arrendamento da terra 
poderiam, também, vir a ser formas de transmissão a posse da terra para uso em vários 
projectos e por diversos agentes económicos. 

 
    Aforamento e Arrendamento 
 

Na eventualidade de um dia a terra ser privatizada a adoptação do regime de aforamento e de 
arrendamento que eram práticas antes da nacionalização da terra, permitiriam antes de 
atribuição do direito definitivo certificar-se de que o sujeito de direito tem realmente 
capacidade para  investir e utilizar convenientemente a terra, e, mais tarde conceder-se a duat 
ou a propriedade da terra. 
 
Quais as questões que devem ser consideradas  quanto o Estado continuar proprietário da 
terra, algumas normas preventivas e proteccionistas podiam continiuar a ser aplicadas 
nomeadamente: 
 
- As pessoas singulares e estrangeiros só podem adquirir o direito de uso e aproveitamento  

da terra desde que residam há pelo menos 5 anos em Moçambique conforme dispõe a 
alínea a) do artigo 11 da Lei de terras; 

 

                                                 
374 O artigo 688 do Código civil diz que “só podem ser hipotecados os prédios rústicos e urbanos, o domínio directo e o domínio útil dos bens 
enfitêuticos, o direito de superfície, o direito resultante de concessão em bens  do domínio público, observadas as disposições legais relativas à 
transmissão dos direitos concedidos, o usufruto  das coisas e direitos constantes das alíneas anteriores”. 
375 Op Cit Plácido e Silva pág. 384 e 385.... a hipoteca pode recair também em imóvel alheio, desde que o senhorio o consinta. 
No caso em análise, é necessário que o Estado legisle, permitindo a hipoteca e, penhorabilidade do direito de uso e 
aproveitamento da terra.  
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- As pessoas colectivas estrangeiras adquirem o direito de uso e aproveitamento  da terra 
desde que estejam constituídas ou registadas em Moçambique nos termos da alínea b) do  
artigo 11 da Lei de terras; 

 
- O processo de concessão do duat continuará a ser precedido de consulta às comunidades  

locais, como garantia de posse de terras pelas comunidades locais376. 
 

- Mater a autorização provisória que prevê o prazo probatório de 5 anos para nacionais e 2 
anos para estrangeiros conforme o artigo 25 da Lei de terras e 28 do respectivo 
regulamento. 

 
- Manter a autorização provisória, revogável nos termos do artigo 27 da Lei de Terras, 

conjugado com o artigo 32 do respectivo regulamento. Nos termos do preceituado  
naquelas disposições legais, no término do prazo da autorização provisória,  verificando-
se o não cumprimento do plano de exploração e sem motivo plausível, a  licença sera 
revogada, sem direito a indemnização pelos investimentos possivelmente efectuados no 
terreno. 

 
- Possibilidade de cancelamento do direito por falta de demarcação do terreno no prazo de 

um ano após a autorização provisória377. 
 

- possibilidade de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra nos casos  em que 
se verifica a falta do cumprimento do pleno de exploração, de harmonia com o disposto 
na alínea a) do nº- 1 do artigo 18 da Lei de terras, conjugado com o artigo 19 do seu 
regulamento. 

 
O ambiente real que actualmente caracteriza as transmissões do direito de uso e 
aproveitamento da terra na sociedade Moçambicana entre privadas sem qualquer instrução 
do Estado demonstra que a própria lei de terras não previu que tal pudesse anterior, logo, 
somos de opinião de que este aspecto é de facto importante nesta fosse e requer uma 
reflexão urgente sub para de constituir, (se é que não está a constituir) um grande foco de 
conflitos de terras. 
  
O panorama que se vive na prática é de uma tendência de cada vez mais se multiplicarem  as 
situações de transmissões do direito de uso e aproveitamento da terra extra-legais 
constituindo na prática um verdadeiro costume “contra legem”. Nesta circunstância, é 
aconselhável que as entidades competentes por legislar procedem a uma ponderação e 
actuem no sentido de legislar aquilo que está a ser prática reiterada da comunidade. 
 
A liberalização que se propõe não retirará o papel controlador do Estado. Este continuará a 
usar os mecanismos preventivos e proteccionistas previstos na lei de modo a combater 
situações de uma eventual anarquia. 
 
Não pretendemis com isto defender a privatização da propriedade da terra por considerar 
que esta medida enfraqueceria a segurança da posse da terra pelos camponeses e limitaria a 

                                                 
376 Cfr. Nº- 3 do artigo 13 in fine da L.T, e alínea e) do artigo 24 do RLT conjugado com o nº- 2 e 3  do artigo 27 do RLT. 
377 Cfr. Nºs- 2 ,3, 4 do artigo 30 do RLT 
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força do Estado no sentido de agir contra situações de açambarcamento de terras sem a 
devida exploração. Até porque entendemos que a terra certamente é a grande riqueza que o 
povo moçambicano possui e enquanto não forem consolidadas outras formas e fontes de 
riqueza e o seu devido desenvolvimento não se mostra, por isso, exequival a tomada de uma 
decisão de privatiza,cão da terra. 
 
Quanto ao princípio da hipotecabilidade e penhorabilidade do direito de uso e 
aproveitamento da terra pode ser assumido sem pôr em risco a essência do direito de 
propriedade sobre a terra que deve continuar nas mãos do Estado. O que se pretende é que 
se for aceite a figura de alienabilidade do direito de uso e aproveitamento da terra (título), 
terá sido criado um mecanismo que viabilizaria a hipoteca e penhorabilidade do direito de 
uso e aproveitamento da terra e, permitiria que os agentes económicos efectuassem as suas 
actividades com base nalguns meio idóneo de garantia  que também lhes permitiria obter 
créditos bancários. 
 
Também, acreditamos problemas coloca-se quanto à procura de terras ferteis para agricultura 
comercial e para investimentos nas áres de turismo e industria.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 222 

CAPÍTULO IV 
 
 

1. CONFLITOS DE  TERRA E MECANISMOS DE SOLUÇÃO 
 

 
a) Contexto 

 
Em Moçambique os conflitos de posse da terra reportam-se ao período de ocupação 
colonial portuguesa quando as populações viram as suas terras a serem expropriadas. 
Mais tarde, após a independência nacional a situação agudisou-se pois, as populações 
ocuparam vários espaços de terra sem obedecer a nenhum critério ou norma legal. Na 
época, a expressão generalizada era de que “Á terra é nossa, por isso, podemos ocupá-la sem 
qualquer problema”. Porém, e contrariamente a esta posição, as populações viram a terra a 
ser nacionalizada pelo Estado e torná-la sua propriedade. Todas as terras que outrora  
foram propriedade de colonos português passaram a constituir empresas estatais agrárias 
e formaram-se também cooperativas agropecuárias cujo objectivo era desenvolver as 
zonas rurais, através de formas de produções socialistas. Algumas dessas terras foram 
usadas para criar as aldeias comunais378  
 
A guerra civil que entretanto despoletou em 1977 opondo o governo e a Renamo, 
constituiu um dos motivos para o agudizar dos conflitos de terra, principalmente quando 
em 4 de Outubro de 1992 o Governo e a Renamo assinaram o Acordo de Paz em Roma 
e iniciou o reassentamento da população. O processo de atribuição de terras às 
populações rurais não foi pacífico, pois, com o regresso das populações às suas zonas de 
origem, aliados aos pedidos da ocupação de terras, e aos mecanismos pouco 
transparentes de atribuição da terra bem como a ausência da garantia dos direitos de 
posse da terra, constituiram, dentre outros, os factores que concorreram para o 
surgimento de conflitos de terra em várias zonas do País.  

 
1.1.   Conceito (definição) de conflito de Terras.       

 
O  conceito conflito de terra não está definido na lei de terras, nem no Regulamento, sendo, 
pois, definido por várias outras formas. No entanto, que há de comum entre os outores 
na tentativa de definição de conflito é o facto de se tratar de uma situação, manifestação da 
contraposição de interesses, opondo duas ou mais pessoas que alegam ser possuidores do 
direito sobre a terra ou de ser titulares do DUAT, cuja solução de tal conflito carece de 
intervenção de uma autoridade com poderes para tal. Por isso, o conflito há-de ser 
entendido como uma situação de tensão e disputa claramente manifestadas pelas partes 
que reivindicam um direito sobre a terra.  

 

                                                 
378 Araújo, M.G.M. ( 1983), As aldeias Comunais e o seu Papel na Distribuição Territorial da População Rural na Republica Popular de 
Moçambique, Maputo, 365 – 77. 
- veja também o artigo 11 da Constituição da República Popular de Moçambique (1975). O Estado encoraja os camponeses e 
o sector privado a trabalharem em conjunto, organizando-se em cooperativas e outras formas de organização colectiva.  
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Os conflitos de terras envolvem, na generalidade, as comunidades locais379, os 
investidores (pessoas singulares e colectivas) e o Estado. Entretanto, os conflitos não 
acontecem só nas zonas rurais mas também nas zonas380. 
 
Os conflitos de terras surgem, devido a interesses que os particulares têm em relação ao 
seu uso e aproveitamento da terra. O conceito de interesse é, pois, entendido de várias 
maneiras dependendo da situação ou do contexto em que o mesmo se deve aplicar.  

 
Em matéria de direitos sobre a terra, e, tendo em conta uma concepção Objectivista podemos 
caracterizar o interesse como sendo a relação que se estabelece e existe entre um sujeito e um bem 
jurídico que é oposto a satisfazer uma certa necessidade que lhe é particular. Entendemos, também, 
que tratando-se de uso e aproveitamento de terra, o interesse há-de necessariamente ser 
uma situação potencialmente dinâmica por preencher uma vontade de prossecução de um 
objectivo definido que é o de se obter o direito sobre a terra. 

 
Sendo um determinado sujeito titular do uso e aproveitamento da terra ao abrigo do nº- 
17 do artigo 1 da lei de terras, não há-de, certamente, aceitar que alguém lhe perturbe o 
direito ou a posse da terra.  

 
Por isso, havendo um conflito sobre o duat, haverá que usar mecanismos necessários para 
a sua solução. É o que passaram a tratar em diante, contudo, vejamos quais as causas de 
conflitos de terras.     

 
1.2. Algumas causas de conflitos de terras 
 

As causas das reivindicações e conflitos sobre a terra, derivam de vários factores: geográfico, 
político, económico, jurídico e institucional. 

 
Pela sua importância vamos analisar cada uma delas. 

 
a) Factor geográfico: 

 
Em regra as zonas urbanas das grandes cidades capitais de Moçambique381 tem uma 
densidade populacional bastante elevada quando comparada com a maioria dos 
distritos do País.  
 
Daí que a pressão exercida sobre os recursos naturais seja de facto muito intensa, 
estando assim na origem de alguns conflitos sobre a posse da terra. 
 
 
  
 

                                                 
379 Nº- 1 do artigo 10 da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro  
- Artigos 10, 11 da lei nº- 19/97 de 1 de Outubro 
380 Cfr. Scott, Kloeck – Jenson (1998). Textos escolhidos sobre a terra; a posse da terra, agricultura e demais assuntos sobre a 
terra em Moçambique e Africa. Catálogo, 3ª- Edição, Maputo: LTC – Projec e NET. 
- CORREIA. F.A. (1997) “Direito Urbanistico e o Princípio da Igualdade”, Coimbra Editora, Portugal, 27, 54. 
381 (Maputo, Matola, Xai Xai, Beira, Nampula, Quelimane, Tete, só para citar estes). 
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b) Factor Político:  
 
O conflito armado obrigou a que muitas famílias procurassem abrigo perto das 
regiões urbanizadas e próximas das principais vias de acesso382. 
 
Terminado o conflito em 1992, parte dessas famílias preferiram continuar a viver no 
local em que se instalaram, procurando encontrar terras para cultivo nas 
proximidades do local, o que fez surgir no seio dos camponeses um certo 
descontentamento, pois estes não estavam interessados em compartilhar com 
estranhos, nas terras legadas pelos seus antepassados. 
 
O processo da deslocação dos camponeses de uma região para outra fez surgir um 
outro problema que ocorre pincipalmente no momento de regresso e reassentamento 
da população deslocada, o que também provocou a eclosão dos conflitos de terra.  

 
c) Factor Económico:  

 
A grande procura de terra por agentes económicos de várias origens e com objectivos 
de realizar os seus investimentos constitui também factor de conflito de terras, pois, a 
falta de um cadastro organizado de terras disponíveis, obriga a que sempre a sua 
procura se faça em condições tais que conflitua com as terras dos camponeses ou de 
outros agentes económicos que já possuem o duat sobre as referidas terras. 
 
Procurando compreender porque é que as zonas com investimentos são 
tendencialmente focos de conflitos, apercebe-se que “para além de serem férteis, estas 
zonas possuem infra-estruturas que permitem o desenvolvimento agro-pecuário383” em melhores 
condições. 
 

d) Factor Jurídico:  
 

Como anteriormente referimos, grande parte dos conflitos de terra tiveram a sua 
génese no decurso da vigência da Lei nº- 6/79, de 03 de Julho e do respectivo 
Regulamento da lei de Terras, aprovado pelo Decreto nº- 16/87, de 15 de Julho.  

 
Entretanto, alguns aspectos da lei 6/79 propiciaram o surgimento de conflitos em 
face de uma lacuna e distorção na interpretação da referida lei e o seu regulamento. 
 
A Lei nº- 6/79 estatuia nos termos do nº- 1 do artigo 8 que “o direito de uso e 
aproveitamento é titulado por uma licença, emitida por ógão estatal competente”. O princípio 
enunciado, constituia uma excepção nos termos do nº- 2 quando o uso e 
aproveitamento da terra prosseguisse fins de economia familiar.  
 

                                                 
382 Um exemplo desse facto é o caso de um número considerável de camponeses residentes na Localidade de Nhongonhane, 
que se viu forçada a instalar-se ao longo da Estrada nacional número um.  
383 In “Notícias” (Conjuntura nacional obriga à revisão da Lei de Terra),  26 de Maio de 1994, p.1. 
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Quer isto dizer que excepcionalmente é dispensada a emissão de uma licença, isto é, 
não constituia obrigatoriedade a emissão de tal documento quando se tratasse de um 
duat para a economia familiar. 
 
Porém, se atentar ao disposto no nº-1 do artigo 47 do Regulamento da Lei de Terras 
aprovado em 1987, pode-se constatar que, de facto, o uso e aproveitamento da terra, 
embora visando satisfazer as necessidades do agregado familiar, pode vir a carecer de 
uma licença.  
 
Ora, essa situação ocorria, quando se trata de ocupação de zonas de protecção e de 
planos de desenvolvimento agrário.  
 
Decorre no entanto destes preceitos que a ocupação, como forma de aquisição do 
direito de uso e aproveitamento de terra, comportava ambiguidade no seu 
tratamento, logo, susceptíveis de criar conflitos d direitos sobre a terra.  
 
Acresce-se a este aspecto o disposto no artigo 36 do R.L.T. que determinava que “o 
título do direito de uso e aproveitamento da terra faz prova plena em juízo e fora dele dos factos que 
nele estajam inscritos”.  
 
Recorde-se, contudo que de acordo com o R.L.T. , aprovado em 1987, “o título é o 
documento emitido pelos Serviços de Cadastro, ou pelos Conselhos Executivos nos termos da Lei de 
Terras e do referido Regulamento comprovativo do direito de uso e aproveitamento de determinada 
porção de terra”.  
 
Com base no comando legal atrás mencionado384, constituia, sem dúvida, o que mais 
realçava o valor jurídico do título do direito de uso e aproveitamento da terra, 
conferindo a legalidade do seu titular e colocando-o numa posição juridicamente 
segura, face a todos aqueles que, embora estejam a ocupar a terra, não possuissem 
título, encontrando-se no entanto, nessa maioria, em situação vulnerável, os 
camponeses.  

 
Em síntese, a problemática dos conflitos de terra, pode ser demonstrada nos seguintes 
termos:  

 

 Segundo a confirmação feita pela Direcção de Agricultura da Província de Maputo, 
“a falta de títulos de propriedade ou registo dessas terras por parte da população faz com que essas 
terras sejam consideradas livres pela DINATEF ( Direcção Nacional de Terras e 
Florestas), e nessas condições a terra pode ser concedida a quem requerer”.385 
 

 Nos termos do nº- 8 da Política Nacional de Terras e as respectivas Estratégias de 
Implementação – Resolução nº- 10/95, a insegurança quanto à titularidade dos 
direitos de uso e aproveitamento da terra, foi causada pela “ambiguidade entre os 

                                                 
384 Artigo 36 do RLT de 1987 
385 In “ Demos”, afinal de quem é a terra?, nº- 07, de 30 de Novembro de 1994, p. 8.  
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dispositivos legais que, conferem prova plena aos titulares de uso e aproveitamento da terra, 
enquanto, por outro lado, dispensam de licença os terrenos para fins de agricultura familiar”386. 

 
e) Factor Institucional 

 
São sobejamente conhecidas as causas do deficiente funcionamento do aparelho 
administrativomoçambicana, em particular as “dificuldades financeiras humanas e 
logísticas para levar a cabo a sua actividade. Não só o orçamento que lhes é atribuido 
é insuficiente para levar a cabo um trabalho de qualidade aceitável, como também 
enfrentam problemas de falta de técnicos devidamente formados, equipamento 
adequado às exigências do trabalho”387. 
 
Para além destes obstáculos, a excessiva burocratização típica das instituições 
públicas, o desconhecimento por parte de alguns funcionários dos procedimentos 
legais inerentes à aplicação da legislação sobre a terra, criam principalmente no seio 
dos camponeses, a camada social desprovida de meios financeiros e de 
conhecimentos, condições para que estas se sintam cada vez mais desmotivados a 
legalizar a titulação das áreas ocupadas. 
 
Por outro lado, existem algumas irregularidades denunciadas pelos camponeses,  
como por exemplo, procedimentos pouco claros em matéria de atribuição de 
terrenos388, o que leva nalguns casos a classificarem-se de corrupção. 
 
Determinadas situações acima descritas, poderiam ser pontualmente evitadas, 
mediante um eficiente esquema de fiscalização do funcionamento do Aparelho 
administrativo. Para o efeito a sindicância, que consiste no apuramento através do 
processo próprio do estado geral de funcionamento de um serviço, é uma das 
alternativas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 

                                                 
386 CFR. Boletim da República, 1ª- série, nº- 9, de 28 de Fevereiro de 1996, p. 52 (2). 
387 Muteia, Hélder (1996), A problemática de terras em Moçambique, Maputo, Abril, p. 20.  
388 Santos, Francisco Maurício dos, e Novela, Dulce Maria, Estudo sobre a problemática de terra no sul de Moçambique, 
Maputo,1996. p. 47. 
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2. TIPOS DE CONFLITOS DE  TERRA E SUAS ORIGENS   
  

A guerra provocou o acesso de muitas pessoas vindas do interior à procura de segurança e 
condições para cultivo. Ao mesmo tempo, foram-se instalando indivíduos do sector privado 
com o propósito de criar gado. Enquanto houve terra suficiente, não houve grandes conflitos. 
Porém, com o decorrer do tempo as coisas mudaram. 

 
Embora nacionalizada, a propriedade da terra não foi assumida pelo Estado de forma 
efectiva. Como consequência, os novos empresários ocuparam-na sem recorrer ao cadastro, 
ao mesmo tempo que os residentes se consideraram os donos legítimos por razões históricas. 
As autoridades locais, por sua vez, faziam entregas, quer aos novos empresários quer a 
deslocados, das parcelas de terra solicitadas, à margem do serviços cadastrais e outros 
competentes. Em muitos casos muitos não possuem títulos de concessão de terra nem 
conhecem verdadeiramente os limites das suas parcelas, salvo alguns empresários que os 
conseguiram sem consulta prévia às autoridades "tradicionais". As sobreposições são 
evidentes e são razão do conflito, sendo esse alimentado ainda por se estar em presença dos 
sistemas de exploração de terra distintos e geradores de conflitualidades: enquanto os camponeses 
são agricultores de mandioca e criadores de espécies pecuárias de pequeno porte, os empresários são criadores de 
gado bovino e, em menor escala, caprino, espécies que invadem as terras dos camponeses e  constituem mansões 
e realizam projectos industriais e de turismo. 
 
O governo teve de intervir, defendendo dentre vários aspectos os seguintes: 

 Definição da necessidade de coabitação e de segurança em relação aos direitos à terra, 
com demarcação das parcelas das comunidades e dos empresários;  

 Definição de contrapartidas: as comunidades cedem terras em troca de ajuda ao 
desenvolvimento das suas comunidades; 

 Desenvolvimento agricola nos distritos e demais zonas rurais. 

A questão da terra para fins agrários não pode ser vista independemente da questão agrária, 
em si mesma. O Governo moçambicano não tem dado a sua máxima atenção a este 
problema, o que o levou a abandonar as populações rurais à sua sorte, em vez de as 
estimular a produzir, através de mecanismos de micro crédito e outras políticas 
macronómicas.  
 
Essa atitude, aliada ao disfuncionamento da economia e à guerra, provocou distorções de 
toda a ordem à agricultura moçambicana. Os camponeses, deslocados ou espoliados, não 
dispõem de recursos para realizar a produção comercial. A fragilidade das instituições do 
Estado não permite pensar que este possa, por si só e a curto prazo, corresponder às 
expectativas dos produtores, pelo que será necessário negociar, de forma aberta e criativa, 
um conjunto importante de princípios básicos e políticas de desenvolvimento agrário. O 
campo precisa de investimentos produtivos e sociais, pois os camponeses não possuem 
capital, o Estado não está capaz de promover tais investimentos e o sector privado detentor 
de capital pode trazer benefícios de ordem económica e social. Por outro lado, há que 
reconhecer que as comunidades rurais têm direitos históricos e culturais que não podem ser 



 228 

alienados, e têm de ser reconhecidos por serem os principais responsáveis, actualmente, pela 
maior parte da produção agropecuária. Porém, se a coabitação entre camponeses e o sector 
privado é possível e desejável, há que pensar em contrapartidas. Desde que haja um 
processo negocial sério, as comunidades poderão possivelmente estar interessadas em ceder 
parte das suas terras, se obtiverem em troca investimentos tecnológicos para aumento da 
produtividade e da produção e em infraestruturas sociais como escolas, saúde, estradas, etc. 

 
A importância a dar aos direitos das comunidades em relação à terra tem a ver, também, 
com o facto de elas gerirem, na realidade, mais de 90% das terras do país. Este aspecto não 
pode ser esquecido se Miçambique quiser um desenvolvimento sustentável para a agricultura 
e para as áreas rurais. 
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3. ALGUNS CASOS DE CONFLITOS DE  TERRA   
 

 
A Província de Maputo e a Cidade de Maputo são os locais onde os conflitos de terra se 
agudizam e, alguns desses conflitos acabam sendo dirimidos nos tribunais comuns ou no 
Tribunal Administrativo, nas restantes províncias de Moçambique são raros os casos em que 
os conflitos tenham sido remetidos aquelas instâncias judiciais. Entretanto, pela importância 
no âmbito do presente trabalho vamos abordar alguns casos que pela sua notoriedade  
poderão ajudar a compreender alguns conflitos de terras. 
 
O sul e o centro de Moçambique, com realce para as províncias de Maputo, Gaza, 
Inhambane, Sofala, Manica e  Zambézia constituem as que mais conflitos de terra 
apresentam. Na província de Inhambane têm sido reportados casos de disputa de terras para 
o turismo, entretanto, a grande incidência nota-se nas ilhas de Bazaruto, em vilanculos, 
Benguerra, entre outras, enquanto que em Gaza a disputa de terras nas zonas para a 
agricultura, turismo e em Maputo Cidade e Província os conflitos são multifacetados, Sofala, 
Manica e Zambézia, têm conhecido conflitos nas zonas agrícolas. 
 
A província de Zambézia apresenta alguns casos interessantes que foram reportados ao longo 
das últimas duas décadas e que se tornaram famosos, além dos que pela sua natureza mostram 
existir incapacidade declarada do Governo de colmatar tais conflitos ou focos de conflitos. 
 
Por razões obvias ao longo da exposição omitiremos alguns nomes ou apresentarem outros 
para não ferirmos susceptibilidades. 
 

1. Cidade de Maputo 
 
Caso nº- 1 

 

  Processo: Tramitado em 2005. 
 

Partes: Otelo reclamante 
 

Natureza do litígio: Reclamação, interposta no Conselho Municipal. por Otelo. 
 

Fase do surgimento do conflito: O conflito é posterior à autorização do pedido de direito (5).  
 

Breve descrição dos factos: 
 

Otelo, renunciou  em Abril de 2004o direito de uso e aproveitamento do  talhão nº- 
148/C.9, da parcela nº-A 1 nos termos do artigo 18º/ 1 alínea d) da LT. Entretanto, a 
sua intenção não era a renúncia mas sim passar o duat a favor de Amílcar. 
 
A ideia de Otelo era de que a renúncia, acompanhada do pedido de transmissão do 
direito a favor de Amílcar seria o procedimento adequado para a transmissão onerosa 
do seu direito. Todavia, o Conselho Municipal interpreta a renúncia como a extinção do 
direito de Otelo e a reintegração do talhão no conjunto de talhões sob sua gestão. 



 230 

 
Para o Conselho Municipal estariam criadas as condições para uma nova atribuição, 
cujo beneficiário seria escolhido pelo Conselho Municipal. Entretanto, Otelo insurge-se 
contra essa decisão. 

 
Decisão: Os procedimentos para a transmissão do direito não são da disposição do  
público, ou seja não assiste ao Otelo o direito de exigir que o seu duat seja tramitado por 
sua vontade ao Amílca. 
 
Caso nº- 2 

 
Processo: Tramitado em 2006 

 
Partes: Empresa de Construções, Lda, (reclamante); Montalex e o Instituto de Educação. 

 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal pela Empresa de 
Construções, Lda.. 

 
Fase de surgimento do conflito: Depois da autorização da transmissão do direito a favor da 
Reclamante. 

 
Breve descrição dos factos: 

 
A Empresa de Construções, Lda, que é o reclamante, interpôs uma reclamação, em Maio 
de 2006 contra a Montalex e o Instituto de Educação por estes terem ocupado a sua 
parcela nº-141/8L. 
 
A reclamante adquiriu a parcela em litígio através da transmissão da mesma feita entre si e 
o antigo titular, tendo regularizado a mesma a seu favor em 2005 e pretende fazer a 
construção de um complexo comercial. 
 
Em Março de 2006 o Conselho Municipal atribui à Montalex e ao Instituto de educação a 
parcela nº-141/8L, pertecente ao reclamante, onde a Montalex pretende construir uma 
moradia familiar.  
 
Na reclamação apresentada ao Conselho Municipal, a Empresa de Construções, Lda 
pergunta como é possível entregar a outras pessoas um terreno completamente vedado 
nunca abandonado, sendo do conhecimento público que o mesmo lhe pertence. 
 
Em face da reclamação, o Conselho Municipal promete á reclamante atribuir-lhe 
futuramente uma parcela equivalente. A parcela em litígio é, por sua vez, dividida em 
duas: uma é atribuida a Montalex e outra ao Instituto de Educação. 

 
Decisão: O Conselho Municipal considera que se trata da extinção do direito do 
Reclamante por não cumprimento das suas obrigações ou do plano de exploração. 
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Entretanto, o Conselho Municipal antes de comunicar este facto a reclamante autoriza 
novos pedidos incidentes sobre a mesma parcela. Durante o litígio procede a uma sub-
divisão da parcela em duas. Sendo que, face a reclamação da Empresa de Construções 
promete atribuir-lhe uma parcela equivalente. 
 
O Conselho Municipal protagonizou aqui situação de dupla ou múltiplas atribuições de 
parcelas.  
 
Caso nº- 3 
 
Processo: Tramitado em 2005 

 
Partes: Maria, (reclamante). 
 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal por Maria não 
concordar com uma decisão do Conselho.  
 
Fase do surgimento do conflito: O conflito é posterior á autorização do pedido de direito da 
Maria. 
 
Breve descrição dos factos: 
 
Em 01.10.04 o Conselho Municipal autorizou o pedido de direito da parcela nº-140 
A.H./915  dos suburbios a favor de Maria e no mesmo ano é aprovado a licença para 
construção na parcela. Em Outubro de 2005 aquele Conselho prorroga o prazo de 
cumprimento do plano de exlporação por mais um (1) ano.                    
 
Decisão: Entretanto, a 12/11/ 1998 Maria é informada pelo Conselho de que por lapso a 
parcela nº-140 A.H./915 fora autorizada a outro cidadão e se propunha como alternativa 
a atribuição de uma nova parcela a Maria. É por estes factos que a Maria Reclama. 

           Estamos perante uma autorização dupla de uma parcela. 
 
 Caso nº- 4 
 

Processo: Tramitado em 2006 
 

Partes: Victor., (reclamante), e Vendedores informais. 
 

Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal.  
 

Fase do surgimento do conflito: Fase posterior à autorização do pedido de direito por Victor. 
 

Breve descrição dos factos: 
 
Em 2006 o Conselho Minicipal autorizou o pedido de direito do Victor sobre a parcela 
nº- 273 A dos suburbios sita no Bairro de Chamaculo com vista à construção de um 
Stand de venda de automóveis. 
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À data da autorização do pedido a parcela encontrava-se livre. Porém, enquanto 
aguardava a passagem da planta topográfica, foi sendo invadida e ocupada por 
vendedores informais. 
 
Na verdade, a parcela fora pelo Conselho Municipal atribuída aos vendedores informais, 
supostamente a título provisório. Após a recepção da planta topográfica, Victor submeteu 
à aprovação do Conselho Municipal, o projecto de obras do Stand, que é aprovado em 
Abril de 2006. No mesmo ano, apresentou uma reclamação pela não retirada dos 
vendedores informais. 

 
A situação mantém-se inalterada até à presente data, o que se traduz na impossibilidade de 
concretizar o fim a que se propós ao requerer a parcela. A não retirada dos vendedores 
informais tem como consequência o não cumprimento por Victor do prazo estipulado 
pelo Conselho Municipal para o cumprimento do plano de exploração e agravamento de 
custos suportados pelo reclamante. 

 
Decisão: O causador do conflito é o Conselho Municipal que simultaneamente autoriza o 
pedido de Victor e cria uma situação supostamente provisória que tende a eternizar-se. 
 
Caso nº- 5 

 
Processo: Tramitado em 2005 

  
Partes: Entre Munícipes do Bairro da Mafalala 

 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal. 

 
Breve descrição dos factos:  

 
O conflito entre aqueles Munícipes decorre das ocupações precárias de zonas livres. 
Pretendendo alguns Moradores alinear imóveis do A.P.I.E. surgiu, no Conselho 
Municipal a posição de que se deve proibir a alineação de imóveis enquanto não se 
esclarecer a situação de talhões ou parcelas ilegalmente tomadas, existem no Bairro da 
Mafalala imóveis construidos em Parcelas ou Talhões extensos, implantados 
desordenada e precariamente, uns com autorização de construção e outros sem 
autorização.  
 
O facto é que aqueles que construiram as sua casas em parcelas ou talhões não 
autorizados, ocupantes de boa fé, e correm o risco de perder esses terrenos a favor dos 
que têm autorização de pedido de direito, dos adquirentes dos imóveis do A.P.I.E. ou do 
Estado porque se constatou que os terrenos expontaneamente ocupados são susceptíveis 
de se integrar em talhões ou parcelas destes últimos, sobretudo com a aprovação do 
futuro plano de urbanização.  
 
Estes problemas agudizam-se hoje com a entrada em vigor da lei nº- 5 /91 de 09. 01. 
(sobre a alineação de imóveis do A.P.I.E.) 
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Pareceres: O  M. O. P. H. Deu como parecer, “que estes casos impõem a regularização dos terrenos 
sem autorização do pedido de direito através do estudo/ análise caso a caso e não uma solução 
generalizada. Alerta para que se tomem medidas preventivas, de contrário o Estado poderá sofrer 
consequências desastrosas no futuro, quando tiver capacidade de urbanizar ou reordenar a área em 
questão”. 
 
O Sector do planeamento urbano do Conselho Municipal entende que a “solução de integração em 
planos de urbanização não é viável, porque provocaria conflitos futuros desnecessários”. Assim, propõe 
a “elaboração de um estudo mais aprofundado sobre áreas não-parceladas incluindo também zonas com 
planos de parcelamento onde estes não foram respeitados”.  
 
Decisão: “Este conflito apresenta múltiplas causas, com destaque para problemas de 
guerra, demográficos e de urbanismo. Portanto, devia-se buscar-se soluções equilibradas, 
impondo-se sempre o respeito da Constituição, nomeadamente a salvaguarda dos 
direitos adquiridos por ocupação. É útil fazer-se o estudo casuístico e permitir a 
Regularização das ocupações de boa fé e atribuição de outras parcelas ou talhões, nos 
casos que ofendessem o plano de urbanização ou as regras urbanísticas fundamentais”.  
 
Caso nº- 6 

 
  Processo: Tramitado em 2006 

 
Partes: Paulo, (reclamante). 
 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal por Paulo. 
 
Fase do surgimento do litígio: O conflito é posterior à autorização do pedido de duat. 
 
Breve descrição dos factos:  
 
O conflito opõe Paulo e o Conselho Municipal. Paulo, em 2005 pretendeu alinear o seu 
imóvel implantado na parcela nº- 176/C.1, situado no Bairro da Mafalala, Rua Gilé, e é 
confrontado com uma ordem Municipal de interdição de alienação. 
  
O Conselho Municipal alega que o “imóvel que o Paulo pretende alinear está situado numa  parte 
da parcela nº-177/ C.2. O mesmo imóvel está localizado numa zona sem plano (parcial) de 
urbanização, área que em tempos, sofreu uma ocupação expontânea. O imóvel em causa não possui 
processo de construção”.  
 
O Conselho Municipal entende que “Paulo deve aguardar pela análise deste processo dentro do 
programa de regularização (decorre fundamentalmente das ocupações sem Título, ou seja não houve o 
pedido de direito, sendo por isso necessário regularizar tais situações porque protegidas pela lei de terras, 
nos termos do artigo nº- 12 alínea b) da LT.)”. 
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Paulo na reclamação alega que não é responsável por esta situação, pois ocupa o terreno 
há mais de dez anos e com o conhecimento público, temendo pela redução ou perda da 
sua parcela.      
 
Decisão: Levantam-se  neste caso várias situações com destaque para o facto de Paulo ter 
direito à parcela em causa por aquisição de direito de uso e aproveitamento de terra por 
ocupação de boa fé. Tratando-se de áreas urbanas é necessário analisar as implicações 
jurídicas e as condicionantes. 

 
Caso nº-  7 
 
Processo: Tramitado em 2006. 
 
Partes:  - Bento Industria, Lda, ( reclamante) 
           - Ricardo, Lda (reclamante) 
 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal por Bento Industria, 
Lda. 
 
Fase de surgimento do conflito: O conflito é posterior à autorização do pedido de duat 
concedudo ao Bento Industria, Lda.  
 
Breve descrição dos factos:  
 
Bento e Ricardo litigam sobre o direito à parcela nº- 493/ 3.A. do foral da Cidade de 
Maputo. 
Bento reclama tendo como base os seguintes factos:  Ele é Titular da parcela em causa 
por autorização de pedido (12.07.98) pelo Conselho Municipal. 
 
Tomou conhecimento de que a Administração Nacional de Estradas (ANE) autorizou a 
Ricardo a construção dum posto de abastecimento de combustíveis no terreno de que 
Bento é titular, sita na Av. de Moçambique e pede ao Conselho Municipal para mandar 
cancelar qualquer obra em curso no seu terreno e pede a emissão de planta topográfica 
requerida por si há 30 dias.  
 
Ricardo contra-alega e reclama dizendo que é Títular da parcela em causa pois adquiriu a 
mesma por transmissão do direito entre ele e Bento, por isso, encontra-se a desenvolver 
o projecto de construção de estação de serviço no terreno. 
 
Bento, face as contra-alegações de Ricardo replica, dizendo que as transmissões 
onerosas sobre bens imobiliários, como é caso da parcela em disputa, só são válidas se 
forem formalizadas por escritura pública segundo os artigos 875º e Código Civil., 
portanto não se transmitiu o terreno a favor de Ricardo.  
 

A ANE alega que por um lado não autorizou ao Ricardo a construção de um posto de 
combustível na Parcela nº- 493/3.A por tal poder causar sobreposição de direitos na 
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mesma parcela, e por outro lado Ricardo não é titular da parcela em causa, condição para 
obter a licença de construção do referido posto. 

 
Decisão: A figura jurídica central do problema é a transmissão do direito de uso e 
aproveitamento de terra. Da análise do caso infere-se que é provavél a existência de um 
acordo entre as partes, porém, juridicamente irrelevante pois, ou não existem os 
pressupostos ou não foi observado o regime jurídico sobre a transmissão de direito 
imposto pela LT.. Enfim, as partes desconhecem tal regime. 
 
“As partes agem, porém, segundo a lógica do regime dos contratos de compra e venda 
assumindo o bem jurídico terra como coisa vendável, sujeita, portanto, as regras do direito 
privado, o que não pode ser aceite”.. 
 
Caso nº-  8 
 
Processo: Tramitado em 2006 

 
Partes: Luís, (Reclamante), e Rui. 

 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal por Luís. 

 
Fase do surgimento do conflito: O conflito é posterior a autorização do pedido a favor do 
Reclamante. 

 
Breve descrição dos factos: 

 
Luís é Titular da parcela nº-141 B/699 e requer ao Conselho Municipal a autorização 
para a transmissão do referido terreno a favor de Rui. 
 
Entretanto, após a autorização do pedido do direito a favor do Luís, é fixado um prazo  
para a construção. O Conselho Municipal autoriza em 2004 a prorrogação deste prazo 
por mais 12 meses. 
 
Enquanto decorre este prazo o Reclamante requer ao Conselho Municipal a autorização 
para a transmissão da parcela a favor de Rui. Simultaneamente, o reclamante passa uma 
procuração ao Rui, onde se afirma que este pode requerer a passagem da referida parcela 
para o seu nome.  
 
Em Julho de 2006, o Conselho Municipal, em vez de autorizar ou indeferir o pedido de 
transmissão, informa ao Reclamante que, na verdade, a parcela está registada no foral em 
nome de uma terceira pessoa. 

            
           Face a esta situação Luís reclamou e o Conselho Municipal decidiu. 

 
Resumo do despacho: O Conselho Municipal a 13 de Agosto de 2006, face  à   reclamação  
de Luís, confirma o seu direito e autoriza a transmissão requerida a favor de Rui.  
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Decisão: Apesar da parcela estar registada no Sector do Foral em nome duma terceira 
pessoa, o Conselho Municipal confirma o direito e autoriza a transmissão, o que significa 
o valor secundário do registo do Foral. 
 
Caso nº- 9 

 
Processo: Findo, em 1997 

 
Partes: Maria, ( reclamante), e Domingos.  

 
Natureza do litígio: Reclamação interposta no Conselho Municipal. 

 
Fase de surgimento do conflito: Durante o processo de pedido de direito pela Maria.  

 
Breve descrição dos factos: 
 
Maria e Domingos litigam o direito ao talhão nº-15 da parcela nº- 1 /VIII da Cidade  de 
Maputo. 
 
Maria reclama o direito ao talhão nº- 15 da parcela nº- 1 VIII com o argumento de que 
foi a primeira a apresentar o pedido do terreno e tendo ficado provado que o seu 
expediente fora extraviado por um funcionário do Conselho Municipal. 
 
 O Conselho Municipal por despacho de 12/08/96, anulou o direito do Domingos ao 
Talhão em causa e atribui a Maria. Para tomada desta posição foi determinante o parecer 
do sector do foral. 
 
 O Conselho Municipal afirma que o conflito entre os sujeitos acima resultou de um erro 
na indicação de número de Talhão daqueles. Enfim, reconhece que o talhão foi requerido 
por ambos, entretanto tendo sido a Maria a apresentar o pedido primeiro. 
 
Resumo do despacho: O Conselho Municipal, por despacho de 23/07/96 resolveu o litígio 
em causa autorizando o pedido do direito da Reclamante, ficando por procurar um 
terreno alternativo para o Domingos. 

 
Decisão: Pelo despacho final do Conselho Municipal infer-se que o conflito resulta 
fundamentalmente da dúpla autorização de pedidos de direito, pois o pedido de 
Domingos é superveniente ao da Maria, que se encontrava já autorizado.  
 
Caso nº- 10 

 
Processo: Tamitado em 2006. 

 
Partes: Alberto (reclamante), e Aníbal. 

 
Natureza do litígio: Reclamação interposta ao Conselho Municipal por Alberto contra 
Aníbal. 
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Fase do surgimento do conflito: O conflito é posterior à autorização do pedido de direito. 

 
Breve descrição dos factos:  
 
Alberto e Aníbal são moradores do bairro da Mafalala. Em Setembro de 2005, Alberto 
interpôs no Conselho Municipal uma reclamação pelo seguinte: Aníbal ocupou o terreno 
em 2006, constituido pela parcela nº- 182/D, tendo iniciado no mesmo ano a construção 
de uma casa. Porém, o terreno tem autorização de pedido a favor de Alberto. O Aníbal 
defendeu-se dizendo que ocupou a parcela em litígio mediante autorização de pedido 
pelas estruturas do Bairro da Mafalala. 

 
Resumo do despacho:  
 
Por despacho do dia 26.11.06, o Conselho Municipal decidiu a favor de Alberto 
restituindo-lhe a parcela em litígio porque entende que Aníbal é um ocupante de má fé e 
está a realizar uma construção clandestina. O Conselho Municipal decidiu ainda pela 
demolição do imóvel no prazo de 15 dias, a contar a partir da data do despacho.  

 
Decisão: Este caso vem confirmar o desconhecimento das entidades com competência de 
autorização de pedidos de direito por parte dos cidadãos ou corrupção na gestão de terra 
urbana por parte daquelas entidades. 
 

2. Província de Maputo 
 
Caso nº- 1 

 
Processo: Tramitado em 2005 

 
Partes: Autora: Matilde, Reú: Banze.  

 
Natureza do litígio: Acção civel ordinária declarativa de condenação, interposta no Tribunal 
Provincial judicial da Província de Maputo. 

 
Fase do surgimento do conflito: O conflito é posterior à aquisição por ocupação da parcela nº- 
88/B por parte de Matilde. 

 
Breve descrição dos factos:  

 
Matilde, residente na rua D, nº- 1021 do Bairro Comunal Matola – H movem uma acção 
ordinária declarativa de condenação contra o Sr. Banze, camponês e residente no 
quarteirão nº-2 da célula “E” Bairro Comunal de Mulotana, por este ter tomado o seu 
terreno, apoderando-se dos bens aí existentes, tendo feito edificações no mesmo.  
Assim, a Autora requer ao Tribunal que condene o Reú a : reconhecer os seus direitos, 
tanto de uso e aproveitamento de terra, assim como de propriedade sobre os bens 
encontrados na parcela.  
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O Reú contesta provando que Autora nunca foi Titular do direito em litígio, estando a 
titularidade dos bens em causa a seu favor e possuindo comprovativo escrito, pelo que, 
pede que:  
 
A acção seja julgada improcedente e não provada, condenando-se a Autora. 
 

 Verificou-se a réplica da Autora e não houve conciliação entre as partes. 
 

Resumo de sentença: ( de 2005); O Tribunal decidiu que a Autora não tem nenhum título 
comprovativo de direito sobre o terreno que reclama, pois é prescrição legal que a posse de coisa imóvel, 
como é o caso em questão, tem necessariamente de ser titulada, carecendo assim de legitimidade o pedido 
da Autora. O Tribunal decidiu deste modo absolver o Reú da instância. 

 
   A Autora recorreu alegando:  
- Preterição de formalidades legais nomeadamente dos artigos 50º  nº- 1 da Lei nº- 10/92 
e o nº- 509 nº- 1 do C.P.C. 
 
O mesmo Tribunal respondeu ao recurso no dia 29 de 07 de 2006 dizendo que “as decisões 
judiciais só podem ser revistas por meio de recursos a interpôr aos próprios autos, conforme o artigo 676º 
do C.P.C. por um lado, e que o poder judicial do juiz de extingue com a sentença segundo o artigo 
666/1 do C.P.C. Pelo que indefere o pedido de interposição de recurso”. 

 
Decisão: A sentença alega a falta de título comprovativo do direito da Autora. Acresce-se 
que a maioria da população não explora a terra com título por várias razões, exigindo-se 
apenas que tenham infra-estruturas de carácter defínitivo.  
 
É de notar que, segundo a Lei nº- 19/97 pode haver casos em que a ausência de título ou 
registo não prejudica o direito adquirido por ocupação de boa fé ou por via costumeira.  
Não se está propriamente numa situação de dúpla ou múltiplas autorizações de pedidos 
de direito. Coloca-se a qualquer titular meios de defesa, com destaque para os meios de 
defesa da posse nos termos do C.C.  
 
Caso nº- 2 
 
Processo: Tramitado em 1998 

 
Partes: Requerente: Virgília; Requerido: Manuel. 

 
Natureza do litígio: Acção Cível. Providência cautelar de embargo de obra nova.  

 
Fase do surgimento do litígio: O conflito é posterior à autorização do pedido do duat a favor 
do requerente. 

 
Breve descrição dos factos: Virgília, residente na Cidade de Maputo, requer contra Manuel, 
residente no talhão nº- 962 L/I da Parcela nº- 1727 do Foral da Matola uma providência 
cautelar de embargo de obra nova, nos termos do artigo nº- 422 do C.P.C.  
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Virgília requereu esta Providência porque Manuel está construindo no Talhão  nº- 
962L/I, titulado a favor da primeira. Os argumentos básicos da requerente são: 

 
- Ela é titular do talhão em causa por via sucessória (pai) artigo 16/1 da LT nº- 19/97, 

tendo regularizado a sua titularidade nos serviços do Conselho Executivo da Cidade 
da Matola. 

 
- Pretendendo construir no terreno casa para habitação, submeteu o projecto para 

análise e aprovação. Enquanto aguardava o despacho, constatou que Manuel tomou o 
seu talhão alegando possuir um Título, supostamente passado pelo Conselho 
Executivo da Cidade de Matola. 

 
- Porque o Sr. Manuel não quis aguardar melhores esclarecimentos iniciou a construção 

no terreno, situação que levou Virgília a requer a providência cautelar referida que 
determine a suspensão imediata das obras 

 
Resumo de Sentença: O Tribunal Provincial da Matola na sentença de 01/07/99, nos autos de 
embargo de obra nova que opõe Virgília e Manuel, decidiu notificar o Sr. Manuel a não continuar com 
as obras, devendo por isso, suspender desde já a construção que vinha fazendo. 
 
Caso nº- 3 

  
O conflito de terra designado “Macaneta”, teve como protagonista, a comunidade da área 
de Marracuene – sede e um investidor privado. 

 
O litígio surge no mês de Agosto de 2006. 

 
A área do terreno em disputa compreende 20 hectares, pretendida por um investidor para 
o desenvolvimento do turismo. Os camponeses da área em litígio, para além da prática de 
agricultura, desenvolvem a pesca. 

 
Entretanto, estas actividades encontram-se gravemente afectadas, visto que o investidor 
procedeu à vedação dos 20 hectares, o que também impede o acesso à praia. 

 
A reivindicação dos camponeses resume-se no seguinte: 

  

- Segundo alegam, o investidor foi autorizado a desenvolver a sua actividade numa área 
tradicionalmente ocupada pelos camponeses; 
 

- A vedação da área em disputa, viola ainda o direito de passagem que assiste aos 
camponeses da comunidade. 
  

Os camponeses submeteram este litígio à apreciação da Administração do Distrito. 
      

Decisão: A Administração ainda não decidiu e os camponeses apresentarem nova 
reclamação ao Governo da Província 
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Caso nº- 4 
 
(Conflitos de Sibacusse) 
 
Em 1984, quando os efeitos do conflito armado assolaram a localidade de Nhongonhane 
em Marracuene, a população foi for,cada a realizar grandes movimentações à procura de 
lugares mais seguros, principalmente junto à via de acesso, estrada nacional número um. 
 
Em 1994/95, ocorreu o movimento de retorno da população deslocada devido à guerra. 
 
O referido conflito eclodiu em 10 de Março de 1997. 
 
A comunidade local, constituída por 17 famílias que retornaram e 27 que se encontravam 
na localidade, encaminharam o conflito ao grupo dinamizador. 
 
Segundo o relato dos residentes, o investidor que pretendia ocupar os 120 hectares para a 
prática de agricultura e pecuaria não possuia duat tanto dito que tenha autorização ao 
governo do distrito. 
 
A comunidade local afirmou que sobre aquela área existia um título emitido  em 1994, a 
favor de um privado, mas que não foi actualizado nos termos consagrados pela Lei de 
Terras (Lei nº- 6/79) e o seu respectivo Regulamento (Decreto nº- 16/87) então vigente. 
 
Bambo, em representação da comunidade local, submeteu o conflito de Sibacusse ao 
Tribunal Distrital, cujo processo ficou registado com o nº- 119/97. 
 
A autoridade administrativa foi informada da ocorrência deste litígio, tendo sido criada 
uma comissão a nível governamental que se deslocou ao local para conhecer da situação. 
 
Em Agosto de 2006, a Direcção Distrital de Agricultura e Pesca, comunicou ao referido 
empresário que este deveria abandonar a área pretendida, o que ocorreu no mês de 
Novembro, deixando no local algumas chapas de zinco e portas. 

 
Sublinhe-se que, a falta de título não permite que a comunidade local seja protegida na sua 
posse de terra, pois que nos fins de 1998, um outro pretenso investidor pretendia 
desenvolver a sua actividade naquela área. 
 
Conflito de Machubo 
 
O conflito de Machubo surgiu em Março de 2006 e envolve a comunidade local e um 
investidor privado. Este pretende levar a cabo actividades de agricultura e comércio. 

 
A Direcção Distrital de Agricultura foi informada pelos camponeses da ocorrência deste 
litígio. Enquanto aguardam a decisão, os camponeses continuam a desenvolver as suas 
actividades na área em disputa, com a dimensão de 150 hectares. 
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Caso nº- 5 
 
Conflito 08 de Março 
 
Este conflito após a comunidade de Marracuene-sede, constituída pelos camponeses da 
União das Cooperativas de Macarruene e uma investidora privada, desde Abril de 1998. A 
área que constitui objecto de litígio é de 8 hectares, e foi ocupada pelos camponeses em, 
1977, com a criação da Cooperativa 8 de Março a que se encontram filiados. 
 
Segundo o relato dos camponeses, ao procederem à ocupação da área em disputa não 
tinham conhecimento que a mesma pertencia à referida investidora privada. O caso foi 
submetido à Direcção Distrital de Agricultura para solução, que deu razão à investidora 
privada. 

 
Segundo os camponeses, a Lei de Terras lhes protege uma vez que já “vinham trabalhando 
a terra há 21 anos”389. 

 
Repare-se que a ocupação em apreço, preenche todos requisitos da ocupação nos termos 
consagrados pela al. B) do artigo 12 da Lei nº 19/97 de 1 de Outubro. 

 
3. Província de Gaza 
 

Na província de Gaza n maioria dos casos, os conflitos ocorrem nas antigas farmas 
coloniais por serem áreas que dispensam destroca e ainda com infrasestruturas 
construídas, tais como, casas, armazéns, currais e, por vezes, próximo de locais de 
abeberamento para o gado e de tanques caracicidas. 
 
Caso 1 – Chockwé 
 
A origem dos conflitos entre camponeses e agente económicos na Província está ligado 
ao processo de ocupação dos colonatos. Durante o período colonial, os colonatos 
permitiram a fixação de parte das suas terras à população para os servir de mão – de - 
obra barata e garantir a segurança das machambas contra invasões roubos e outros males. 
Após a independência, quando os colonatos foram abandonadoss pelos portugueses e 
intervencionados pelo Estado, os camponeses que alíesidiam ocuparam-nas e passaram a 
explorá-las em forma de machambas ou cooperativas estatais. Porque se precisava de 
mão-de-obra para garantir a operacionalização das propriedades estatais, criou-se 
condições para atrair mais camponeses de outras áreas, que ao chegarem, foram lhes 
cedido parcelas para a construção de casas para habitação e a produção individual agro-
pecuária. 
 
Com a falência do modo de produção agro-pecuário colectivo, estatal ou cooperativo, 
houve necessidade de privatizar infraestruturas existentes, ganhando o direito de 
ocupação e exploração da terra. Os novos ocupantes começaram a expulsar os 
camponeses que ocupavam essas áreas, sem antes, conservarem os antecedentes da sua 
fixação nem criarem condições para que estes se fixavem noutros locais. Daí que surgiam 

                                                 
389 In “Notícias” Marracuene, cooperativas ficam sem terra para trabalhar, de 21 de Novembro de 1998, p. 9. 
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conflitos de terra que opõem os novos agentes económicos e os camponeses, pois as 
atitudes que tomam vão contra os artigos 12 da Lei de Terra e 10 do Regulamento da Lei 
de terra, que concedem  direitos de ocupação de terra pelas comunidades locais segundo 
as normas e práticas costumeiras, bem como por estarem a utilizar e aproveitar a terra há 
pelo menos 10 anos. 

 
Caso 2 -  Magude 

 
O conflito que se verifica em Magude, envolve um agricultor que ocupou mais de 400 ha 
para fins de pastagens. Por falta de capacidades financeiras, ainda não começou a explorá-
la e, por isso mesmo, o aforamento está em especulação. No entanto, proíbe a população 
de cultivar a terra, contradizendo o estipulado no artigo 18 da Lei da terra, que preconiza 
a perda dos direitos de uso e aproveitamento da terra, caso não cumpra com os planos de 
exploração. O distrito encontra-se rodeada de farmas e não existe nenhuma possibilidade 
de se encontrar terras livres para o uso e aproveitamento agrícola; somente a uma 
distância que varia entre 5 e 10 km. 

 
Caso 3 – Mapulanguene 
 
Na vila de mapulanguene a situação é mais grave porque os assentamentos populacionais 
foram construídas no interior das farmas, primeiro como residências dos trabalhadores e 
mais tarde como acampamentos para deslocados de guerra. A sobreposição de interesses 
nas mesmas terras, entre as partes envolvidas no litígio – por um lado agentes 
económicos, que pretendem desenvolver diferentes actividades e, por outro, camponeses,  
que praticam a actividade agrícola, sobretudo, nas baixas – é um dos principais motivos 
deste tipos de conflitos de terra. 

 
Apesar de o governo de localidade permitir o uso das terras pela população, não impede 
que haja descontentamento devido a conduta dos agentes económicos que obrigam os 
camponeses a mudar de área de cultivo em cada duas campanhas agrícolas. 
 
Caso 4 - Chiconela 

 
Houve um conflito entre um criador e os camponeses que reconheceram que foram 
culpados, pois o agente económico criava gado bovino em extensão e sem vedação. Os 
camponeses pediram para trabalhar na área e o criador aceitou.  No entanto, das vezes 
que os bois entravam nas machambas estes decepavam-nos e isto fez com o empresário  
decidisse pela expulsão dos camponeses das suas terras. Da reunião havida entre o 
empresário e o posto administrativo de Chiconela e os camponeses, o consenso foi que 
se devia  vedar a zona destinada a prática de pecuária.  
 
 

4. Província de Inhambane 
 
Caso 1- Massinga 
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Em Massinga o conflito deveu-se à recusa de um  empresário em permitir o uso das suas 
terras pelos camponeses, como faziam  período cononial. De notar que havia-se instalado 
no local um quartel do exercito e,  por este facto, a população foi incentivada a resistir e 
trabalhar nesta área devido a relativa segurança – solidariedade em tempo de crise. Com o 
fim da guerra, algumas famílias retornaram às suas zonas de origem, mas outras 
mantiveram-se e reivindicam o direito de continuar a usar as terras destas farmas, tal 
como o faziam no período da guerra. O empresário se recusa, permitindo apenas a 
presença de capmponeses para realizarem trabalhos agrícolas. 

 
Caso 2 – Mambone 
 
Existe um agricultor que requereu uma área de cerca de 600 ha situada numa antiga farma 
ocupada por cerca de 25 a 30 camponeses. Porque o processo foi tramitado com base na 
lei anterior, este expulsou-os sua área e os que se mantém na área são obrigados a cultivar 
dois dias semanais para ele, como forma de pagamento pelo espaço ocupado, caso 
contrário, são obrigados a abandonar o terreno. 

 
 Caso 3 – Matsinhe 
 

Em Matsinhe, foi identificado um conflito entre um agricultor e camponeses residentes 
na antiga farma que pertenciam a “João Carlos”, que aquando do seu abandono a empresa 
“Go - Go” a ocupou e desenvolveu a pecuária, utilizando mão-de-obra do ex-empresário. 
No princípio da década 1980, a direcção da empresa decidiu atribuir parcelas de terras 
dentro da farma aos trabalhadores para sua fixação surgindo um pequeno bairro 
residencial denominado de “zx”. Em finais da década de 1990, a empresa paralisou as 
suas actividades, sendo substituída pela Sociedade “vida boa” que actualmente, esta 
empresa está a expulsar os camponeses desta antiga farma. 

 
Na mesma localidade, foi identificado um conflito que envolve camponeses e um agente 
económico, proprietário de uma pedreira que pretende ocupar uma área de 1000 ha. O 
privado foi autorizado a ocupar a área a partir de Maputo, sem conhecimento das 
autoridades provinciais e distritais ligadas às concessões de terras, e presentemente, o 
privado manifestou interesse em explorar a área perante a comunidade local. Só que fê-lo 
de forma não correcta, por exemplo, bloquear a via que dá acesso ao cemitério local 
obrigando a população a procurar uma outra via alternativa. Assim,  ela é obrigada a 
atravessar riachos para alcançar o cemitério. 

 
5. Província de Manica 

 
Caso- Nhamawaya 

 
Na povoação de Nhamawaya, no distrito de Sussundenga, existem um conflito numa área 
de 200 ha na farma M9, que opõs um agricultor, e cerca de 9 camponeses, deslocados de 
guerra, provenientes do Posto Administrativo de Dombe. O agricultor e as autoridades 
locais, usando o pretexto de que os camponeses residentes na farma estavam informados 
de que a qualquer  momento teriam de sair, e qualquer tentativa de reivindicar a ocupação 
seria por má fé, retiraram a população sem lhes indicar áreas alternativas. Uma parte 
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destes foi se alojar numa outra farma, a outra foi fixar-se em terrenos com pouca 
fertilidade, próximos da estrada que liga Sussundenga à Chimoio e uma terceira parte, 
composta por três famílias. 

 
Todos os três grupos de camponeses foram prometidos um indemnização, como despesa 
de transferência de habitações e de pomares existentes nas baixas junto do rio Ruè. Para 
obter esta farma, na sua posse desde Janeiro de 2000, o agricultor (estrangeiro), não 
seguiu os trâmites definidos pela lei e regulamento de terras que é a consulta as 
comunidades locais. Este entendeu-se com as autoridades administrativas que orientaram 
a população residente no sentido de desocupar a área e, por isso receberiam um 
pagamento de despesas de retirada. A agravar a situação, o mesmo agricultor submeteu 
um pedido de concessão para mais um aforamento de cerca de 980 ha, onde viviam cerca 
de 30 camponeses. Estes estão actualmente a viver uma insegurança de posse de terra, 
uma vez que,  sabem que a finalidade será a sua retirada para outras terras sem se saber 
onde nem quando isso acontecerá  

 
Aliás, esta não é uma posição nova para este agricultor que esteve interessado em ocupar 
uma área de cerca de 1.220 ha em Kamba, Posto Administrativo de Zembe no distrito de 
Gondola. As autoridades legais tiveram um procedimento correcto ao lhe obrigar a entrar 
em acordo com a população que alí habita, não conseguiu e, por isso mesmo, virou as 
suas atenções para o distrito  de Sussundenga, onde conseguiu influenciar as autoridades 
locais. 

 
Caso  Manhinga 
 
Na localidade de Manhinga identificou-se um conflito que dura ha 8 anos, que opõe um 
agricultor e camponeses. Este agricultor com o processo em tramitação, expulsou os 
camponeses da farma, passando a ocupá-la e a desenvolver a actividade agrícola. 
Camponeses recorreram à DDA, mas esta, não intercedeu junto do agricultor privado a 
fim de lhe mostrar a ilegalidade que está a praticar. 

  
Caso Nharimba 

 
Na povoação de Nharimba, localidade de Tsetsera, Posto Administrativo de Rotanda, 
existem um conflito que opõs um agricultor e um camponês. O camponês é citado como 
tendo várias parcelas nesta povoação, que outrora pertenceram a parentes, o mesmo 
sucedendo com o agricultor. A terra em disputa localiza se nos limites da farma do 
agricultor. Os líderes locais são de opinião de que a casa e a machamba do camponês 
estão fora dos limites da farma, daí ser injusta a reivindicação do agricultor. Mas, o 
agricultor diz o contrario exibindo um esboço, de um processo ainda em tramitação; isto 
é não demarcado, embora, afirme estar a pagar taxa de ocupação e exploração da terra 
referente a 250 ha. Como a corroborar as suas afirmações, o agricultor obstruiu o canal 
de regadio aberto pelo camponês. Este conflito é de conhecimento também das 
autoridades administrativas e dos SPGC. Da reunião havida para o efeito, foi decidido 
que os SPGC, iriam proceder a demarcação da área do agricultor, o que ainda não se 
verificou devido a falta de acertos das responsabilidades financeiras. Provisoriamente, fez-
se uma delimitação que não é respeitada por ambas, sobretudo o agricultor, que não 
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respeita o estipulado no artigo 10 do Regulamento da Lei de Terra, sobre os direitos de 
uso e aproveitamento da terra. 

 
Aliás, o referido agricultor mais um seu parente, estão envolvidos em conflitos com uma 
herdeira de propriedade, pois apoderaram-se da machamba do falecido pai. O pretexto 
usado  para tal foi que o irmão da herdeira teria pedido emprestado dinheiro no valor de 
800.000Mt para despesas de tratamentos médicos, mas faleceu no Zimbabwe sem antes 
saldar a dívida.  Este conflito foi inicialmente resolvido pelas autoridades tradicionais e 
locais que decidiram que o agricultor o seu parente, deveriam devolver a parcela (do 
falecido pai) à camponesa e ocupar a do devedor. Não satisfeito com a deliberação, estes 
recorreram ao tribunal que decidiu a seu favor, isto é obrigando a camponesa a 
indemnizá-los, e só assim, é que podia reaver as terras do falecido pai. O conflito não 
vislumbra uma solução, a curto prazo, pois, cada uma das partes toma uma posição 
extrema. 
 
Caso dos Nharimba (agricultores usurpadores de terras) 
 
Dois agricultores são conhecidos localmente como sendo os usurpadores de terras tanto 
dos camponeses como dos outros agricultores estão envolvidos com a população local 
num conflito pela ocupação e uso duma vala aberta por um camponês local, em que estão 
envolvidos outros 5 camponeses. As machambas que se situam à volta desta vala são 
muito produtivas porque são constantemente bem drenadas. Estes agricultores, aliciaram 
4 dos 5 camponeses, pagando um valor de 2.700.000,00Mt a cada camponês com vista a 
abandonar o local. Somente um se mantém no local, porque não reconhece as 
reivindicações dos agricultores. Como forma de dissuadí-lo, os agricultores utilizaram 
métodos compulsivos, tais como, a proibição da família deste em pastar o seu gado 
bovino, matando ou ferindo os animais com o pretexto de que os animais destroem as 
suas culturas. 
 
Caso: Agricultor Versus uma família 

 
Há indicações, na mesma localidade, de um conflito que opõe um agricultor a uma família 
outrora refugiada no Zimbabwe. Esta família desde que terminou a guerra, só regressou 
ao país quando soube que a sua machamba foi concedida a um agricultor. Pelos vistos, 
este conflito está longe de ser resolvido pois que, a família está radicada no Zimbabwe e 
só vêm  a Moçambique afim de ameaçar de morte o agricultor e, depois torna a regressar. 
Da reunião com as autoridades locais e elementos da DDA, a família foi intimada a 
indemnizar o agricultor e pretende de volta a sua terra e/ou a beneficiar de uma outra 
área alternativa. Este conflito dura há mais de 8 anos. 

 
Caso: Trangapasso 
 
Na povoação de Trangapasso, Posto Administrativo de Zembe, identificou-se um 
conflito que opõs dois agricultores, ambos sem autorização dos SPGC para ocupar e 
explorar a área. Estes, disputavam uma área da antiga farma, hoje ocupada por outros 4 
agricultores. O agricultor X, tem processo para ocupação e exploração de uma área no 
distrito de Sussundenga enquanto que, Y só agora é que submeteu formalmente o pedido 
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de ocupação devido ao conflito que opõe o outro. O agricultor X, adquiriu a área em 
disputa do Z, a pretexto de comprar o tractor, motobomba, e outros bens. Acontece que 
o Z não informou ao X, que a área onde se instalou o curral pertence ao Y. 
Paralelamente, o agricultor Y tem a sua casa no terreno de Z, que pertence ao X. Este 
conflito é de conhecimento das autoridades tradicionais e administrativas. Os 
camponeses que trabalham em algumas partes da farma não estão ainda envolvidos no 
conflito. 

 
Caso:  Buapua 

 
Em Buapua, distrito de Sussendenga, houve um conflito que envolvem dois agricultores 
que disputavam a posse de parte da farma já destrocanda. O agricultor X aceitou 
compartilhar a sua farma de 200 ha com Y na parte onde não se procedeu a destronca. O 
Y após receber a área indicada, não a cultivou tendo o feito na parte pertencente ao X. 
Para além de cultivar a área de X, o Y instalou uma moageira, curral de bois que segundo 
X por vezes destroem culturas. Este conflito foi resolvido pela DDADER, que informou 
a Y para arranjar outra área. Actualmente, o Y mantém, na farma de X, a moageira (em 
funcionamento) e o curral de bois. O Y acatou a decisão e diz estar a procurar uma área 
alternativa e, também, ter sido vítima da chantagem de X. 
 
Caso: Rotanda  

 
No posto administrativo de Rotanda, localidade de Tsetsena, foram constatados conflitos 
entre agricultores. Existem dois agricultores em litígio pela ocupação de um dos blocos, 
na povoação de Nharimba – Sembezeia, que pertenciam ao ex-farmeiro de nome 
Carvalho. O agricultor X nativo da zona, submeteu nos SPGC e na DDA um pedido para 
ocupar uma área de 100 ha. Na área em questão, um outro agricultor Y havia manifestado 
interesse em ocupar 200 ha. O agricultor X, procedeu a destronca, abertura e/ou limpeza 
da vala (numa extensão de 8 km), construção de 5 casas. De seguida, apareceu o Y e se 
apoderou do terreno de X. Quando o X se dirigiu aos SPGC, foi informado que ficaria 
com 100 ha dos 200 de Y, o que não veio a acontecer devido a intervenção do 
administrador do Distrito, que é mencionado como tendo aproximação com o Y. Da 
reunião havida para se ultrapassar o conflito, participaram para além dos agricultores X e 
Y, o administrador distrital, o director distrital de agricultura e seu adjunto, o chefe dos 
SPGC, comandante distrital da PRM, lideres locais e agricultores que operam há algum 
tempo no local, foi decidido que o Y deveria indemnizar o X, no valor de 14.725.00Mt. O 
administrador distrital prontificou-se a pagar a quantia em causa, o que até hoje ainda não 
se verificou. Em contrapartida, ao X foi lhe concedido uma outra área. Para o X a 
solução é manter a da farma do Y, até ao pagamento da indemnização. 

 
           Caso Zembe 

 
Na localidade de Zembe-Centro, distrito de Gondola, identificou-se um conflito entre 
camponeses, devido ao empréstimo de uma machamba, que envolve familiares directos, o 
tio e o sobrinho. Este último, tomou as terras do seu tio, durante a sua ausência (este na 
África do Sul), e cedeu por empréstimo a um outro camponês, mediante um pagamento  
“simbólico” de três mil meticias. O novo ocupante, porque havia pago julgou ter todos os 
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direitos de posse, nomeadamente, de plantar árvores, colher frutos e vender, o que o 
sistema consuetudinário local não permite. Os familiares dos cedentes não admitiram que 
isso acontecesse e reclamaram de volta a terra do seu tio. O camponês emprestado já não 
quer entregar a terra uma vez que pagou. Este litígio dura há já algum tempo (7 anos), 
afectando os níveis de produção agrícola daquela parcela, que não está sendo aproveitada. 
Uma tentativa de solução foi de que o sobrinho tinha que devolver o dinheiro que 
recebeu do camponês ocupante, mas o outro recusa-se a desenvolver o valor alegando 
que o emprestado teve alguns anos de actividade naquela machamba. 

 
6. Província de Sofala 
 

Dada a vastidão de conflitos de posse de terras na província de Sofala, limitaremos 
apresentação de alguns casos  no distrito de Buzi. 
 
Antes de apresentarem os casos, interessa dizer que os casos que ocorreram na Província 
têm de ser compreendidos em dois momentos: o colonial e o pós-colonial. No primeiro, 
analisamos a constituição da Companhia Colonial do Búzi e a emergência da dualidade dos 
sistemas de posse de terra, onde focamos a implantação do Estado Moderno no distrito a 
partir do período pós-Conferência de Berlim, altura em que o território de Manica e 
Sofala, onde se situa o distrito do Búzi, passou  para a jurisdição da Companhia de 
Moçambique390; e a articulação entre a Companhia Colonial do Búzi e as famílias rurais bem 
como o papel daquela no padrão de distribuição das terras. 
  
No segundo momento, importa conhecer as continuidades e/ou rupturas verificadas nos 
sistemas de posse herdados da época colonial como resultado do impacto das 
transformações estruturais operadas em Moçambique após a independência  quanto à 
ocupação e uso da terra no distrito, e podemos examinar o efeito da guerra na Companhia 
do Búzi bem como a situação das famílias rurais; o ressurgimento dos agricultores 
privados; e as “autoridades tradicionais”, o seu papel na alocação e  distribuição da terra. 

 
1)  Informação Histórica sobre Búzi 

 
Após a Conferência de Berlim, Portugal cedeu os actuais territórios de Manica e Sofala 
à administração da Companhia de Moçambique, uma companhia com poderes 
magestáticos sobre o território. A passagem para a administração da Companhia de 
Moçambique representou para o distrito do Búzi a instalação do Estado Moderno que 
traz consigo novas lógicas e racionalidades económicas no que se refere aos sistemas 
de posse de terra. Significou a instalação do Estado Moderno no Búzi usando o 
sistema de posse dual de terra. 

 
À Companhia de Moçambique foram concedidos direitos que incluíam, entre outros,  
o concessão de terras a pessoas individuais e colectivas391. É no exercício desse direito 
que celebrou, a 1 de Abril de 1898, com a firma Arriaga & Cta. um contrato que viria 

                                                 
390 Mais detalhes sobre a história da Companhia de Moçambique ver entre outros I. NOGUEIRA da COSTA (1989). “No 
Centenário da Companhia de moçambique 1888-1988” ARQUIVO 6, Maputo, 1989,pp. 65-76. 
391 História de Moçambique vol. 2: Agressão Imperialista (1886/1930) – (Maputo, 1983): 174. 
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a fundar a Companhia Colonial do Búzi pela escritura de 13 de Setembro de 1898, cujos 
estatutos foram aprovados por Decreto de 3 de Setembro do mesmo ano. 

 
Por tal contrato foram concedidos à Companhia Colonial do Búzi, entre outros, os 
seguintes direitos: 
 
1) O direito de demarcar dentro da circunscrição do Búzi todos os terrenos que quizesse, com 

excepção de 50% da zona marginal do Búzi na profundidade de 4Km, mediante o foro de um 
centavo por hectare. 

 
2) O direito à cobrança do importo de palhota para facilitar o engajamento de trabalhadores 

indígenas, de cujo produto 40% ficaram pertencendo à Companhia de Moçambique. 
 

3) A livre exploração das florestas de todos os terrenos não concedidos a terceiros. 
 

4) O livre exercício da agricultura, comércio e indústria dentro da área sob sua concessão. 
 

Estas vantagens foram obtidas a troco de 10% das acções com que se constituiu a 
Companhia Colonial do Búzi e da obrigação à entrega de igual percentagem sempre 
que o seu capital fosse elevado392. 

 
Feita a concessão de direitos pela Companhia de Moçambique, a Companhia Colonial 
do Búzi tratou de exercê-los. As suas propriedades foram demarcadas e totalizavam 
132.000 hectares, dos quais havia um bloco de 68.000 hectares contíguos de terrenos, 
atravessados pelo rio Búzi, numa extensão superior a 75km393. 

 
Todos os projectos de desenvolvimento da circunscrição do Búzi, passaram, a partir 
desta altura, a confundir-se com os da Companhia Colonial do Búzi. A 15 de Abril de 
1899 fez-se coincidir os limites da circunscrição do Búzi com os da concessão da 
Companhia Colonial do Búzi. 

 
A exploração pela Companhia Colonial do Búzi de terrenos tão vastos como estes,  
implicava, no mínimo, o conhecimento do potencial dos mesmos. Em 1919, a 
Companhia Colonial do Búzi recomendou um estudo  sobre o valor e as aptidões dos  
terrenos da concessão394 Na altura em que o estudo foi efectuado identificavam-se no 
Búzi duas áreas agrícolas diferentes. Uma primeira, que era uma região baixa, sujeita a 
inundações, cujos terrenos foram considerados de potencial produtivo mínimo395; e 
uma segunda que era constituída por terrenos de primeira qualidade396. 

                                                 
392 Arriaga, a situação da Companhia de Moçambique, ob cit. 4 
393 Ibd: 5; 49. 
394 Arriaga, op cit.: 19. 
395 A primeira área era constituída pelas concessões do litoral, a Nova Lusitânia e parte do Guara-guara, o Inhanguvo e parte 
da Tova. Esses terrenos eram tidos como dificies de mobilizar, mercê da sua composição física anormal. A percentagem de 
areia indispensável a um bom terreno, era insignificante e o calcário, fundamental ao cultivo da cana, era extremamente 
escasso. A sua textura física era imprópria para uma boa exploração agrícola sem a necessária e dispendiosa correcção. 
Arriaga, “A situação da....” 23  
396 A segunda área era constituída pelas terras do médio Búzi com as concessões do Medundo e parte de Tova, de Inhamita, 
do Inhajou, do Begaja e da Estaquinha essas terras do Médio Búzi apresentavam uma pulverização e uma elevada 
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Como resultado do estudo efectuado, nos primeiros anos da década de 30 a 
Companhia Colonial do Búzi dotou o distrito de infrastruturas. A solução adoptada 
para o problema das inundações foi a construção de um sistema de rega constituído 
de um condutor geral, e que era complementado por um sistema de drenagem e 
enxugo. Construiu-se ainda uma estação elevatória em Inhamita397. 

 
Por  outro lado lado, e afim de garantir a exportação dos seus produtos em condições 
económicas e manter a ligação entre as áreas agrícolas foi construída uma linha férrea 
que servia essas propriedades398. 

 
O processo de ocupação de terras pela Companhia Colonial do Búzi excluiu as 
famílias rurais das melhores terras399 acantonando-as em terras marginais.  

 
Há alguns que hoje vivem dentro das áreas de cultivo da Companhia do Búzi e lá 
permanecem e a companhia, só lhes arrancou as terras. Há residências dentro dos 
campos próximos do acampamento da Companhia, porque esta deixou às populações 
uma pequena porção para fazerem a cultura de sobrevivência e as suas residências400. 

 
Eduardo Mondlane, na sua obra Lutar Por Moçambique401 apresenta o testemunho 
de Natacha Deolinda que afirmava: 

 
No Búzi (Beira), os Portugueses compraram toda a terra. Havia nela algumas aldeias, cujos 
habitantes foram escorraçados e tiveram que deixar os seus lares e a sua terra e procurar outra terra 
para viver. Não receberam compensação pelas suas casas; Foram pura e simplesmente expulsos. Na 
nossa região, fomos obrigados a sair, abandonando os nossos campos, e os Portugueses plantaram 
cana de açúcar por toda parte. Não tínhamos  licença de utilizar os poços que tínhamos aberto; toda 
a água era destinada á rega da cana. Se um de nós fosse apanhado com um bocado de cana, era 
preso, tinha que pagar 50$ 00 por um bocadinho dela. Diziam que tínhamos roubado e se não 
tivéssemos dinheiro, a administração mandava-nos trabalhar uma semana na plantação supostamente 
para pagar pelo bocadito de cana-de- açúcar402. 

 

                                                                                                                                                                    
percentagem de terra fina que não só a sua assimilação  pelas plantas foi considera fácil, mas também possuíam um elevado 
poder de retenção de humidade  e dos gases e sólidos na água. 
397 Ibd: 23 – 25. 
398 Idem. Posteriormente, o sistema de rega da Companhia Colinal do Búzi foi evoluindo. Até finais da década de 60, a 
Companhia Colonial do Búzi regava as áreas de cultivo por gravidade, o que era facilitado pela disposição das mesmas ao 
longo do rio. No início da década 70, foi adquirido o sistema de rega por aspersão que foi substituir em grande parte o 
anterior sistema, mas não na sua globalidade, uma vez que houve áreas, como Guara-Guara, que continuaram com o anterior 
sistema de rega por gravidade até a falência da Companhia na década 90. entrevista com Cecílio Pedro Rachide. Búzi. 
22.07.1998 
399 Por melhores terras queremos nos referir às terras com, entre outros, a (i) fertilidade dos solos propícias para a produção 
de cana de a açúcar; (ii) próximas das vias de acesso e ao longo das margens do rio Búzi com acesso fácil à água; (iii) próximas 
das povoações, potenciais fornecedoras de mão de obra. 
400 Idem. Outras fontes referem que houve casos isolados, e muito poucos, de indivíduos que resistiram, e, que para assegurar 
a posse do terreno plantaram muitas árvores entre coqueiros, mangueiras, 
401 E.MONDLANE. Lutar por Moçambique – (Lisboa, 1968): 92-93. 
402 Ibd: 92-93. 
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O processo de indemnização às famílias vidadas pelo processo de ocupação de terras 
pela Companhia Colonial do Búzi divide as nossas fontes. Se, para umas, as famílias 
não foram indemnizadas, outras mencionam que:  

 
“A Companhia ajudava a transportar os bens e haveres para o local onde a pessoa ia e construía 
uma casa em reposição da perdida... uma casa não de alvenaria... e tratavam de arranjar uma 
machamba noutro local”. 

 
A situação do Búzi, confirma a ideia avançada pelo Prof. Araújo403 segundo a qual “o 
domínio da agricultura empresarial, por um lado, afastava a população rural, provocando uma 
dispersão da mesma fora do território que lhe fora alienado, e por outro, utilizava mão de obra 
recrutada entre essa população funcionando assim como factor de atracção demográfica”. 

 
Como anteriormente referimos, as famílias rurais foram atraídas pela oferta de 
empregos e viram-se sujeitas a vender a sua oferta de força de trabalho a unidade de  
agricultura empresarial, pelo que foram instalando as sua residências e os seus campos  
de cultivo familiares no espaço circundante, mas segundo uma organização territorial  
dispersa e irregular404. é nessa perspectiva que Meillassoux405 considera “o imperialismo 
como modo de reprodução da mão – de - obra barata” no sentido de que é na “preservação de 
um sector doméstico produtor de subsistência que o imperialismo realiza e sobretudo perpetua a 
acumulação primitiva”. 

 
Podemos argumentar que a transformação da estrutura espacial da população 
acentua-se com a implantação da Companhia de Moçambique e da Companhia 
Colonial do Búzi. 

 
A Companhia do Búzi desenvolvia  diversas actividades económicas. Para além do 
cultivo da cana e produção de açúcar, a Companhia Colonial do Búzi dedicava-se à 
cultura de milho, à produção de cal e exploração de pedreiras em Estaquinha. Possuía 
uma fábrica de álcool desidratado, uma fábrica de descaroçamento e prensagem de 
algodão, uma moageira, uma serração de madeira, uma fábrica de tijolos de cerâmica e 
era criadora de gado. 

 
Entre finais dos anos 20 e princípios dos anos 30, a Companhia Colonial do Búzi 
iniciou o sistema de exploração agrícola indirecta das herdades. Pelo referido sistema, 
era permitido aos colonos a exploração dos terrenos da concessão da companhia, 
mediante um contrato que em princípio não ia para além de dois anos consecutivos. 
As áreas abrangidas por este sistema estavam afastadas da vila do Búzi, e 
compreendiam a faixa que se estende do Inhamita à Estaquinha406. 

 
Nesses contratos a Companhia Colonial do Búzi obrigava-se, entre outros pontos, a 
fornecer a mão de obra que o colono necessitasse; alimentação do pessoal indígena; a 

                                                 
403 Citado por R. C. MUANAMOHA. “Tendências Histórica ob cit.: 35. 
404 Idem 
405 C. MEILLASSOUX (1976).  Mulheres, Celeiros e Capitais – Porto Editora, 158. 
406Arriaga, “A Situação da Companhia..” ob cit27 – 29. O primeiro exemplo foi Grudja, ao que se seguiram Estaquinha, 
Inhanjou e outras.  



 251 

fornecer o gado de trabalho, tractores agrícolas e alfaias de que o colono carecesse e 
que a Companhia pudesse fornecer407. 

 
Por outro lado, o colono obrigava-se a passar sempre à Companhia um recebo de 
tudo que lhe fosse entregue; reconhecer que em qualquer altura da duração da 
duração da autorização, todos os valores existentes eram pertença exclusiva da 
Companhia Colonial do Búzi; e permitir que a Companhia Colonial do Búzi se 
reservasse o direito de fiscalizar quando entendesse e julgasse útil, tudo o que se 
prendesse com a exploração agrícola em questão e no caso de verificar que não 
estavam sendo cumpridas pelo colono todas ou algumas das condições. Ficava a 
Companhia desde logo com o direito de dar por finda a exploração, tomado conta da 
propriedade com tudo que nela existe e na situação em que ela se encontre408. 

 
Havia uma diferenciação no seio dos agricultores. Os que produziam e vendiam cana 
de açúcar à Companhia eram brancos e negros não podiam fazê-lo. Entretanto, 
amiúde alguns negros vendiam a sua produção às escondidas. 

 
O Estado colonial agiu “contra a formação de uma burguesia agrária africana 
desenvolvida”, o que “ não impediu uma crescente diferenciação do campesinato 
como resultado da sua subordinação a relações de produção capitalistas,”409. Por 
conseguinte, existia no Búzi uma camada de agricultores africanos, cuja área de 
actividade era a cultura de milho, arroz e algodão. 

 
Quando terminou a concessão magestática da Companhia de Moçambique em 1942, 
o Estado colonial português tomou a seu cargo a administração das províncias de 
Manica e Sofala. Esse período favoreceu a expansão de capitais portugueses. Segundo 
o testemunho de um inspector do Estado Português, a Companhia Colonial do Búzi. 
Com capitais portugueses, foi considerada como uma companhia verdadeira 
portuguesa, tendo expandido as suas actividade no sector agro-industrial410. 
 

7. Província de Tete 
 
Caso  do distrito de Tsangano 
 
Em relação ao distrito de Tsangano, na província de Tete, a pesquisa detectou o 
conflito de terras em Miniquera, concretamente nos 1.604 ha de terras que pertenciam 
ao ex-CAIA. Antes  de pertencer a esta companhia, aquando da intervenção do 
Estado, esta área pertencia a um farmeiro de nome Rodrigues, que após a 
independências abandonou o país, e era habitada por três famílias dispersas, cujas 
machambas para o seu auto-sustento estavam contíguas a ex-farma de Rodrigues. 
Com a entrada em funcionamento do CAIA, essas famílias receberam parcelas 
alternativas, nas proximidades do terreno. As terras no interior foram atribuídas aos 

                                                 
407 Ibd: 27 – 28. 
408 Idem. 
409 Castel-Branco, “Problemas Estruturais..:  ob cit,  44 
410 História de Moçambique vol.. 3: Moçambique  no Auge do Colonialismo, 1930-1961 – (Maputo, 1993): 86. 
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trabalhadores da ex-CAIA que, na sua maioria eram recrutados no distrito de 
Macanga. 

 
Com  o agravar da guerra civil no país, a companhia deixou de ser sustentável e as suas 
terras ficaram abandonadas, mas parte dos trabalhadores manteve-se no terreno e 
outra refugiou-se no país vizinho, Malawi. Após o acordo geral de paz, e com a 
estabilidade política e militar encorajados investimentos do sector privado e, foi ao 
abrigo deste que foi lançado um concurso para a ocupação e exploração de ex-
empresas agrícolas estatais. A área em questão, foi ganha por um agente económico 
que pagou pelas infraestruturas (armazéns) e, propunha-se desenvolver a actividade 
agro-pecuária. Este indivíduo tem o processo legalizado, isto é, área demarcada e com 
título de uso e aproveitamento da terra. 

 
No entanto, o privado não está a desenvolver nenhuma actividade no terreno apesar 
de estar a pagar a taxa de ocupação e exploração do aludido terreno, violando por 
completo o estipulado no artigo 18 da Lei de Terra411. É de salientar que o referido 
agente económico comprometeu-se verbalmente a não expulsar os camponeses que se 
encontram no local, muito antes da área ter sido requerido, mas a população local, 
consciente de que a terra havia sido possuída por um agente económico, mostrou-se 
disposta a abandonar a área, caso o proprietário assim o desejar, embora esta encontra-
se numa situação de abandono. 
 
Caso do distrito de Mágoè 
 

No que diz respeito ao distrito de Mágoè, o conflito envolve um espaço de 300 ha. 
Esta área era ocupada pela população local. Assim como em Tsangano, com o fim da 
guerra, alguns agentes económicos mostraram interesse em investir na zona e foi assim 
que a Sociedade Industrial de Pescas (SIP) requereu a referida área, localizada em 
Cazindira nas margens do rio Nhazenga junto da albufeira de Cahora Bassa. No seu 
plano de exploração, a empresa mencionou a instalação de uma indústria pesqueira e 
não incluiu a agricultura. Salientar que o processo foi autorizado em Maputo, pelo 
Centro de Promoção de Investimento (CPI) para a sua realização no distrito de 
Mágoè, na albufeira de Cahora Bassa, para actividade pesqueira. Depois do agente 
económico ter exibido a documentação autorizada em Maputo, no acto da chegada, os 
camponeses que viram suas terras ameaçadas, as autoridades distritais tomaram conta 
do caso. Ao analisar o expediente apresentado pelo „investidor‟, viram que não constava 
o parecer das autoridades ao nível da província e instruíram-lhe para contactar os 
SPGC a fim de submeter o pedido de ocupação do aludido terreno. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
411 Nos termos do referido artigo prevê-se a extinção do duat em caso de não se cumprir com o plano de exploração 
proposto. 
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Do reconhecimento realizado no terreno, viu-se que a área a ocupar abrangia as terras 
cultivadas pelos camponeses o que contribuía para a insegurança alimentar. Na área 
pretendida residiam e cultivavam mais de 3 dezenas de famílias que foram escorraçadas pelo 
agente económico. O parecer dos SPGC submetido ao despacho do Governador da 
província foi no sentido de não autorizar a concessão dos 300 ha porque na área existiam 
casas e machambas a seguir, requereu a demarcação, o que aconteceu. Depois disso, o 
agente retitou compulsivamente parte considerável de camponeses que alí habitavam e 
outros, por medo, abandonaram a zona, continuando na parcela 6 famílias. Devido ao 
conflito entre o agente e os camponeses, os SPGC, em coordenação com as autoridades 
administrativas locais e camponeses, propuseram ao agente económico a redução da área 
para 10 ha. Desde que foi notificado para tal, nunca contactou os SPGC e, também, tão 
pouco está a desenvolver as actividades propostas no plano de exploração. No terreno, 
apenas existem duas cisternas e uma cabana do guarda.  

 
Caso cozindira 
 
Numa área de 300 ha, em Cazindira foi identificado um conflito que opõe a SIP 
representada por um agente económico estrangeiro que culminou com a expulsão e/ou 
expropriação das áreas de cultivo de parte considerável de camponeses. O plano de 
investimento da referida sociedade foi aprovado em Maputo, pelo Centro de Promoção 
de Investimentos, bem como a alocação da área para exploração. Este conflito não só 
afectou os camponeses (perda de machambas) como também manchou a imagem dos 
SPGC, uma vez que, aquando do  reconhecimento do terreno viu-se que este, estava 
ocupado pelos camponeses. Assim, o parecer submetido ao governo provincial era pelo 
não deferimento do pedido de concessão  (300 ha). Mas contudo, o parecer foi favorável, 
e o terreno foi demarcado e, parte  considerável de população retirou-se. 

 
Dada a recusa destes camponeses e de outros que ainda mantém suas machambas no 
terreno  foi identificado uma área “livre” de 10 ha. Mas, o agente económico, solicitado a 
pronunciar-se a cerca da nova proposta, não mais contactou os SPGC, limitando-se a 
dirigir-se no terreno e avisar ao secretário da zona, a sua intenção de iniciar com as 
actividades. 
 
A resolução dos conflitos de terra tende a obedecer o tipo e/ou indivíduos envolvidos 
onde, entre camponeses têm sido as autoridades locais; camponeses e agricultores, 
autoridades locais, representantes das DDA e dos SPGC, por vezes da polícia e tribunal; 
entre agricultores, os anteriormente mencionados. 
 
O incentivo ao diálogo entre as partes têm sido a estratégia adoptada para resolver a 
maior parte dos conflitos de terra. Contudo, observa-se que os agentes económicos 
quando por via do diálogo não chegam a consenso (não alcançam seus objectivos) optam por 
canalisar o problema para instâncias cujos camponeses têm acesso limitado, como 
tribunais. 
 
Para minimizar este facto as DDA, têm promovido reuniões colectivas, palestras e 
explicações da lei de terras e respectivo regulamento no concernente a deveres e direitos 
dos detentores do duat ou dos que pretendem o duat. 
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     8.   Província da Zambézia 
 

A história dos 500 anos de ocupação de terras na Província da Zambézia pelo 
colonialismo português é um elemento importante para compreender a ocorrência dos 
conflitos de terra que nela estão a acontecer. É a história de um sistema de administração 
e controlo de terras que gradualmente se desenvolveu mas ajustou a muitas das suas 
características centrais ao longo desse deste período. É também uma história de 
desapropriação de terra, quando os titulares de prazos, as companhias e o Estado, privaram 
os camponeses da ocupação e uso da sua terra. Os sistemas tradicionais de ocupação e 
controlo da terra tem existiram em paralelo com a administração formal legal dos direitos 
de uso de terra (e foram duráveis e suficientemente flexíveis para lidar com o recente regresso de 
refugiados) mas o funcionamento destes sistemas têm sido pouco entendidos.  

 
Primeiramente, quer-nos parecer ter sido a administração colonial que deixou maior parte 
das regras de ocupação da terra, marcas que duram até hoje. Isto é notado tanto no 
padrão de ocupação de terra encontrado em muitas áreas da Província hoje e nos 
princípios e atitudes adoptadas na administração governamental de tais terras mesmo 
apesar das recentes reformas legislativas. Em comum com os países de expressão Inglesa 
em África onde a aplicação da Lei inglesa derivada e a Romano - Holandesa foi aplicada para 
a administração das dependências coloniais, a Lei civil Portuguesa foi aplicada na 
Província colonial de Moçambique. A Legislação Moçambicana após - independência e a 
maior parte dos dispositivos da Lei de Terra colocam em evidência principios normativos 
derivados da última parte do Século XIX. 
 
As conquistas sucessivas efectuados pelos portugueses no território aliado do domínio do 
comércio na costa da Província da Zanbézia até os anos 1530 e até ao final desta década 
fez com que os mesmos estabelecessem fortalezas e feiras de comércio ao longo do 
Zambeze e no planalto onde os Africanos vinham para trocar marfim e ouro por 
missangas e roupa. Depois de 1541, os portugueses residentes nestes postos elegeram 
representantes a que delegaram certos poderes para a gestão da terra. Os portugueses 
individualmente e os Goezes foram capazes de obter concessões de terra e direitos 
judiciais dos líderes locais que os capacitaram a cobrar tributos da população local. Estas 
concessões anteriores formaram a base que se tornou conhecida por sistema de prazos de 
posse de terra. Entre os Séculos XVII E XIX, os prazeiros tornaram-se imensamente 
poderosos e interferiram nas políticas locais Africanas, criando uma sociedade Agro-
Portuguesa no vale do baixo Zambeze, independente tanto da jurisdição Africana e 
Portuguesa. A população local foi conhecida por “Chuabo” seu nome traduzido 
literalmente por “ guardas  da fortaleza” ou “ pessoas da fortaleza”, uma referência a sua 
identidade como pessoas que residiam perto da fortaleza Portuguesa em Quelimane 
durante o período do sistema de prazos.  

 
A decadência inicial do sistema de prazo iniciou em 1874 quando o nomeado Ministro 
dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, João de Andrade Corvo, decidiu o investimento 
privado em Moçambique através de concessões de subvenções judiciais. O primeiro 
destes era de 20.0000 hectares de terra e direitos de monopólio para 12 anos para 
exportação de ópio concedido a um comerciante de marfim de nome Inácio José de Paiva 
Raposo. Esta concessão foi estabelecida na vila de Mopeia, onde a sede da companhia se 
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localizava e foi um reflexo do optimismo em relação a proposta de comercialização de 
ópio. É interessante notar que devido as falhas na cultura do ópio nos primeiros anos, a 
concessão foi mais tarde aumentada de 12 para 20 anos de duração e que as multas 
financeiras ( que eram incorridas por falhas no cultivo da terra à tempo) eram renunciadas pelo 
governo colonial. Estes elementos indicam o surgimento já nessa altura de um sistema de 
concessão de direitos de uso de terra; uma aceitação da utilidade do sector privado no 
fomento de ocupação efectiva e desenvolvimento; regulamentos do governo para impor 
multas para aqueles que não cumpriam os planos de exploração e o subsequente 
relaxamento de multas, quando estas de facto expirassem.  

 
Entretanto, a nomeação, em 1878, de Alfredo A. Caldas Xavier como gerente da 
Companhia de ópio de Raposo e ao mesmo tempo administrador do Prazo de Maganja  
iníciou o designado “sistema de companhia” e, com isso, o fim da produção e comércio livre 
da população local. O “sistema de companhia” descreve uma situação onde a companhia se 
posiciona entre as pessoas e o governo, disponibilizando aos seus trabalhadores um 
armazém, casas em acampamentos apertados e uma ração alimentar diária dependente da 
conclusão satisfatória da jornada de trabalho”. Em 1890 quando a Comissão de Prazos 
que estava a examinar as possibilidades para a futura estruturação de posse de terra na 
Província aceitou o argumento de que os titulares dos prazos da Zambézia precisavam de 
grande segurança na posse (a comissão aumentou os períodos permitidos de renda) tendo sido 
obrigados a produzir culturas numa maior extensão de terra para que houvesse aumento 
no desenvolvimento económico na Província. 

 
Para o efeito foram publicados regulamentos e os prazos foram divididos em duas classes: 
uma “primeira classe” que compreendia áreas não -conquistadas e que podiam ser alugadas 
por 10 anos com um direito de imposto levítico e sem uma obrigação de cultivo e uma 
“segunda classe” respeitante aquelas áreas que já tinham sido concedidas e que podiam ser 
alugadas por 25 anos mas com a obrigação de cultivar uma certa percentagem de terra. 
Os titulares dos prazos tinham direitos sobre a terra e garantir que as populações 
cumprissem com as regras de utilização da terra.  

 
Um grande número de pedidos para uso e aproveitamento de terra actualmente na 
Zambézia são para áreas de concessões de antigas companhias estatais, maior parte das 
quais foram cedidas a novos titulares através do processo de privatização. Os outros, para 
novas áreas de terra ou para áreas de concessão individual privada constituem a segunda 
classe dos prazos, obrigados agora não apenas a seguir a Lei mas sujeitos a fiscalização 
actual dos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro, aprovando e verificando o 
cumprimento de uma obrigação para utilizar a terra. 

 
Em 1900, várias concessões de terra foram aprovadas a favor de grandes companhias e a 
Lei de 1918 facilitou a emissão de títulos de terra. Depois da independência em 1975, 
toda a terra revertem a favor do Estado e maior parte das áreas de concessões detidas por 
grandes companhias de plantações que se tinham desenvolvido na Província, tornaram-se 
parte das empresas operadas pelo Estado. O regulamento da Lei de terras de 1987 mais 
tarde permitiu o registo de títulos individuais.  
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        1 - Conflito e actividades Florestais  
 

De acordo com a Direcção Nacional de Floresta e Fauna Bravia- DNFFB, 19.2 milhões 
de hectares de floresta natural em Moçambique foram identificados como tendo 
suficiente densidade florestal para a produção florestal e gestão. A Zambézia é uma das 
Províncias identificadas como tendo o maior potencial 3.33 milhões de hectares de terra 
florestal (33% de área de terra provincial). A quantidade das actividades visíveis nas florestas 
e actividades de exportação acontecendo no porto de Quelimane tem o testemunho da 
importância com o qual este sector está relacionado aos investores e é, porém uma das 
maiores causas de conflitos na Província por razões óbvias. Os produtos florestais são 
de enorme importância para a população local. Estima-se que 80% da energia 
consumida em Moçambique vem da biomassa florestal - cerca de 16 milhões de metros 
cúbicos por ano avaliados em US$240 milhões, havendo  projecção de se a aumentar 
para 21 milhões de metros cúbicos nos próximos dez anos412. Para além disso, a 
população rural usa as florestas para conseguir produtos tais como materiais de 
construção, frutas, cogumelos, mel, insectos comestíveis, medicamentos, lenha e carne 
de caça. Por isso, surgem conflitos entre os operadores económicos e as comunidades 

 
Os conflitos muitas vezes surgem porque as comunidades locais recebem pouco 
benefício prático das actuais práticas de exploração florestal. Ao  contrário da Lei de 
Terra e os seus regulamentos que a acompanham, ela falhou em conceder as 
comunidades locais a autoridade de impedir actividades ou negociar com companhias 
em relação as desvantagens materiais na forma de emprego, serviços sociais ou a 
partilha de lucros.  
 
A seguir, apresentamos alguns casos de conflitos de terras na Porvíncia, cuja solução 
não foi encontrada, ou a solução não permitiu criar um ambiente favorável e de 
coexistência  pacifica entre os investidores e as comunidades locais. 

 
  Caso:  Mocubela, Maganja da Costa 

 
A comunidade de Mocubela ocupa área florestais no Distrito de Maganja da Costa. Nos 
últimos anos ela reclamou ter estado a encontrar problemas com o Sr. António 
Valentim que possui uma serração em Ratata no distrito de Pebane. As operações do Sr. 
Valentim estenderam-se, entretanto, para área de Mocubela onde as autoridades não 
tem conhecimento de qualquer direito legal para aquele senhor cortar madeira. A 
comunidade não foi consultada em algum momento e o régulo confirma que ele e o Sr. 
Valentim nunca se encontraram. O filho do Sr. Valentim confirmou que a companhia 
possui 3 concessões em Ratata, Marropino e Naburi. A comunidade, entretanto, queixa-
se de que o Sr.Valentim nunca falou com as autoridades tradicionais na área porque o 
Administrador  Distrital nunca prestou atenção a estas estruturas contrariamente ao que 
é feito pelos outros Administradores distritais na Província413. 

 

                                                 
412 Instituto Europeu de Florestas  - Relatório Nacional de Moçambique 1999. 
413 Houve mais alegações feitas acerca de corrupção por parte do Chefe do posto de Mocubela que, segundo informações das 
populações, aceitava presentes em mobílias do Sr. Valentim. 
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As actividades de corte de madeira que o Sr. Valentim vem levando a cabo iniciaram 
aparentemente na Reserva do Gilé e depois estenderam-se para uma área conhecida por 
Morrola em Mocubela. Aqui, a população foi capaz de resistir a sua entrada na área e o 
foco mudou para outras áreas dentro de Mocubela: Mucarrua, Muramela, Ginama e 
Macuva. As queixas das comunidades nestas áreas são várias, sendo de destacar as 
seguintes:  

 
- Reclamações de que muitas árvores são derrubadas e deixadas a apodrecer nas florestas devido a 

falta de recursos para a sua recolha; 
- Corte arbitrário sem controlo sobre o diâmetro do tronco; 
- A umbila tem sido a madeira mais sacrificada; 
- As pessoas locais são usadas para apontar a localização das árvores e depois mandadas embora; 
- As crianças da escola local não tem carteiras apesar do facto de que eles estão num lugar onde 

toneladas de madeiras são retiradas diariamente; 
- Maior parte dos trabalhadores da antiga serração em Mocubela vem de Pebane e os naturais que 

são empregados são expulsos depois de 2 ou 3 dias de trabalho. 
 

A história de concessão de acordo a com comunidade é de que a área foi explorada por 
longo período por um homem de nome Sacra de Mocuba, depois pelo Sr. Caravela de 
Pebane e finalmente pelo Sr. Monteiro Giro que cortava madeira em toda a área de 
Mocubela .  

 
A liderança comunitária aponta que eles entendem que tem falta de capacidade de 
exploração das reservas florestais mas eles queriam que as companhias que estão lá 
falassem com eles e dessem emprego aos naturais. Segundo as populações da zona esta 
seria uma boa maneira de reduzir os conflitos na área, além de que o Administrador 
Distrital devia trabalhar com elas “afim de tornar acessível o relacionamento com os madeireiros e 
a garantia de emprego”. 

 
A informação colhida junto dos SPFFB ( Serviços Provinciais de Florestas e Fauna 
Bravia) mostra que o Sr. Valentim em nome de SIMA Lda tem uma licença simples de 
extracção de madeira para cortar 182 metros cúbicos de madeira no Distrito de 
Pebane414. Ele também em seu próprio nome e no da SIMA Lda, têm pedidos para uso 
e aproveitamento de terras para um  total de 150.000 hectares415 em Pebane, para o 
propósito de florestas. Todos estes pedidos (para uso e aproveitamento de terra) estão 
registados como estando em tramitação. Eles foram submetidos em 1995 e 
estranhamente parecem ter tido o apoio das autoridades distritais de agricultura que os 
descreveram como terreno livre.  

 
A Lei de floresta e Fauna Bravia416 é clara quando defende que o título de uso e 
aproveitamento da terra adquirido tanto através de ocupação ou autorização em termos de lei de terra, 
não confere um direito de explorar quaisquer recursos florestais que possam estar presentes417. Tal 
direito é obtido através da concessão de uma licença simples ou contratos de concessões 

                                                 
414 Madeira exportada na área vai para Malawi (já serrada) e para Nicoadala (em troncos).  
415 Processos Nrs 2649, 2650, 2651. 
416 Lei 10/99 de 7 de Julho 
417 Artigo 9 
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florestais. Estas concessões apenas limitam direitos de uso para uma área particular418 e 
os registos necessários para adquirir títulos plenos não precisam de ser seguidos quando 
se pedem licenças simples para extracção de madeira que é geralmente um processo 
mais rigoroso419. 

 
Pode, parecer, entretanto, que o Sr. Valentim em comum com outras entidades na 
Província que estão engajados na extracção de madeira, esteja a basear as suas 
actividades no direito legal de corte de madeira conferido pelas licenças simples do que 
qualquer título de terra obtido no âmbito da Lei de Terra. De facto, parece que existe 
pouco incentivo para ele continuar com o pedido para o uso e aproveitamento de terra 
em termos da Lei de Terra porque seria necessário obter tanto licença simples e 
contrato de concessões florestais em termos de Lei de Florestas e Fauna Bravia.  
 
Na abordagem das preocupações que foram levantadas pelos líderes comunitários, a 
população de Mocubela parece, entretanto, que tem pouca opinião sobre a tentativa de 
registar a terra no atlas cadastral para obter títulos na base de ocupação, porque não 
existe obrigação da autoridade de emissão de licenças (os Serviços Provinciais de 
Floresta e Fauna Bravia) para lhes consultar quanto à concessão de licenças simples420. 
Isto daria pelo menos à comunidade local a oportunidade de bloquear futuras 
actividades madeireiras que não são aceites por elas421. 
 
De acordo com o filho do Sr. Valentim, os conflitos também ocorrem entre os 
investidores que obrigam à intervenção do Governador, tal é o conflito entre o Sr. Ali 
Ussene e o Sr. Valentim.  

 
             Caso: Nhafuba, Nicoadala 

 
A liderança tradicional da comunidade da Localidade de Nhafuba, cerca de 50km de 
Quelimane, fala de práticas aceites dos tempos coloniais nas quais quem quisessem 
cortar madeira ou usar a terra, devia ter anuência do Chefe do Posto e trabalhar junto 
das estruturas tradicionais e da comunidade, garantindo uma relação harmoniosa na qual 
devia haver controlo local sobre o derrube de árvores e garantir as oportunidades de 
emprego para os naturais. É, pois, a falta deste diálogo que parece ser a principal fonte 
de conflitos nesta área.  

 
Um tal Sr. Costa parece ser o único forasteiro que tem extraído madeira para a sua 
serração em Nicoadala. Ele comprometeu-se a abrir algumas estradas na zona, afim de 
recolher a madeira derrubada. Entretanto a comunidade local reclama que grandes 
quantidades de troncos cortados não são recolhidos e apodrecem nas florestas.  

 

                                                 
418 A Lei de terra de 1997 apenas aborda situações nas quais as entidades pedem a aquisição de direitos de uso e 
aproveitamento de terra quer através da ocupação ou formais de emissão de títulos. 
419 As concessões florestais a longo prazo requerem uma tramitação mais complexa e é moroso. 
420 A lei de Florestas é também vaga quanto as áreas em que as licenças simples são concedidas. Na Zambézia, pelo menos 
parece que estas licenças podem se estender para todos os distritos.  
421 As licenças simples são anualmente renováveis. Presumivelmente, informações são dadas aos SPFFB em relação as áreas 
que estão sujeitas aos direitos de uso e aproveitamento de terra sobre as quais as licenças não podem ser concedidas sem mais 
consultas com os detentores dos títulos. Porém, isso ainda não  foi verificado.   
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Esta área é caracterizada agora por grandes pedidos para vários usos de terra com 
propósito de actividades pecuárias, talvez por causa da natureza da terra e a sua relativa 
proximidade com Quelimane. Existe apenas um pedido para concessão florestal no 
nome de Abdul Magide M. Mussa, que pediu contrato de concessão florestal e direito de 
uso e aproveitamento de terra de uma área de 10.000 hectares na localidade de 
Marrimissa422. Este pedido foi feito em 1996 e a correspondência arquivada nos 
escritórios dos SPGC e sem qualquer informação ou despacho. 
 
Os pedidos para propósitos de pecuária são, entretanto, muito reveladores dos 
processos usados para verificar a ocupação actual que nos nossos dias parece ser 
manuseada numa maneira essencialmente burocrática e ineficaz. O régulo da área nunca 
foi informado acerca de qualquer um deles, embora ele tivesse conhecimento da 
existência de alguns deles através de outros meios.  
 
Um dos tais pedidos é para uma área de 2.000423 hectares. Este foi de facto feito pelo 
Director Distrital de Agricultura de Nicoadala, o Sr. Raúl Escrever. Qualquer um que 
quisesse revitalizar uma antiga concessão abandonada em 1975 por um colono 
Português de Agostinho Oliveira Pereira podia o fazer. O pedido foi feito em 1996 e em 
Outubro daquele mesmo ano o mesmo foi recebido pelo Presidente da Localidade de 
Nhafuba, o Sr. Pedro Canjavo. Esta carta dizia que existem 7 famílias a viverem dentro 
da área requerida mas dizia em diante que a administração apoia o pedido e não faz mais 
referências a referidas famílias. A memória descrita foi logo assinada pelo mesmo 
Presidente da Localidade e por um Sr. Luciano Assumata, supostamente um camponês. 
O Administrador Distrital deu o seu parecer favorável numa carta dirigida aos SPGC na 
qual declarava que a terra estava livre de ocupação.  
 
De acordo com o régulo de Nhafuba, a primeira indicação de que havia tem pedido em 
relação à área solicitada aconteceu quando ele foi visitado em 2006 por um homem branco 
que o informou que queria ocupar a terra do Director Distrital de Agricultura (que já 
faleceu) e ofereceu-lhe duas garrafas de vinho. Embora isto seja em si indicativo da 
maneira como os processos de consulta comunitária parecem estar a ser realizadas, a 
história do caso levanta mais questões. O tal homem branco era presumivelmente o Sr. 
João Augusto Mendes, em nome da viúva do Sr. Escrever, que apoiou a transferência da 
terra por uma declaração legal. O pedido foi tratado porque a transferência teve 
consideração legal, pois o Artigo 16 da Lei de Terra considere a transferência e a 
herança do direito de uso de terra.  

 
Outro pedido que o régulo parecia desconhecer era o de 2.000 hectares em nome de 
Rita Manuel Alves424. Esta senhora, apoiada pelo Presidente da Localidade, Sr. Canjavo 
conforme carta datada de 24/09/97 e depois pela Direcção Distrital de Agricultura a 
05/02/98. O pedido também foi considerado. Outro pedido é o de 5.520 hectares, e foi 
feito em 1991 em nome de Armando Idrisse Valy425. Esta é uma concessão colonial de 

                                                 
422Processo No. 2852, Parcela 25, Folha de Mapa 1736 B3. O pedido é erradamente indicado como sendo para propósitos 
Industriais no SMPT.   
423 Processo No. 2954, Parcela 9, Folha de Mapa 1736 B4. 
424 Processo No. 2899, Parcela 26, Folha de Mapa 1736 B3.   
425 Processo No. 1915, Parcela 15, Folha de Mapa 1736 B4  
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terra que tinha sido abandonada por Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes. Embora o 
pedido do Sr. Valy tenha sido registado como sendo para propósitos de pecuária, o 
plano de trabalho no arquivo indica apenas o plantio de milho e arroz. O pedido está 
ainda para consideração em Nhafuba. Mais interessante, a Direcção Provincial de 
Turismo sabe disso e escreveu aos SPGC em 1996 pedindo para que a informassem 
sobre qualquer desenvolvimento na área pois existia dentro da concessão um potencial 
turístico conhecido por “Lago Azul”. A resposta dos SPGC foi de que cabia ao 
Administrador Distrital informar acerca da existência de quaisquer instalações no 
terreno. Não há registo de qualquer resposta em relação a este assunto.  

 
Um pedido que é conhecido pelo régulo  da zona e que é a fonte actual de fricção é a da 
Madal que  é tida como estando a ocupar Nangir, Nivalama, Maxindo (fazendo limite 
com Derre) e Ximbua (fazendo limite com Mocuba). A entrada da área foi restringida 
pela Madal que colocou guardas para impedir a população vizinha de praticar as suas 
actividades habituais de pesca, caça e recolha de lenha na floresta.  
 
A Madal possuía uma licença simples para o distrito de Nicoadala426, que lhe permitia 
realizar o corte anual de 482 metros cúbicos de madeira. A área cuja entrada se tentava 
restingir, tem um pedido nos  SPGC com o processo número 1118 e é novamente para 
propósitos de pecuária. A área foi delimitada por aqueles serviços em 1999, num 
processo que foi transmitido mas que a comunidade não fez parte dele. A informação da 
comunidade foi de que a Madal até agora não está a fazer nada na área.  

 
Outro titular de concessão de nome Chang é tido como estando a operar na área  de 
Marrimissa e Derre.Nos registos dos SPFFB, os únicos operadores com licenças simples 
em Nicoadala são a Madal(482 m3), Serrações da Zambézia (30 m3), Madeiras da 
Zambézia (31 m3) e a SOMAFIL(29.5m3) mas ainda não foi possível descobrir se o Sr. 
Chang está ligado a uma destas  empresas. 
 
A comunidade neste local queixa-se de que o Sr. Chang não emprega os naturais com 
excepção dos pioneiro s(aqueles que sabem onde encontrar árvores de valor). Isso, com o desejo 
de ser capaz de entrar na floresta e praticar as suas actividades normais de caça e recolha 
de lenha. Existe, porém, uma forte indicação de que a informação sobre a quantidade de 
madeira extraída nesta área está sendo escondida pelas estruturas do governo local e a 
relação entre as autorudades tradicionais e o presidente da Localidade não é das 
melhores.  

 
Caso:  Trepano, Nicoadala 

 
O caso Trepano revela um desejo da parte da liderança tradicional local ao retorno às 
“maneiras antigas”.  A forma de corte de árvores nesta área que sempre foi feita pela 
Madeiras da Zambézia (que tem uma licença simples para o distrito) mudou nesta área. Esta 
companhia parece estar a comprar troncos para transportar para Quelimane, que são 
localizados e cortados pelos membros da população local. De acordo com o régulo de 
Trepano, estes são principalmente jovens da Manta, Roque e Sumine e recebem 100,00 
MTs por cada tronco.  

                                                 
426 Informação obtida nos SPFFB em Quelimane. 
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O régulo recomendou, entretanto, que os futuros investidores que quisessem explorar 
as reservas florestais adoptassem a prática de consultar as autoridades locais, 
nomeando um capitão para servir de capataz e que organizasse as equipas de trabalho, 
seja de derrubadores de árvores, carregadores ou construtores de estradas. 

 
Uma das causas primárias de conflito de terra dentro da Província é a maneira como 
as antigas áreas de concessão foram novamente cedidas a novos investidores, sem ter 
em conta as possíveis ocupações pelas comunidades locais no  período poisio. Esta 
situação prevalece tanto nas áreas de concessão de companhias dos antigos prazos (tais 
como as da Boror e Madal) e também aquelas áreas que foram cedidas a empresários 
Portugueses durante o período colonial. A posse das antigas áreas passou através da 
operação do processo de privatização 427, onde a terra anteriormente possuída por 
pessoas singulares é pedida através de um requerimento aos SPGC. 

 
Embora em muitos casos as comunidades locais digam que estas áreas tem “donos” 
que um dia regressarão, existem situações em que as populações começaram a fazer o 
uso da terra. Em muitos desses casos, a terra bem pode ter sido ocupada pelos seus 
ancestrais ou outras populações africanas e o que aconteceu é uma “tomada de volta da 
terra”. No caso de Mangone a população que ocupava a terra abandonou a área, 
aparentemente, fê-lo após pedido expresso do Governador da Zambézia, na altura o 
Sr. Bonifácio Gruveta.  

 
Nas concessões que foram parte das antigas posses das companhias estatais, a situação 
torna-se ainda mais séria, por causa do processo de privatização e a maneira de 
entendimento das autoridades locais, o sistema legal, e pela forma de funcionamento 
dos SPGC.  
 
Caso: Macuse, Namacurra 

 
A área onde este conflito está a ocorrer sobrepõe-se a uma antiga área de concessão 
da companhia do Boror (Processo No. 572). Uma parte parece ter estado sujeita a um 
acordo entre a Boror Agrícola428 e  um cidadão Português de nome Élio da Silva, mas 
parece pertencer na totalidade a Boror Agrícola depois da privatização das antigas 
terras pertencentes à Companhia do Boror. 

 
Durante a guerra, em 1980, o gado da Boror foi morto e consumido por ambos os 
beligerantes (Renamo e o governo). Os membros da comunidade admitiram ter 
ocupado a área neste tempo (eles acham que a terra é muito fértil) e começaram a 
produzir arroz, tabaco e milho. Eles informaram que mais de 2.000 famílias abriram 
machambas neste período.  

 

                                                 
427 Isto é disputado por alguns incluindo a ORAM que insiste que a privatização dos bens da empresa estatal não confere um 
título de direitos de uso e aproveitamento  de terra nas áreas da concessão em questão.  
428 Uma nova companhia – quando estabelecida nos diplomas legais ( Lei nº 15/91 e Lei nº 17/92). Até 20% das acções das 
recém constituídas empresas são revertidos para venda aos gestores, pessoal técnico e trabalhadores (GTTs ) e algumas 
unidades da companhia Boror foram alocadas nesta maneira da Boror agrícola (UTRE, Unidade Técnica para Reestruturação 
Empresarial, Ministério do Plano e Finanças, 1998)   
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Em 2001 a área foi vedada e sem nenhuma advertência e, de repente, o gado foi 
introduzido de novo na época de cultivo em Junho daquele ano. Os camponeses 
locais que tinham machambas dentro da área vedada perderam as culturas do ano pelo 
gado que foi introduzido.  

 
Quando perguntados acerca do que eles gostariam de ver a acontecer para se resolver 
esta situação, os entrevistados propuseram que a área fosse colocada de novo a sua 
disposição e que ao Sr. Élio da Silva fosse dado uma área equivalente no limite leste. 
Eles também exprimiram o mesmo desejo tal como as pessoas de Furquia.  

 
Mais discussões foram realizadas com os trabalhadores da Boror e algumas pessoas de 
Massangir que vivem no limite sul e que tem machambas ainda dentro da área de 
concessão. De acordo com estes informadores, um grupo de pessoas de Alto 
Macorrine invadiu a terra em 1999 e abriu machambas de arroz. Apesar da 
intervenção do Administrador Distrital, ao grupo foi permitido continuar a cultivar. 
Os trabalhadores disseram que até 2007 seria o último ano em que as machambas 
seriam permitidas pois, a Boror Agrícola já indicara que precisa de usar a terra. Isto foi 
confirmado numa discussão mais tarde com o Administrador Distrital que 
acrescentou que ele achava que havia uma não política na invasão por parte das 
pessoas que estiveram descontentes com o processo de privatização da Boror.  

 
A situação assemelha-se aquela em que dois agrupamentos de comunidades diferentes 
experimentaram tratamentos diferentes. No limite norte da zona, as populações de 
Mugubia foram expelidas das suas terras e  não tiveram nenhuma restituição. No 
limite sul, as populações de Alto Macorrine invadiram a terra e foram permitidas ficar 
pela Administração Distrital.  

 
Os trabalhadores da Boror disseram que o uso da terra por Élio da Silva foi através de 
um acordo com a Boror Agrícola e que ele tinha apenas alugado a terra. Isto contradiz 
com a existência de um pedido em nome de Élio da Silva nos arquivos dos SPGC e 
nenhum traço de um acordo entre as partes se  encontra arquivado. Pode ser que os 
trabalhadores se referiam a sobreposição da área das duas parcelas mas a informação 
dos técnicos dos SPGC é de que a Boror Agrícola pode não se ter apercebido do 
pedido de Élio da Silva. A área que se sobrepõe está ainda aparentemente na posse e 
uso da Boror Agrícola e é uma antiga área de concessão da Companhia do Boror, 
entretanto registada sob o processo número 572.  
 
A história que temos sobre a área em disputa é a seguinte: 

 
“A companhia de Boror no prazo Boror, pediu um título para 4.000 hectares de terra que lhe foi 
cedido  no dia 24 de Agosto de 1916. Em Janeiro de 1917, a companhia pediu permissão para 117 
cabanas e 30 hectares de culturas nativas a serem expropriadas (carta ao governo, 13 de Janeiro de 
1917) para fazer a sua própria exploração de terra. O governo autorizou, mas estabeleceu uma 
compensação mínima de 5$00 Escudos por cada cabana e 10$00 Escudos por cada hectar, pagáveis 
a companhia, dando aos indígenas o direito de colher as culturas.  
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Três anos mais tarde, a 23 de Junho de 1920, a companhia escreveu uma carta, queixando-se de que 
a terra  que lhe tinha sido entregue era pouca. Acrescentou que suspeitava que tal era porque a 
compensação paga aos indígenas que ali viviam era diminuta. A carta da companhia também 
acrescentava que em termos do Artigo 162 dos Regulamentos em vigor, o abandono de terra por mais 
de um ano significava que os indígenas perderam os seus direitos de reocupação e que a terra podia 
agora ser classificada como terra livre porque aquele abandono foi espontâneo. Ela pediu a isenção da 
necessidade de pagamento de compensação e pediu para que o título seja passado a seu favor. Não 
existe registo de qualquer resposta deste pedido mas parece que o mesmo foi deferido porque a terra foi 
depois cultivada intensivamente com sisal até 1952 e actualmente nenhuma cultura do género é 
realizada”.  

 
O sisal foi uma das grandes descobertas do tempo para as companhias que estavam a 
procura da próxima cultura lucrativa mas a companhia pode bem ter estado 
interessada quanto a necessidade de deixar a terra em pousio. Embora o sisal fosse de 
facto lucrativo, as áreas escolhidas pela Boror para o cultivo inicial eram 
aparentemente inadequadas e a batalha resultante para a troca de terra pode ter tido 
motivos diferentes daqueles que foram declarados pela companhia.  

 
9 anos mais tarde, a 11 de Outubro de 1961 a companhia pediu ao governo para fazer 
a permuta da terra, declarando que no período em que foi deixada para repousar, os 
indígenas tinham-na ocupado e não querendo prejudicá-los, a companhia preferia ter 
um pedaço igual de terra cedida para eles na mesma área. Para este pedido, a 
companhia anexou um esboço de proposta da terra que queria em troca. Esta é a terra 
que se sobrepõe com a área actual de concessão (a área no ocidente da ER 471) que foi 
pedido por Élio da Silva e que está sob um acordo de arrendamento entre ele e a 
Boror Agrícola. No dia 13 de Março de 1962, o Chefe de Posto de Namacurra 
escreveu a dizer que é quase impossível verificar se existe ou não qualquer ocupação 
africana da terra requerida pela Boror devido a dificuldade de identificação dos limites 
da vasta área e a presença de muita água e que existem pelo menos marcos de madeira 
delimitando a área. No dia 11 de Abril de 1962 há um pedido do escritório de 
Agrimensura em Quelimane ( um predecessor aos actuais SPGC) de alguém 
desconhecido pedindo a verificação se ou não existe ocupação autóctone da terra.  

 
Este processo no qual o departamento do governo em exercício cobrava a delimitação 
das áreas de concessão, requeria informação das autoridades administrativas distritais 
em relação a existência de direitos de ocupação e parece muito semelhante aos 
processos actuais e mesmo a linguagem usada nas cartas deste período sendo sonante 
nos arquivos dos SPGC. A impressão global que se pode ter em relação à 
correspondência feita desde os meados do Século XX é uma tentativa dos serviços 
administrativos de terra para garantir a conformidade com a Lei face a resistência local 
às autoridades centrais. Desde então, apesar de uma carta de 12 de Setembro de 1963 
a Direcção dos Serviços Geográficos e Cadastrais (DSGC), lembrando a 
administração de que a Boror não era obrigada a ceder o pedido de permuta de terra 
da companhia porque a terra original lhe pertencia, ela devia resolver o problema dos 
indígenas por si, num acordo aprovado pelas autoridades administrativas locais e 
aprovado sem qualquer questionamento em Fevereiro de 1965.  
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Este caso é muito semelhante a vários casos conhecidos nas visitas de campo e 
entrevistas realizadas. Este caso particular e outros na Província, revelam que uma 
situação muito semelhante parece prevalecer durante os últimos 30 anos e em muitas 
maneiras como caso de “plus ça change, plus ça reste le meme”. Tais casos, entretanto, 
levantam muitas questões acerca dos processos que deviam ser seguidos na garantia 
de que as consultas comunitárias previstas pela Lei não estão sendo conduzidas duma 
forma que devia ser.  
 
Caso: Terra da Igreja Católica, Mangone, Gurué 

 
Perto de Gurué Sede existe uma área de terra fértil de aproximadamente 400hectares 
onde a comunidade de Mangone tem estado a cultivar desde a independência do país. 
De acordo com os membros da comunidade, toda a concessão (uma grande área) usada, 
pertencia a um Sr. de nome Manuel Alves Veleta, um colono português que produzia 
milho e chá. No mesmo tempo, entretanto, a Igreja católica obteve título para cerca 
de 400 hectares de terra429 e usava para produzir bens agrícolas que eram vendidos 
para subsidiar os custos de exame para os estudantes na escola da igreja em Gurué. 
Depois da independência a terra foi tomada da igreja pelo Estado e de acordo com o 
padre Hilário Verri, eles foram efectivamente forçados a abandonar maior parte das 
suas actividades na área. Ainda não é claro o que aconteceu com o resto de terra do 
Sr. Veleta, embora pareça que após a sua morte a viúva deixou Moçambique e 
regressou a Portugal tendo entregue a terra à família de um dos trabalhadores, o Sr. 
Macasse Tapua.  

 
Em 1974, de acordo com informação prestada por alguns membros da comunidade, 
disseram que o então Governador da Província, Bonifácio Gruveta veio em visita ao 
Distrito e falou com os representantes da comunidade. Ao ser informado que a 
comunidade foi desapropriada da terra há muitos anos e que agora estava vazia, o 
Governador autorizou a re -ocupação da mesma. Embora os membros da 
comunidade insistissem que esta reunião teve lugar e foram unânimes em dizer que foi 
realizado no aeródromo distrital, os representantes da Igreja Católica disseram que a 
reunião foi uma autêntica ficção e que a terra tinha sido invadida pelas populações.  

 
De 1974 até agora (2007) a área foi gradualmente desenvolvida por aqueles membros 
comunitários que a tomaram e a eles se juntaram outros que foram forçados a fugir da 
área de Lioma. Bananeiras foram extensivamente plantadas e houve considerável 
actividade agrícola. Claro que maior parte dos membros da comunidade estão na terra 
há mais de 20 anos. De acordo com a comunidade, eles são em número superior a 500 
famílias.  

 
Entretanto, logo após 1994, a Igreja Católica reclamou a devolução da terra sobre a 
qual possui o título, uma reclamação que parece ter sido aceite plenamente pelas 
autoridades. Em discussões com o Juiz Presidente de Gurué, foi a validade desta 
reclamação que levou à decisão de reconhecer o direito de uso e aproveitamento de 
terra. 

 
                                                 
429 De acordo com o Padre Hilário, a igreja obteve título em 1972.  
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Em 1996, a igreja mandou um aviso para que os camponeses na área saíssem e que 
todas as actividades agrícolas deviam cessar depois da colheita seguinte. Esta instrução 
foi obedecida, embora com reluctância, por todos, mas um dos camponeses, o Sr. 
Pedro Inhaca, recusou a abandonar a terra e continuou a cultiva-la até que a igreja 
levou de novo o caso para o Tribunal. O Sr.  Pedro Inhaca perdeu o caso e foi 
ordenado a abandonar a terra sem compensação. Ele recorreu da decisão tendo sido 
denegado pelo Tribunal Provincial de Quelimane em Janeiro de 1999. As restantes 
culturas pertencentes ao Sr. Inhaca foram colhidas pelos trabalhadores da igreja e 
distribuídas quer para os estudantes na escola e algumas destruídas. As bananeiras 
restantes foram colhidas pela igreja que plantou extensivamente o resto da área.  

 
O Sr. Inhaca e outros que perderam o direito à terra sentem-se profundamente aflitos 
porque foram originalmente autorizados pelo governo a re - ocupar a terra e depois 
expelidos pelo mesmo governo muitos anos mais tarde. O padre Verri na altura 
mostrou-se constrangido e aborrecido pela forma como o governo tratou da questão, 
tendo  louvado a decisão do tribunal. Entretanto o Juiz Presidente do tribunal foi 
firme na sua opinião de que “os julgamentos foram correctos e que o Sr. Inhaca devia reconhecer 
a decisão ou recorrer ao Tribunal Supremo, o que não aconteceu, tendo a decisão transitado em 
julgado”.  

 
Este caso particular dá lugar a duas questões relevantes à ocorrência de conflitos de 
terra na Província em geral:  

 
1. Qual é posição legal em relação a devolução do título de terra (um processo 

aparentemente acordado em 1994 depois do Presidente da República de 
Moçambique ter feito uma visita a portugal) e os direitos obtidos através da 
ocupação sob a nova Lei de Terra? 

 
A resposta à pergunta pode ser um pouco complicada pelo facto de a Igreja 
Católica ter tido um estatuto especial em termos da Lei colonial. Entretanto, no 
geral, embora possa haver um conflito entre os dois processos - da devolução do 
título aos antigos titulares e do reconhecimento dos direitos na base de ocupação, os 
Regulamentos da Lei contém dois artigos que parecem serem relevantes o artigo 9 
nº- 2 que contém uma excepção na aquisição de direitos através da ocupação em 
casos onde a ocupação recai em área legalmente reservada para algum uso430. Se  
incluiria ou não a existência de título antigo é uma questão legal que deve ser 
investigada.  

 
Ademais, o artigo 21 nº- 2 refere-se  aos casos onde duas partes reclamam direitos 
de ocupação através de testemunhas e diz que a ocupação anterior será considerada como 
a mais forte reclamação excepto onde a última aquisição tiver sido feita em boa fé e tiver durado 
pelo menos 10 anos431 . Uma vez que o Sr. Inhaca parece ter permanecido na 
ocupação da terra (embora em desafio a uma ordem do Tribunal) até depois da 

                                                 
430 Exceptuam-se os casos em que a ocupação recaia sobre áreas reservadas legalmente para qualquer fim...” Artigo 9 (2) 
Regulamentos. 
431 ….Prevalecerá o direito adquirido em primeiro lugar, excepto no caso em que a aquisição tiver sido de boa-fé e dure há 
pelo menos dez anos.” Artigo 21 nº- 21 do RLT. 
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promulgação da nova Lei de Terra, pode ser que ele obteve o direito de ocupação. 
Pode ser que este desafio da primeira ordem do Tribunal em Janeiro de 1998 
privou-o, uma vez, porém, que a ocupação já não podia ser considerada como 
sendo de boa fé. 

 
2. Houve uma oportunidade para mediar este caso numa fase anterior e que 

oportunidade poderia existir para um resultado de êxito? 
 

A necessidade de recorrer à mediação onde há conflitos de terra é indiscutível 
porque os acordos são normalmente muito equitativos e mais sustentáveis e 
ajudam a diminuir as tensões. Parece, porém, que existe pouca experiência sobre o 
assunto e que a oportunidade de mediar neste caso foi perdida numa fase inicial. 
Embora ambas partes sejam defensoras das suas respectivas posições, é provável 
neste caso que no início da disputa houvesse oportunidade para resolver o 
problema duma maneira pacifica. Os interesses de ambas as partes parecem ser 
tais que podiam ser acomodados porque a igreja queria produzir alimentos para 
consumo (para estudantes e professores da sua escola) assim como para comercializar 
uma percentagem das culturas. O Sr. Inhaca e os outros pretendiam produzir 
culturas que seriam vendidos à igreja e ambos os objectivos seriam válidos.  

 
Caso: Mulemba e Munona, Maganja da Costa. 

 
Envolve uma antiga concessão que pertencia ao Sr. António Marques que durante a 
ocupação da terra houve também uma disputa com a comunidade local que residia 
numa área dentro da concessão marcada para ocupação autóctone; As populações 
tinham aberto machambas de arroz dentro da área. Como resultado disso, parte da 
concessão de Marques foi dividida no período colonial para uso destas famílias. 
Marques plantou coqueiros e pastou gado e a comunidade lembra-se que embora 
houvesse muito gado naquele tempo, os problemas de controlo sobre o mesmo eram 
menores.  

 
De facto, o arquivo dos SPGC432 sobre o caso revela uma história de problemas com 
o gado e uma carta particular escrita em Outubro de 1974 pelo Sr. Armando Nobre 
Teixeira Alves para os serviços administrativos em Quelimane foi feita no climax do 
conflito. Na carta onde ele diz que “fez tudo humanamente possível para resolver o problema”, 
revela as duas reuniões precedentes realizadas na regedoria de Mulemba com os 
líderes tradicionais, maior parte da população e o Sr. António Marques. O primeiro 
aconteceu em Novembro de 1973 e levou a um acordo para que uma área de 1.000 
hectares da concessão 433fosse posta a disposição para a produção de arroz – esta área 
ficou reconhecida por ilha. Pensava-se na vedação da área com arame farpado pelo Sr. 
Marques mas isso não foi feito por várias razões. A área localizava-se ao longo das 
margens e no terreno baldio do Rio Errive.  

 

                                                 
432 Processo No 2297 
433 Esta foi cedida ao Sr. António Marques em 1967. Conforme o mapa 2 de uma cópia a área de concessão de 1967 incluindo 
uma parcela reservada para ocupação autóctone. 
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Em 1974 o problema surgiu de novo e outra reunião foi realizada em 15 de Março. 
De acordo com a descrição do Administrador, a população exigia que fosse dada toda 
área de concessão dizendo que a ilha estava já totalmente ocupada, uma alegação que 
se provou ser falsa. Depois, numa reunião realizada em 14 de Abril de 1975 que 
demorou das 08h00 às 15h00 sem uma decisão definitiva, um impasse foi verificado 
em relação a maneira  como foi demarcada a terra para a comunidade. Enquanto 
Marques insistia que a comunidade devia usar as áreas contíguas de uma das duas 
pontes, a comunidade mostrava-se inflexível de que a demarcação devia iniciar em 
ambas as pontes. O Administrador terminou dizendo que não tem dúvidas de que a 
comunidade quer obrigar o Sr. Marques a deixar a área e que eles estão já a abrir novas machambas 
em toda a terra.  

 
A resposta do Governador após o golpe de Estado em Portugal (25 de Abril de 1974) 
foi de que o assunto devia ser colocado urgentemente aos representantes da 
FRELIMO e constituir-se uma comissão de inquérito. Ele também disse que a 
população devia ser proibida  de invadir a terra por enquanto e que devia continuar a 
viver na terra conhecida por ilha434. Infelizmente, o registo escrito do que aconteceu 
depois disso não está disponível nos arquivos.  

 
A comunidade, entretanto, diz que foi depois da independência que eles colocaram o 
assunto ao novo Governador, Sr. Bonifácio Gruveta, e ao outro oficial de alta patente 
da FRELIMO, O Sr. Joaquim Maquival.Ordens foram dadas para a comunidade ser 
permitida a re-ocupar as áreas pertencentes ao Sr. Marques e aparentemente este 
concordou e um limite foi estabelecido para separar o gado de Marques das 
machambas de arroz da população. 

 
A área tornou-se particularmente perigosa durante os anos do conflito armado e foi 
aparentemente abandonada na totalidade. Depois de 1993, porém, a população 
regressou e largamente re-estabeleceu as suas machambas. Em 1997. O Sr. Oliveira, 
gerente da companhia ARPEL apareceu e informou a todos os que cultivavam na área 
de que a terra de Marques tinha sido comprada pela companhia e que eles deviam 
deixá-la. O pedido de terra em questão não está registado em nome da ARPEL mas 
sim em nome de Armando Idrisse Valy e outros; os outros referidos incluem Abdul 
Hamid.  

 
Iniciou-se então uma disputa entre a ARPEL e a comunidade local, que se tornou 
muito séria e reflectindo os eventos de há 30 anos. De acordo com a comunidade, a 
gerência da ARPEL localizou a área para o gado onde nunca tinha estado antes, longe 
das áreas de pasto mas no meio das machambas de arroz. A comunidade diz que 180 
destas machambas foram destruidas pelo gado e que eles perderam todo arroz e a 
cultura de batata doce daquele ano. Os representantes foram discutir o assunto com o 
gerente, Sr. Oliveira, tendo sido aconselhados a fazê-lo na sede local do partido 
FRELIMO. 

 

                                                 
434 Entretanto a população não deve ser autorizado a invadir a propriedade alheia, devendo utilizar na totalidade o terreno da 
ilha...” Carta ao chefe de Repartição dos Serviços Geográficos e Cadastrais,26/10/74. 
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De acordo com a comunidade, este conselho levou a uma promessa do Sr. Oliveira 
em Janeiro de 1998, de chamar os outros parceiros da companhia para falar com a 
população. Entretanto, de acordo com o Sr. Oliveira, ele foi insultado pelos 
representantes da comunidade que sugeriram que regressasse a Portugal e ameaçaram de 
fazer mal ao gado da companhia.  

 
Subsequentemente, em Fevereiro de 1999, algum gado foi aparentemente morto e os 
pastores da companhia foram ameaçados. Isto levou a detenção e encarceramento de 
dois líderes da comunidade que tinham enfrentado o Sr. Oliveira, um deles Ricardo 
Olímpio que era cego. Este homem foi acusado de ter perseguido os caçadores, 
ameaçando-os com catana. Os dois líderes comunitários ficaram presos por um 
período de 16 dias e libertados por falta de indicio criminal contra os mesmos. 
Durante este período, informaram ter estado sob pressão do comandante da polícia 
para confessar. O Sr. Oliveira informou que eles confessaram tudo. Eles por seu turno (Sr. 
Olímpio e o Sr. Isaías) dizem que foram libertados quando o Sr. Oliveira reconheceu 
que não conhecia de facto quem eram os responsáveis e que tinha mandado a polícia 
para prender aqueles homens porque eles tinham falado mais durante a visita a sua 
casa. O Administrador de Maganja da Costa, Sr. Virgílio Pinto Novo, descreve a 
libertação como um gesto de boa fé da parte do Sr. Oliveira.  

 
É neste ponto que a situação parece ter deteriorado ainda mais. De acordo com o Sr. 
Oliveira, um acordo foi alcançado para que 300 hectares da área de concessão numa 
área conhecida como Munoma fosse posta à disposição da comunidade. A 
comunidade continuou a dizer que não aceitava o acordo e que a proposta  
apresentada por um oficial da direcção Distrital de Agricultura não tinha validade legal 
para ser aceite.  Eles estavam também preocupados neste ponto para saber quem 
tinha recebido o dinheiro da venda da sua terra porque eles ouviam sempre que a 
ARPEL tinha comprado a terra, e que por isso tinham direito a parte desse dinheiro.  

 
Nessa altura, mais duas pessoas foram presas sob suspeita de terem morto gado. Os 
mesmos escaparam da custódia policial. A comunidade disse que nessa altura a 
libertação das pessoas presas dependia da sua aceitação a oferta de 300 hectares e o 
abandono da área onde eles continuavam a produzir as suas culturas. O Sr. Oliveira 
disse que a comunidade foi instigada pela ORAM a recusar a oferta e que não havia 
conflito na área antes da chegada desta organização.  

 
Apesar da história conflituosa deste caso, parece que ainda existe um espaço para 
diálogo e para que uma solução sustentável seja alcançada. Como no anterior caso de 
estudo, pode ser necessário que haja reconhecimento mais explícito do valor de 
mediação. Os representantes da comunidade fizeram um apelo a este respeito, 
pedindo as ONGs que operavam na área a não se restringirem na recolha de 
informações mas a apoiarem a encontrar mediação entre eles e a companhia. O 
pedido da companhia435 ainda está em tramitação, um ponto que deve melhorar a 
posição de negociação da comunidade mas um valor considerável de facilitação de 
trabalho é necessário para orientar as negociações da comunidade para impedir 

                                                 
435 Processo No 2296 ou 2297 
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quaisquer elemento e oportunistas a dominarem e procurar soluções aceitáveis para os 
problemas que existem.  

 
Caso: Furquia, Namacurra 

 
As parcelas de terra reportados neste caso pertenciam a cidadãos Portugueses Torcato 
Marinho, Fausto Pereira e Adelina da Silva que tinham gado e produziam hortícolas 
em Furquia durante o período colonial. Depois da sua partida em 1975, alguma parte 
das terras foi disputada por um grupo de agricultores que as dividiram mais ou menos 
por igual. Interessantemente, a comunidade pareceu lembrar-se, os agricultores que 
obtiveram a terra bem como as suas dimensões. Os membros da comunidade também 
informaram que a boror tinha lá um esquema de produção de arroz que envolvia 
machambas para famílias e latas de 20 litros de semente. As machambas familiares 
localizavam-se fora destas áreas e eram todas vedadas.  

 
Entretanto, alguns agricultores e a Boror abandonaram as áreas de cultivo durante a 
guerra.  

 
Em Outubro de 1997, um grupo de deputados da FRELIMO visitou a área, 
aparentemente para discutir a reparação da ponte quebrada sobre um rio perto de 
Puade. Bonifácio Gruveta, ex-Governador da Província da Zambézia e membro do 
grupo, falou com a administração local acerca das antigas áreas de concessão e disse 
que ele iria falar com os SPGC- Z acerca do seu estado. Pode ter sido pelo desejo de 
possuir as áreas que a comunidade local abordou o assunto com ele. A uma dada 
altura, de acordo com a população, Gruveta fez um pedido para si sobre a terra que 
pertencia ao Torcato Marinho. De facto, nos arquivos dos SPGC aparece que este 
pedido foi feito em 1995 e fora deferido em Outubro de 1996. Se a informação 
prestada pela comunidade é verdadeira ou não sobre a realização da reunião ou se 
tratou de mais uma reunião política, verdade é que o espaço de terra em causa acabou 
sendo ocupado pela população e nele ainda hoje se desenvolve a actividade agrícola.  

 
O gado bovino e bufalino primeiramente trazido para a área em 1998 está a ser criado 
e os problemas que a população enfrenta, de conflito de terras e de homem e animais 
começaram naquele tempo. Em grande medida este resulta de falta de controlo do 
gado, particularmente os búfalos, que destroem as machambas vizinhas de arroz e de 
mandioca.  

 
Em 1999, a população solicitou uma reunião com o Sr. Gruveta e obteve resposta 
satisfatória em como pagaria pelos estragos provocados. O Sr. Gruveta pagou nessa 
altura uma compensação de 200.000,00 Mts a cada família cuja machamba tinha sido 
destruida pelo gado e prometeu que retiraria os búfalos do terreno.  

 
Entretanto, em vez de retirar os búfalos, introduziu 10 vacas no terreno. A população 
teve que abandonar as machambas para uma terra vizinha e abrir novas áreas de 
cultivo a numa zona distante dos seus locais de residência. Ela foi peremptória em 
exprimir que não tinha problemas em princípio com o gado na área desde que o 
mesmo fosse controlado.  
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A comunidade também levantou outra questão em relação as actividades dos SPGC-Z 
e questionou como era possível o governo saber os limites das áreas de concessão de 
terras sem visitar a área e falar com a população local. Entretanto, mais tarde 
descobriu que uma brigada composta por funcionários dos SPGC-Z visitar no dia 
10/03/2000 acompanhada pelo Presidente da Localidade  e o Secretário do Círculo os 
terrenos e no seu relatório que se acha no arquivo daquela instituição estão relatados 
os problemas encontrados:  

 
“Das quatro parcelas, apenas duas são exploradas para pecuária, havendo 24 cabeças do gado 
bufalino e 10 do gado bovino. Porém, tudo indica resultar num conflito futuro entre o concessionário e 
a população circunvizinha, em virtude do terreno não se encontrar cercado com arame farpado ou 
outro. Nesta conformidade, segundo depoimentosdos populares e seus responsáveis, o presidente da 
Localidade e Secretário do Círculo que acompanharam os trabalhos, os animais invadem suas áreas 
de machambas e residências, destruíndo assim, todas as culturas e perigando a vida das pessoas, 
principalmente nas noites, facto que produz pouca credibilidade do requerente em  relação a 
comunidade local ”.    Relatório,  SPGC-Z, 13/03/00. 

 
Caso:   Mucunha, Gurué 

 
A comunidade de Mucunha ocupa as terras de pasto e os vales das montanhas atrás 
de Gurué, uma área de terra linda e fértil que por duas vezes foi forçada a abandonar. 
De acordo com informação histórica prestada por alguns populares em 1930, a 
população foi impelida para as áreas montanhosas, menos férteis, como resultado da 
usurpação colonial da terra e apenas regressou para os vales na década de 70 depois da 
independência. Entretanto, como resultado da guerra na década de 80, algumas 
pessoas refugiaram-se novamente nas montanhas enquanto outras foram abrigadas a 
viver numa aldeia comunal. 

 
Embora não haja nenhum conflito de terras nas zonas, existe, entretanto, medo por 
parte da população, pois, foram veiculados desde 2001, informações em como o 
“Grupo Gulamo”, uma das companhias que tomou as antigas instalações da Emochá, 
pretende re-ocupar uma área de terra em Mucunha para pastagem de gado. Não foi 
possível identificar exactamente a parcela de terra a ser usada para o efeito. 
Entretanto, o “Grupo Gulamo” solicitou espaços de terra que foram deferidos em 
Fevereiro de 1999436.  

 
Da análise de alguns relatórios e informações sobre a problemática da terra na região  
é interessante notar que alguns dados fazem concluir existir medo das populações 
quando confrontados com aspectos sobre a posse da terra.  

 
O Grupo Gulamo adoptou, entretanto, o princípio conciliatório com as comunidade e 
os seus planos em relação a Mucunha. 

  
 
 
                                                 
436 Processos No‟s 3073-3078 (1998) 
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Caso: Bajone  
 
A informação recolhida em Outubro de 2006, revela uma longa  história de remoção 
e relocação da população na área de Bajone. A população de Gurai, Barra e Menane 
foi aparentemente a primeira a ser afastada pela Sociedade Agrícola de Pebane Lda 
(parte da Sociedade da Madal) quando a companhia chegou em meados de 1920. A 
companhia plantou coqueiros extensivamente na área limpa pela população que foi 
movida para acampamentos de Capitão.  

 
Em 1940, aparentemente, as famílias vivendo perto da lagoa de Namadiva (que o 
governo colonial português tinha marcado e retido para uma reserva indígena mas que recaia dentro 
da área da licença da companhia-a área marcada) começou também a ser removida para 
Capitão e este processo continuou até que não houvesse espaço deixado pela Madal 
para assentar as populações. Sempre que uma família era removida, a Madal tomava 
posse das palmeiras e pagava compensação de 10 centavos e poucas latas de farinha e 
depois plantava mais palmeiras.  

 
A população local lembra-se da existência de duas áreas de reservas indígenas, Gurai e 
Capitão. Ela também se lembra que as pessoas da área perto da lagoa tinham sido 
removidas para Capitão (uma área chamada Joaquim) e eram subsequentemente forçadas 
a retornarem para dentro da área de Capitão para Ocadene e, até 1958, o processo 
chegou à saturação, porque já não havia mais espaço para colocar mais população.  

 
É possível, hoje ver ruínas de casas abandonadas na década de 50 dentro das áreas da 
Madal. Existem mangueiras, cajueiros e coqueiros que se dizem ter sido plantadas 
pelas famílias que habitavam nas cercanias do terreno e que agora pertencem a e são 
controlados pela Madal. 
 
A população local diz que a única coisa que foi respeitada  é o cemitério que também 
está dentro da parcela da Madal.  

 
Os arquivos dos SPGC-Z em relação a estas áreas contém informação de 1926. Foi 
neste ano que a Sociedade Agrícola de Pebane Lda, requereu terra e obteve uma 
licença em Julho de 1925. O Administrador da Maganja respondeu naquele tempo  
favoravelmente o pedido não obstante uma referência no seu relatório à presença de 
10 povoações com 25 palhotas e 30 hectares de culturas. Esta área foi considerada 
como estando  cheia de árvores cobrindo 1.200 hectares. Esta não foi a única área 
neste distrito a ficar sob uma concessão da Madal.  

 
Após as recomendações do Administrador, o pedido foi deferido437. O Director dos 
Serviços de Agrimensura em Lourenço Marques438 aprovou uma demarcação 
provisório em Agosto de 1926 mas informou que pelo menos 5 hectares deviam ser 
reservados para cada palhota, perfazendo, efectivamente 125 hectares reservados para 
a comunidade local. A área fazia limite com a terra já possuída pela Companhia da 

                                                 
437 Em termos do Artigo 83, Decreto 3983 de 1918 
438 Antiga designação da capital da Província de Moçambique e que hoje se designa de MAPUTO. 



 272 

Zambézia, a do Dr. Fortunato Gomes de Seica e o terreno em questão como sendo 
baldio.  

 
Em 1927, na qualidade de Governador Geral de Moçambique, José Cabral assinou a 
Portaria nº- 592. Esta portaria permitia a exploração da área, entretanto dizia que a 
companhia era obrigada a respeitar os direitos das comunidades locais em relação as suas casas e 
culturas. Entretanto, 4 anos mais tarde, nova portaria foi assinada 439 por José Cabral, 
confirmando que a companhia desistia da concessão. 

 
Em Julho de 1958, a companhia requereu 450 hectares em Muniate que parecia estar 
já a usar há bastante tempo mas sem permissão, prometendo pagar impostos a partir 
de 1955 quando começasse a colher cocos.  

 
A companhia propôs que a área dentro da concessão vizinha que já estava em seu 
nome440, seria devolvida ao governo em troca da terra que tinha entretanto, ocupada 
ilegalmente441 

 
O Chefe da Repartição de Agrimensura em Quelimane escreveu ao Administrador da 
Circunscrição (Distrito) de Maganja da Costa e, notando que esta ocupação ilegal da 
companhia nunca tinha aparecido nas listas da Administração, respondeu ao pedido 
da companhia dizendo que muitas informações tinham sido deixadas na sua carta, 
destacando-se as que referem que; 

 
- A terra foi sempre ocupada por pessoas indígenas desde 1925; 
- A terra foi usada pelas companhias da Madal e da Zambézia; 
- Os limites da sua vizinha concessão foram claramente marcadas incluindo as aldeias da Tapata e 

outras. 
 

A carta termina dizendo que “ele tinha muitas dúvidas acerca de todo o caso”. Ele estava, 
entretanto, certo de ter resolvido o caso e que pode ter escrito e tinha conhecimento  
que não aparece nos registos oficiais. A informação recolhida em Outubro de 2006 é 
de que a companhia em 1958 tinha já limpo e plantado a área que estava a ser 
proposta para devolução, tendo movimentado anteriormente a população para outra 
área, parte da qual ela estava a ocupar ilegalmente e que para a qual queria o título 
legal. Presumivelmente a companhia teria sido feliz neste ponto ao ver a população 
local a re-ocupar a área e estar a usar efectivamente para colher os frutos e vendê-los a 
um preço de monopólio.  

 
De facto, foi o que exactamente aconteceu. Como também acontece com os registos 
históricos nos arquivos dos SPGC-Z relacionados com o caso de  Boror em Macuse, 
a impressão obtida da correspondência em relação a diferentes perspectivas e atitudes 
dos órgãos provinciais e distritais são estranhamente semelhantes aos do actual  

                                                 
439 No. 1:441 em 29/08/31 
440 Título No. 2393 cobrindo 4,770 ha 
441 Esta area no mapa apresentada pela companhia e que se encontra arquivada nos SPGC de Quelimane cobrir 313,5 ha, e 
não 450 hectares. 
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momento. De notar que a carta do Chefe de Repartição de Agrimensura, obteve 
resposta do Administrador da Circunscrição (Distrito) de Maganja da Costa no dia 
12/12/58 dizendo que, pelo contrário, “porque estão informados sobre o pedido em curso, e 
que não existem nenhumas pessoas indígenas a viverem na terra e que de facto ela estava coberta de 
palmeiras (em plena produção e em número de 40.000) todas plantadas pela companhia requerente, 
então, não havia qualquer dúvidas para negar o pedido formulado”.  

 
A Agrimensura conformou-se e recomendou através de um memorando ao 
Governador442 para que a permuta fosse autorizada, dizendo estar em boa fé e que, 
não afecta os direitos de terceiros e que é apoiada pela administração local, assim tal 
como a conversa da oferta de um pedaço de terra igual a dos indígenas. Tal não foi 
aceite pelo Governador que pediu mais informação 443 sobre a qualidade da terra a ser 
oferecida, dizendo que esta é apenas uma oferta significativa se a terra for boa para o cultivo. 
Desta vez é o Chefe do posto que responde444 dizendo que a terra é igual a terra que era 
ocupada e é boa para agricultura. Mais tarde, a 24/02/59, o Governador defere o pedido.  

 
Dois anos mais tarde, em 1961, a Sociedade requereu445 que a terra fosse demarcada e 
que um certificado fosse passado. Em anexo encontravam-se um cheque de 425$00 
Escudos. A aprovação foi publicada no Boletim Oficial No 17 de 28/04/62. O 
imposto anual foi fixado em 706$50 Escudos. O título de uso foi entregue a 
companhia em 1965.  

Entretanto, este não foi o capítulo final da história. Em 1990, a Madal pediu a 
validação deste título usando o Pedido de Validação de Título M/3da DINAGECA. 
A 8 de Julho de 1993 este foi enviado pelos SPGC-Z para a Direcção Distrital de 
Agricultura e ao Conselho Executivo do distrito da Maganja da Costa. Não há registo 
de qualquer resposta mas a 28 de Agosto de 1998 os SPGC-Z recomendaram que 
fosse obtida  autorização do pedido pelo Governador. Uma assinatura dando a 
entender que aceita esta recomendação aparece na cópia do arquivo mas sem data e 
não existe nenhum carimbo. O pedido está registado como estando em tramitação no 
registo de pedidos (e não aparece no Sistema de Manuseamento de Pedidos de Terra) e a 
parcela não aparece na lista de impostos a serem cobrados publicada pelos SPGC-Z.  

A posição legal desta posse particular de terra pela Madal pode, entretanto, ser 
questionável, dado que não existe nenhum registo da companhia a pedir a renovação 
do seu interesse na área como é requerido pelos regulamentos da Lei de Terra em 
vigor. De facto, de acordo com a informação da população da área, a Madal não está 
de facto a operar e a usar a terra num sentido rigoroso. Nenhuma limpeza ou lavoura 
da plantação está a ocorrer e não há tratamento de fertilizantes como no passado. A 
companhia aparece em vez disso a controlar a área como uma zona de monopólio e 
forçando as famílias locais a vender copra apenas para ela a um preço fixo de 1.000,00 
Mts por kilo. As populações locais são proibidas de pescar na lagoa, tendo sido 
acusados pela Madal de estarem a roubar cocos por canoa e uma barreira de controlo 
foi erguida na estrada que dá acesso a área para impedir a entrada de carros que não 

                                                 
442 Memorando do Governador, 12/01/59 
443 Memorando assinado a 13/01/59 
444 Carta a Agrimensura , 19/02/95  
445 Cfr. Artigo 85 do Regulamento de Terra (Decreto No.3983, 16/03/191B) 
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possuem autorização. O único comerciante autorizado pela Madal para comprar 
copra na área é Ibraimo Hassan que paga o valor fixado por kilo446. 

 
Das remoções que ocorreram durante o período colonial, a população local de Bajone 
diz que pelo menos naqueles tempo tinham transporte para chegar as suas 
machambas que estiveram (ainda estão) localizadas longe das suas casas como 
resultado da expansão da Madal447. De facto, a comunidade novamente parece estar a 
esboçar as suas aspirações para o futuro a partir do que eles sabem do passado, 
exprimindo o desejo de que a Madal deve assumir novamente a responsabilidade de 
dar transporte para as suas machambas, que a produção de arroz deve ser permitida 
nas áreas baixas dentro da plantação e que a companhia deve dar-lhes um posto de 
saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
446 Um caso semelhante foi reportado em Lioma, Distrito de Gurué, onde a empresa FAVEZAL proibiu outros 
comerciantes, maior parte dos quais de Malawi, para entrar na área de Serra para comprar milho. A FAVEZAL compra milho 
na área a Mt 200-Mt300 mais baixo do preço do mercado. 
447 Este começou com apoio no tempo de colheita mas estabeleceu-se numa base seminal regular. Nos fins-de-semana, a 
companhia matava uma vaca para os seus trabalhadores e outras pessoas eram permitidas a carne restante. Insto parou 
aparentemente depois da independência.  



 275 

 
4. PARCERIA COMO FORMA DE EVITAR OS CONFLITOS DE TERRA  
 

O Governo da República de Moçambique no nº- 1 do artigo 103 da CRM, toma a 
agrucultura como base do desenvolvimento nacional conforme preconizado no entanto, 
existem vários factores que impedem a actividade agrícola, sendo de realçar a falta de 
incentivo ao empresariado nacional e a falta de parceiros concertados entre os empresários e 
as comunidades locais noq eu concerne ao uso e aproveitamento da terra. Aquando da 
independência de Moçambique em 1975, o governo nacionalizou a terra e definiu uma 
economia centralmente planificada, tendo para o efeito estatuído que o sector empresarial 
do Estado era o dinamizador da actividade económica. Dentre as várias medidas tomadas, 
uma foi a da constituição de empresas agrícolas, que, organizadas em jeito de cooperativas, 
não lograram atingir os resultados esperados. 
 
É importante sublinhar que o Sector Empresarial do Estado demonstrou imensas 
dificuldades na gestão das empresas agrícolas e, por outro lado, os camponeses debateram-
se com grandes carências de recursos financeiros para os aplicar na agricultura. 
 
O investimento para a área da agricultura que por natureza é de alto risco, não tem tido o 
desejado apoio do Governo, dificilmente se pode esperar o seu desenvolvimento. 
 
Daí que, no nosso entender, o investimento privado é uma alternativa viável, no entanto, 
também carece de políticas fiscais e financeiras e de crédito bonificado. 
 
A problemática desta matéria, reside em saber compatibilizar os direitos dos camponeses  
sobre a terra  com a promoção do investimento privado.  
 
Os órgãos de informação448 têm divulgado com maior insistência os conflitos de terra 
opondo a comunidade local e os investidores. Sublinhe-se que, os camponeses, ocupando a 
terra há bastante tempo, preenchendo assim os requisitos estabelecidos na Lei de Terras, 
sentindo o justo receio de vir a perder a posse delas, têm solicitado que as entidades 
competentes procedam a emissão de títulos do direito de uso e aproveitamento, como 
forma de as conferir maior protecção. Entretanto, por outro lado a falta de meios 
financeiros e materiais impedem os camponeses de realizar a sua actividade. 
 
Porém, a morosidade na emissão de tais títulos, aliado a outros factores, impedem que o 
processo de titulação decorra com celeridade. 
 
Enquanto o processo de titulação não ocorre conforme seria desejável para os camponeses, 
entendemos que os parceiros entre estes e os investidores devia servir de alavanca para se 
realizar actividade agrícola que beneficie a todos.   
 
O recurso às parcerias para agricultura entre o sector familiar e o sector privado parece-nos 
ser a forma mais adequada de resolver este problema na medida em que a comunidade local 
pode entrar como parceira no investimento, compartilhando os lucros e os benefícios 

                                                 
448 Para além de mencionado na página 10/30, veja-se ainda “Tempo” Marracuene, o ressuscitar dos escombros, nº 1335, de 21 de 
Julho de 1996, p. 8, “Metical” Terá Moçambique os seus “Sem terra”?, nº- 360, de 26 de Novembro de 1998, p. 5. 
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resultantes desse investimento. O legislador estabelece nos termos do nº 3 do artigo 27 do 
R.L.T. (Decreto nº- 66/98, de 8 de Dezembro) que o parecer do Administrador do Distrito incluirá 
os termos pelos quais se regerá a parceria entre os titulares do Direito de uso e aproveitamento da terra 
adquirido por ocupação e o requerente. 
 
Dado que o citado dispositivo legal nos parece relativamente vago por um lado, por outro, o 
Código Civil apenas se refere à parceria pecuária nos termos  do artigo 1211 julgamos 
pertinente, extrair alguns aspectos do Direito Comparado para reflexão: 

 
(a) Nos termos da Legislação Portuguesa, inicialmente, as parcerias agrícolas, eram 

reguladas no Código Civil de 1867 “definidas como o acto que tem lugar quando 
determinada pessoa dá a outrém algum pedio rústico para ser cultivado e quem o 
recebe, procede ao pagamento de uma prédio quota de frutos, entre ambos 
acordados”449. 

 
(b) No novo Código, porém, este tipo de convenções está sujeito ao regime de 

arrendamento rural, admitindo, expressamente o art. 1067 que a renda, nesta  
categoria de arrendamentos, possa consistir em uma quota (um quinto, um terço, etc) 
dos frutos do respectivo prédio. 

 
(c) No Direito Brasileiro, a parceria é uma forma de posse e uso temporário da terra e 

ocorre “quando o proprietário cede sua fazenda, no todo ou em parte, para que 
associado a terceiro, e com este repartindo lucros e encargos, em proporção  
previamente estipulada, em área cedida, faça-se cultivo agrícola  ou actividade 
pecuária”450. 

 
(d) Quanto à forma de gestão, de repartição dos encargos e divisão do trabalho, despesas 

e riscos aproxima-se a parceria da sociedade civil. Entretanto a quota do proprietário é 
fixada nos termos da lei. Há condições obrigatórias no tocante ao contrato, e na 
ausência de norma expressa, subsidiária e sucessivamente  se aplicam as normas 
pertinentes ao arrendamento rural e as regras ao contrato de sociedade. 

 
Entendemos que uma das formas de evitar conflitos sobre os direitos à terra entre os     
investidores e as comunidades locais é o estabelecimento de parcerias. 
 
Entretanto, o perfil e a natureza dos investidores que demandam a terra em Moçambique é 
heterogéneo e será necessário, inevitavelmente, fazer-se algo para que seja possível o seu 
bom relacionamento com as comunidades locais. Esta  nessa opinião surge do facto de 
alguns investidores não demonstrarem interesse em partilhar os seus projectos com as 
comunidades, preferindo, tão somente, obter delas os espaços de terra que aqueles  possuem 
mesmo que em troca lhes seja pago um valor monetário ou se construa uma infrastrutura 
social, tal como escola ou um posto de saúde. Quanto a nós a parceria devia ser duradoura e 
permitir uma relação de parceria com partilha da gestão do investimento.  

 
 

                                                 
449 Marques, José Dias (1992), Noções Elementares de Direito civil, 7ª edição, Lisboa, p. 256. 
450 Guadagni, M. (1982), Direito Agrário comparado, 3º volume, América Latina, p. 107. 
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As aspirações de algumas comunidades locais contactadas em termos das suas relações 
com os investidores, demonstraram ser possível a parceria. Algumas comunidades 
quando perguntadas sobre o que elas gostariam de ter numa relação de parceria, 
meramente falaram de oportunidades de compra de bens que estavam sendo explorados. 
Em alguns casos isso significava ocasionalmente ser-lhes dadas oportunidades para a 
compra de carne, e no caso de uma comunidade florestal, a oportunidade de compra de 
mobiliário. A comunidade de Matutuine estava preparada a ceder o uso de alguma parte 
da sua terra ao investidor porque temia que ao não fazê-lo perderia o acesso a terra nesta 
área. Ela estava firme na sua posição de que não quer nenhum benefício pela cedência de 
direitos de uso de terra. Entretanto, manifestou interesse de que essa cedência não podia 
ser a “custo zero”, porquanto, houve muito sofrimento para a mesma conseguir o espaço 
de terra que ocupa e que não tinha outra fonte de subsistência senão mesmo o uso da 
terra. Por isso, o investidor pelo menos, devia considerar a possibilidade de dar emprego 
aos naturais da terra.  

 
A atitude de algumas autoridades distritais entrevistadas quer a nível da administração, 
quer a nível das direcções  de agricultura ou estruturas judiciais locais não é geralmente a 
favor de condicionar a concessão da terra aos investidores à parceria com as comunidades 
locais. É entendido no geral como sendo um potencial bloqueio ao projecto nacional de 
desenvolvimento e impedimento a atracção do capital externo. Um Juiz do distrito 
defendeu que embora a lei fosse entendida duma maneira nas cidades, ela é aplicada 
doutra nas zonas rurais, uma declaração no contexto da discussão que indicava 
claramente uma relutância de aplicar a Lei com rigidez. Embora esta posição do juiz seja 
compreensível dada a falta de cultura jurídica da maioria da população rural, entretanto, 
não pode ser aceite, pois lei é lei e ela deve ser aplicada conforme a “ratio” e a vontade do 
legislador. Até porque como já fizemos referência, as normas consuetudinárias têm 
conseguido responder algumas das questões que preocupam os camponeses e servem de 
régua para regular as suas relações. Um Director Distrital de Agricultura também 
entrevistado, foi mais longe, dizendo que a ideia de parcerias era um conceito muito 
perigoso para abordar com as comunidades locais porque isso lhes levaria a pensar que 
elas tem um papel na emissão de concessões e licenças para investidores, quando este 
papel é do Estado e alguns chefes tradicionais entendem a ideia de parceria como algo 
que lhes aufere o poder de exigir do investidor que este cumpra com os desejos daqueles 
e que por essa razão a sua presença no terreno não era mais do que uma forma de dar 
todas as “coisas” que a comunidade necessita, senão, não terá qualquer interesse o 
investidor instalar-se na zona. 

 
O nível de analfabetismo que ainda possui a população rural de Moçambique é 
extremamente alto. Verdadeiras parcerias entre investidores e as comunidades locais 
precisarão de um nível de envolvimento comunitário no planeamento e supervisão dos 
acordos. Isto pode ser alcançado mas apenas naquelas circunstâncias onde a comunidade 
em si está organizada e capaz de lidar numa relação formal com um investidor.  

 
Daí, embora o alvo de um compromisso negociado que permita duas maneiras de fluxo 
de custos e benefícios que possa espoletar tensões, a promoção do investimento e o 
estímulo do desenvolvimento na base de participação e diálogo é a chave de sucesso e 
deve ser usada através do prisma das realidades do país e, porque a cooperação das 
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autoridades do governo local, será importante. Isto apresenta um desafio considerável e 
um princípio de pareceria que precisará de ser estrategicamente desenvolvido e aplicado 
afim de ultrapassar os constrangimentos existentes em matéria de uso e aproveitamento 
da terra. A par destes pressupostos é também importante aliar o aspecto legal ou seja 
adequar a legislação à realidade objectiva da parceria. 

 
Dois assuntos se levantam em relação a definição e o estudo do papel de uma 
comunidade local o que seria de grande importância na prevenção de futuros conflitos e 
no estabelecimento de segurança de posse  da terra e planos de parceria entre investidores 
e as comunidades locais.  

 
Potencialmente, quando o governo desenvolve políticas para dar mais poder e controlo 
sobre recursos, as populações locais indígenas, os fazedores da política fazem perguntas 
em relação à representação da comunidade local, afim de garantir que a  legislação não 
venha exacerbar mais as desigualdades actuais. A questão envolve assuntos tais como “O 
que é uma comunidade local? Quem é ou são os legítimos representantes das comunidades locais? Sobre 
que base está aquela autoridade ou legitimamente constituída? Os limites territoriais das comunidades 
locais estão claramente definidas, e se estão, em que bases? Como é que as comunidades em si são 
diferenciadas em termos de género, linhagem, idade ou riqueza ou em que grau estas diferenças criam 
interesses divergentes que podiam, no caso da população local ter grande poder e autoridade de administrar 
os recursos, exacerbar as desigualdades sociais e agravar tensões com a comunidade ou além disso?”  

 
O primeiro assunto relaciona-se com a possibilidade de uma interpretação mais ampla a 
ser dada quanto a definição de uma comunidade na lei e o seu uso em termos de 
protecção de direitos. O segundo assunto levantado relaciona-se com a legal das 
comunidades em termos da lei de Terra e a Lei civil Moçambicana que, em particular, 
precisará de ser conferida pelas organizações que quererão apoiar na corretagem de 
acordos entre as comunidades e os investidores. Compreendidos estes aspectos um outro 
se deve tratar clarificar quanto ao papel da comunidade local no que concerne à  
concessão da terra. Estamos a falar da consulta comunitária que é consagrada no 
procedimento para a atribuição do duat. 

 
A consulta comunitária implica a criação de um volume claro de procedimentos que 
garantam que as comunidades locais tenham tempo adequado para seleccionar pessoas 
responsáveis que possam representar os interesses da comunidade num processo 
claramente documentado e que facilite a tomada de decisões bem informadas. Todos  os 
pedidos para uso e aproveitamento de terra deviam ser submetidos para um exame do 
seu grau e mérito pela comunidade local451, conforme vem prescrito na lei.  

 
Como elemento do processo de emissão de título que está mais relacionado com a 
protecção dos direitos da comunidade local e a prevenção de conflitos entre investidores 
e a população indígena, esta parece ser uma forma pratica de reconhecer a validade da 
consulta comunitária, a protecção contra as falhas de outros processos de registo, ou de 
manipulação pelas elites políticas no processo da posse da terra. Existe muita evidência 
para sugerir que com muitos esquemas de títulos, manipulados por poderosos e 

                                                 
451 Artigos 13 e 24 da Lei de Terra   
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influentes são capazes de competir com o processo de concessão da posse da terra não 
registada anteriormente em seu nome enquanto que as pessoas rurais estão geralmente 
desinformados das provisões da Lei ou não compreendem as implicações do registo. 
Uma obrigação dentro do processo para consulta as comunidades é um bom método 
para protegê-las contra isso. Sendo, por isso fundamental o papel das comunidades locais. 

 
Já vimos que o Artigo 5 nº- 3 do Anexo Técnico da Lei de Terra (que regula os 
procedimentos envolvidos inter alia, o processo de emissão de títulos comunitários ) especificamente diz 
que os representantes da comunidade que devem assinar os processos de pedido de terra 
devem ser eleitos em reuniões públicas. Não existe requisito legal para os representantes 
referidos no Artigo 27 nº- 2 do regulamento a serem semelhantemente eleitos. Estas são 
as pessoas que assinariam os pedidos de uso e aproveitamento de terra feitos pelos 
investidores que demandam a terra da comunidade.  

 
Isto está sendo deixado aparentemente para a discrição do Administrador Distrital e os 
Serviços de Cadastro a quem se imputam a responsabilidade de conduzir as consultas 
com a comunidade local. Esta lacuna na Lei pode permitir abusos consideráveis 452 e para 
terceiras partes a serem cedidas direito de uso sobre a terra da comunidade se tiver 
havido qualquer consulta significativa com a comunidade. Esta é uma lacuna que foi 
identificada antes, particularmente pelo Núcleo de Posse de Terra em Junho de 1999 e 
que desenvolveu um volume de orientações propostas sobre como a consulta 
comunitária devia ser feita453 Embora algumas das recomendações tenham sido 
adoptadas como orientações, elas não tem o estado de obrigações legais como seria o 
caso se estivessem contidas dentro de um anexo técnico da Lei.  

 
Existem outras salvaguardas contidas dentro do regulamento de lei de terra que estão 
virados a impedir um pedido de uso e aproveitamento de terra a ser deferido sem o 
conhecimento daqueles que podem estar afectados. O requisito da afixação de um edital é 
um deles  e o Artigo 24, alínea f) diz que esta deve ser afixada no centro distrital e na área 
actual na qual o pedido se refere. Os arquivos dos SPGC revelam que, embora isso seja 
sempre possível localizar a cópia de um edital que foi enviada a administração distrital 
para fixação no centro, não existe menção de mais uma cópia fixada na área da terra 
requerida. A tendência antes da aprovação da lei de terras os oficiais do governo “fixavam 
a proposta terra requerida nas administrações distritais ou nos escritórios da direcção 
distritais de agricultura, locais onde as pessoas afectadas poderiam ver com poucas 
probabilidades e muito menos de possuir o requisito de escolaridade para lê-lo” parecia 
estar a continuar. 

 
Um aspecto para os “assuntos de concessão em tramitação” que podia causar 
considerável confusão e fricção no futuro é o estado exacto da data limite. O aviso de 10 

                                                 
452 Exemplos de tais abusos existem dentro dos arquivos nos escritórios dos SPGC-Z: Processo No 3247 (metido em 
Fevereiro de 2000) contém uma carta assinada por 5 pessoas não identificadas testemunhando a não objecção da comunidade 
ao pedido do requerente para 2.000 hectares. Processo No 3246, a favor de uma outra pessoa contém uma carta assinada por 
5 pessoas não identificadas. Este foi descrito como sendo” um sindroma de assinatura de aluguer”.   
453 Procedimentos para o Processo de Consulta das Comunidades Locais no Processo de Titulação (uma proposta)”, Núcleo 
de Posse de Terra, Moçambique. Uma nota em preparação para a revisão de PROAGRIA em Maio de 2000 faz mênção a 
mais um Anexo Técnico lidando com este assunto como tendo sido aprovado em Março deste ano mas nenhum traço dele 
foi encontrado. Existem, entretanto, algumas orientações produzidas numa circular da DINAGECA em  Setembro de 1999.  
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de Maio de 1999 publicado no Jornal Notícias e fixado nos escritórios dos SPGC-Z 
referia-se ao facto de que a renovação de interesses por parte dos investidores com 
pedidos em curso deveriam ser feitos através de uma carta escrita ao chefe dos SPGC-z. 
Não obstante isso, a DINATEF advertiu os escritórios dos SPGC454, depois da data 
limite de 8 de Dezembro de 1999 que tal notificação devia também ser feita através de 
um inquérito verbal simples para falar sobre o progresso do pedido. Certamente nos 
escritórios dos SPGC não existe nenhum registo guardado de qualquer inquérito desta 
natureza embora indubitavelmente tenham havido alguns. Por causa disto, não é difícil 
imaginar uma situação em que os escritórios dos SPGC em 1999 e 2000 tenha estado em 
pressão para considerar alguns pedidos como tendo sido renovados e não possui registos 
em que se basear para verificação. As cifras produzidas no relatório realizado por uma 
equipa de investigadores455 revelou que apenas 82 pedidos em tramitação na Província da 
Zambézia tinham sido renovados e que o grande número destes eram para propósitos 
que teriam provavelmente pouco impacto sobre os direitos de ocupação obtidos pelas 
comunidades através da operação da Lei. Actualmente  (2007) mais de 200 estão a ser 
tramitados. 

 
Se o papel das comunidades locais é fundamental, o aspecto social das parcerias 
constitui também um factor a ter em conta, pois, o envolvimento das comunidades de 
forma organizada pode permitir obter resultados positivos.  

 
Há factores sociais a serem tomados em conta na consideração do potencial e na rota 
do estabelecimento de parcerias. Maior parte dos habitantes rurais é analfabeta. A 
quantidade de informação de mercado disponível para apoiar as comunidades na 
negociação de trocas de direitos por benefícios é muito baixa. Muitos investidores 
individuais que pedem significativas parcelas de terra não estão interessados em 
parcerias com as comunidades. A burocracia local não ajuda no processo de 
envolvimento da comunidade na gestão dos recursos naturais. O emprego formal nas 
áreas rurais é extremamente baixo, senão mesmo reduzido e nalguns casos é nulo.  

 
Talvez o aspecto social mais importante, referir seja o facto de que muitas 
comunidades locais ainda não sentem o sentido de posse sobre os recursos naturais. 
Sempre houve princípios contraditórios adoptados pelas comunidades que foram 
entrevistadas quanto a possíveis parcerias. Embora elas estivessem claras quanto a 
posse da terra, algumas vezes exprimindo a crença de que a terra realmente nunca 
pertenceu ao Estado, as posições actuais que eles teriam que adoptar nas negociações 
não exibe este sentido de posse. Elas estariam sempre limitadas a receber garantias em 
relação ao emprego local e oportunidades para a compra de produtos agrícolas do que 
a procura de um arrendamento de uso de terra, por exemplo. O processo de 
delimitação comunitária da terra podia ter um impacto importante sobre isso porque 
este podia servir para estabelecer um grande sentido de controlo actual sobre as áreas 
comunitárias que actualmente não estão em uso.  

 

                                                 
454 Circular Nº 06/6D/99, 17/12/99 
455 Um olhar sobre os Pedidos de Terra na Zambézia, Norfolk, Simon e Dalte Soberano, Março, 2000.  
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Estes factores significam que será necessário olhar cuidadosamente em cada caso na 
negociação de pontos fortes e fracos de uma comunidade em termos da sua 
capacidade para fazer um acordo benéfico em relação aos direitos de uso e 
aproveitamento de terra com os investidores externos.  
 
Entretanto, enquanto as parcerias não se efectivam, e, porque os conflitos de terra 
tendem a progredir, importa se torna conseguir estabelecer e implementar 
mecanismos de resolução dos mesmos. 
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5. OS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS DE TERRA 
 

A generalidade dos conflitos de terra ocorridos em várias razões do país opõem os 
camponeses, integrados nas comunidades locais,  algumas desprovidas do título de uso e 
aproveitamento de terra e os investidores privados. 
 
A maioria dos conflitos sobre a terra são dirimidos fora do sistema formal ou seja fora dos 
tribunais e das autoridades governamentais. São as autoridades tradicionais que nalguns 
casos julgam os conflitos e determinam as formas de tratamento de tais conflitos. Tendo 
em conta a realidade dos conflitos sobre a terra em Moçambique podemos concluir existir 
dois mecanismos de resolver tais conflitos: 

 

1. O mecanismo Judicial 

2. O mecanismo Extrajudicial 
 

Mecanismo judicial 
 

Consiste na submissão pelo cidadão às instâncias Judiciais de matérias de índole 
conflituoso, para que estas  reconheçam a existência do seu direito e lhe garantam a devida 
protecção jurídica. 

 
Estabelece o artigo 82 da C.R.M que o cidadão tem o direito de recorrer aos  Tribunais 
contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela  Constituição e pela lei. 

 
À luz do artigo 1315 do C. Civil, o direito de uso e aproveitamento da terra, adquirido por 
ocupação nos termos das alíneas a) e b) do artigo 12 da Lei de Terras, pode ser protegido 
mediante os seguintes meios de defesa da posse456: 
 
Embargo de terceiro 
 
“Visa a defesa do possuidor contra a violação do seu direito, como se prevê no artigo 1258 
do C.C: Opossuidor cuja posse for ofendida por diligência ordenada judicialmente pode defender a sua 
posse mediante  embargos de terceiros. Os termos são definidos pelos artigos 1037 e seguintes  do código de 
processo civil”457. 
 
Acções possessórias 
 
“A posse confere a possibilidade de o ofendido vir a juízo requerer determinadas 
providências, mediante as chamadas acções possessórias”458. 
 
Estas compreendem: 

 
Acção de prevenção – com fundamento no justo receio ou esbulho; 

                                                 
456 Entende-se por posse, o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de 
propriedade ou de outro direito real, conforme o disposto no artigo 1251 do C. Civil. 
457 Ascensão, José de Oliveira, Direito Civil Reais, ob cit, pp. 110-111. 
458 Moreira, Fraga, Carlos (1971), Direitos Reais, Coimbra, p.207. 
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Acção de manutenção – contra a pertubação efectiva; 
Acção de restituição – contra o esbulho ou privação da posse efectiva. 
 

A disciplina das acções possessórias, encontra-se regulada nos artigos 1276 e 1278 do 
C.Civil. 

 
A Organização Judiciária do País, encontra-se consagrada na Lei 10/92, de 06 de Maio – 
Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais. Tem se entendido que “ Uum dos aspectos que 
pode frustrar o acesso às instituições formais são os limites da jurisdição dos tribunais459. 
 
O nº- 1 d artigo 27 do mencionado diploma legal, estatui que em matéria cívil a alçada460 
dos Tribunais Judicias do Distrito de 1ª é de 500.000,00Mt e de 2ª 200.000,00Mt 
respectivamente. 
 
O sistema judicial ainda não se mostra plenamente implantado na República de 
Moçambique. Muitos conflitos são tratados a nível local e envolve as autoridades 
tradicionais e as suas decisões tem sido acatadas pelos contendores. 

 
A Política Nacional de Terras e as rspectivas Estratégias de Implementação estabelecem 
no nº  15 a necessidade de revisão da legislação quanto à competência jurisdicional dos 
Tribunais Distritais e Comunitários. 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 1º do Decreto nº 24/98, de 02 de Junho foram actualizados 
os valores da alçada. 
 
Dispõe o referido diploma legal, que a alçada dos Tribunais Judicias de Distrito de 1ª 
classe é de 15.000.000,00Mt  de 2ª classe 7.000.000,00Mt. 
 
Apesar desse esforço que importa reconhcer, não se pode ignorar que os conflitos de 
terra envolvem, maioritariamente a comunidade local representada pelos camponeses e 
investidores privados, e nas áreas onde decorrem os litígios, existem infra-estruturas 
implantadas avaliadas acima da alçada do Tribunal Distrital, o que implica o  
encaminhamento dos conflitos dessa natureza ao Tribunal Provincial. 
 
 E, desse modo, obviamente, a comunidade local nem sempre estaria em  condições de 
suportar os elevados custos financeiros inerentes a esses  processos. 
 
Quanto aos Tribunais Comunitários, instituídos nos termos da Lei 4/92, de 06 de Maio, 
visam resolver pequenos diferendos no seio da comunidade, procurando que em todas as 
questões que lhes sejam levadas ao conhecimento  as partes se reconciliem . de contrário, 
o Tribunal Comunitário julgará de  acordo com a equidade, bom senso e justiça – 
conforme o artigo 2 do  citado diploma legal. 

 

                                                 
459 Garvey, Jennifer, A., (1997) Análise do direito de uso e aproveitamento da terra ao abrigo da Lei de Terras e oseu Regulamento – conteúdo 
e terminologia, Maputo, p.3. 
460 Entende-se por alçada, o limite de valor da acção dentro do qual um Tribunal julga, sem que das suas decisões caiba 
recurso ordinário. 
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 Os conflitos entre camponeses são bastantes raros,  quando ocorrem são tratados em 
regra pelas autoridades tradicionais. 
 
O nº- 75 da Resolu,cão nº- 10/95, estabelece que o sistema judical será  fortalecido, tanto 
no que se refere às instalações e equipamentos, quanto a um  programa de capacitação 
dos juizes auxiliares da justi,ca especialmente para  questões de terra 
 
Mecanismo extrajudicial 
 
São todos aqueles a que  ocidadão pode recorrer, nos termos da Constituição e da lei, 
com excepção dos Tribunais. 
 

(a) Nos termos do nº 1 do artigo 80 da C.R.M. todos os cidadão têm o direito de 
apresentar petições, queixas e reclamações perante autoridade competente para 
exigir o restabelecimento dos seus direitos violados ou em defesa do interesse 
geral.  

 
(b) O cidadão pode ainda impugnar os actos que violam os seus direitos 

estabelecidos na Constituição e nas demais leis, conforme  o estatuído no 
artigo 81 da C.R.M. 

 
(c) O Código Civil,  no artigo 1277 prevê a figura de acção directa que consiste, no 

lícito recurso à força, com o fim de o titular realizar ou assegurar o seu  
próprio direito. 

 
 

Somos de argumentar que a autoridade tradicional, conhecedora da área sob sua jurisdição, 
desempenha um papel fundamental na resolução de conflitos. Esta adopta uma série de 
mecanismos que variam de acordo com o tipo, origem de conflitos e seus intervenientes. 
 
Quando os intervenientes no conflitos são o agricultor e o camponês um dos mecanismos 
usados em certos casos é a indemnização. O agricultor negoceia com os lesados sobre os 
montantes a pagar caso este os obrigue a abandonar a área. Ou, então, o agricultor, 
juntamente com as estruturas locais, deve procurar áreas alternativas para o reassentamento 
dos camponeses. Em caso de impasse são encaminhados às autoridades governamentais. 
Antes da aplicação da Nova Lei de Terra, os pareceres destas instituições eram sempre a 
favor do agricultor, o que era de certo modo compreensível, pois os processos  de 
concessões de terra para os agricultores/agentes económicos eram aprovados pelas 
instituições estatais. Mas actualmente, apesar de ainda existir alguns focos, essa tendência 
está a ser invertida, uma vez que se preconiza na nova Lei de Terra, o direito de ocupação 
por normas e regras costumeiras e que um dos requisitos importante para a aprovação dum 
processo é a declaração da comunidade. 
 
Nos conflitos entre camponeses, geralmente a autoridade tradicional tem servido de 
mediador e um dos mecanismos adoptados para solucionar o litígio é a indemnização e, 
por vezes, a devolução de dotes (dinheiro ou bens) para casos em que o “proprietário” 
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cede e depois arranca a sua parcela. Nesses casos, o proprietário do terreno, antes de tomar 
a sua terra de volta, é obrigado a esperar até que o ocupante ilegal finalize a colheita. 
  
Embora o legislador estabelece nos termos do nº- 2 do artigo 32 da Lei de Terras que a 
resolução de conflitos sobre a terra é feita em foro moçambicano, parece-nos que deveria 
instituir no mesmo diploma um Órgão com competência de prodecer a conciliação e 
resolução amigável dos conflitos de terra, buscando o consenso entre as partes que se 
traduziria em força vinculativa para ambas. O proposto Órgão, seria assim constituído 
para além  dos protagonistas do litígio, por representantes do Ministério da Agricultura   
Administração do Distrito e a comunidade local. Seria uma forma de reforço da função 
jurisdicional a nível local. 
 
Formas de mitigação dos conflitos de terra 
 
Como alternativas para a resolução de conflitos de terra propõe-se que se cumpra com o 
estipulado na Lei de Terra e seu regulamento, no que diz respeito ao direito de ocupação 
por normas e regras costumeiras (artigo 12 da Lei de Terra), a aquisição dos direitos de uso 
e aproveitamento da terra para quem pratica a actividade agrícola há pelo menos 10 anos 
(artigo 10 do Regulamento da Lei de Terra) e a perda dos direito de uso e aproveitamento 
da terra a quem não cumpriu com o plano de exploração proposto (artigo 18 da Lei de 
Terra). 
 
Além disso, existe uma série de possíveis formas de mitigar ou prevenir esses conflitos, tais 
como: 

 
i) Criação do comité ou comissões de terra constituídos por membros  da 

comunidade conhecedores da realidade local e entendidos em assunto 
relacionados com a gestão da terra. Este teriam a tarefa de interesses da 
população local entre si ou com os agentes económicos tanto para a confirmar 
a disponibilidade da terra livre como também para resolver os 
desentendimento que surgirem e que podem criar uma situação de conflito; 

 
ii) Delimitar as terras comunitárias,  como forma de garantir a segurança de 

posse de terra e limitar o “expansionismo” dos agentes económicos, em lugar 
onde se julgue potencial para a existência de conflito; 

 
iii) Incentivar os agricultores (melhorando a rede comercial) para poderem ter a 

capacidade de custear as despesas da demarcação das terras em exploração; 
 

iv) Incentivar e/ou instruir os requerentes e instituições a proceder a tramitação 
dos processos junto às estruturas provinciais ou distritais do local onde se 
localiza a parcela pretendida; 

v) No acto de concessão de terras aos agricultores privados, deve-se proceder a 
consulta à comunidade para a confirmação da disponibilidade da áreas a fim 
de evitar conflitos. 
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6.  O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E A RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS DE 
TERRA 
 
O quadro constitucional, nos termos do artigo 223, prevê a constituição de diversos 
tribunais. Os conflitos em matéria de posse de terras têm também originado Contencioso 
Administrativo cuja  solução tem sido polémica e complexa. 

 
Genericamente, podemos salientar dois tipos de questões processuais cuja linha de 
separação se situa na própria densidade da ligação entre a solução processual dos 
conflitos e o fundo do processo que é intentado. 
 
O primeiro tipo de questões processuais agrupa os problemas jurídicos processuais que 
podem ser considerados como comum a qualquer outros processos contenciosos 
administrativos e que, consequentemente, podem se encontrar em qualquer processo do 
contencioso administrativo no geral. Não possui nenhuma  especificidade ligada ao 
próprio objecto  do recurso, ou seja a relação jurídico-material estabelecida entre as partes 
em litígio não tem nenhum efeito directo sobre a própria  questão processual a dirimar. 

 
O segundo tipo de questões processuais têm relevância em relação ao próprio 
procedimento administrativo que culmina com a decisão da causa pelo órgão 
administrativo recorrido. Significa que existe um efeito directo entre a solução processual 
e a validade ou a eficácia do processo administrativo que originou a decisão recorrida. 
Estes dois tipos de questões processuais despoletam, em regra, aspectos de direito que se 
devem aplicar na solução dos conflitos que são dirimidos no tribunal Administrativo. 

 
Tem sido largamente discutida a questão sobre o que o Juiz deve conhecer do pedido e a 
lei aplicável do caso. 

 
A actuação do juiz tem-se caracterizado pelo facto de que o  mesmo não trata 
directamente da substância do direito de uso e aproveitamento da terra, entretanto, para 
decidir sobre o caso, ou seja, para tornar eficiente e efectivo o meio processual utilizado, 
deve invocar o próprio direito de uso e aproveitamento de terra na sua generalidade. 

 
Tratando-se de solucionar um contencioso ligado directamente ao uso e aproveitamento 
da terra, deve aplicar a legislação específica. É um questão fundamental no âmbito da 
teoria jurídica. 

 
No entanto, não se pretende dizer que as normas do direito sobre a terra seja autónomas. 
O que se entender  é a necessidade de utilização da lei para um caso concreto. A 
qualificação dos facto e a sua subsunção ao direito constitui, sem dúvidas um factor 
importante, sendo prática comum esta técnica no mundo do direito. No âmbito do 
contencioso Administrativo é frequente o uso de meios processuais acessórios na 
definição do regime jurídico aplicável a cada caso que é apresentado para ser decidido. 
Vamos a seguir apresentar alguns casos que remetidos ao Tribunal Administrativo 
mereceram tratamento a nível do contencioso Administrativo. 
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No processo que Inês Afonso Tivane apresentou a 29 de Novembro de 2001461, tal  
permitiu analisar três questões importantes:  

 
1. A do meio processual utilizado; 
2. A qualificação da natureza jurídica  do direito de uso e aproveitamento da terra feita 

pelo Juiz administrativo e; 
3. As modalidades de aquisição deste direito. Analisemos, cada uma das questões. 

 
A requerente e a sua família ocupam, desde os anos 50, uma parcela de terreno na Cidade 
de Maputo (Bairro de Magoanine) onde ergueram casas de habitação e plantaram várias 
árvores de frutas e praticam a agricultura. 
 

Acontece, porém que decisão do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, resultava  
do  pretexto de que no terreno pretende erguer um Mercado. A residência da recorrente 
foi destruída, deixando-a no relento juntamente com a  sua família. 
 

Face a esta situação, a requerente apresentou na Primeira Secção do Tribunal 
Administrativo, uma providência cautelar não especificada “na qual pede que o Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo seja notificado para lhe alocar outro espaço (...) “alternativo e em 
condições de habitabilidade”. 

 
Ora, a questão prévia apresentada pela requerente é eminentemente processual e, pela 
sua natureza, provocou consequência em termos de definição da jurisprudência do Juiz 
administrativo nesta matéria. 

 
A recorrente propôs a sua acção usando um meio processual – a providência cautelar não 
especificada – que o juiz administrativo julgou inadequado em relação ao caso concreto. 
Não é a primeira vez que a Primeira Secção foi confrontada com situação semelhante. É 
hábito que nos pedidos de suspensão de eficácia, originariamente, se nesta situação de 
erros em termos de escolha do meio processual mais adequado para prosseguir a acção, 
isto é, o requerente ao propor a providência cautelar não especificada e o juiz 
administrativo requalificar o meio processual proposto em “suspensão de eficácia dos actos 
administrativos”462. 
 

A metodologia usada pelo juiz administrativo resume-se em torno da Lei Processual Civil 
como direito subsidiário do Direito Processual Administrativo Contencioso463. Entretanto, 
é no Processo SODEPO intentado a 22 de Junho de 1995, que o juiz administrativo, 
pela primeira vez, se pronunciou, com clareza, sobre o âmbito de aplicação da Lei 
Processual Civil e as condições necessárias ao seu chamamento como direito subsidiário 
no processo administrativo contencioso. 
 

                                                 
461 Proc. 73/2001-1ª- 
462 Vide, por exemplo, Acordão TA-S: SODEPO, 22 de Junho de 1995, Proc. 10/95-1ª. 
463 Vide sobre o debate no que diz respeito aos recursos jurisdicionais, CISTAC G. (1997), “os Recursos Jurisdicionais no Ante-
Projecto de Reforma do Processo Administrativo Contencioso”, Rev. Jur da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, 
Dez. Vol. III, p. 37. 
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A condição do chamamento subsidiário da Lei Processual Civil, resulta da “omissão ou 
lacuna” da Legislação Processual Administrativa Contenciosa. Geralmente esta omissão “ 
é sanada com o recurso ao Direito Processual Civil ordinário”. Caso contrário, não se verifica a 
utilidade de chamar o direito subsidiário visto que, logicamente, a norma específica 
aplicável ao caso concreto a solucionar, encontra-se disposta no próprio Direito 
Processual Administrativo Contencioso. 

 
No caso concreto, o Acordão do os juíz do tribunal Administrativo concluiu que “não 
estamos em face de uma omissão”, no sentido de “lacuna” ou “silêncio” da lei464, o que conduziu a 
Secção do Contencioso a concluir que “ a figura processual escolhida – providência cautelar não 
especificada – não é a que se adequa à pretensão formulada pelo recorrente, na medida em 
que a lei Orgânica do Tribunal Administrativo, prevê um mecanismo, especialmente 
criado para as situações em que, a partir de um Juízo de prognose se conclui que da 
execução de um dado acto cuja eficácia se pretende suspender, surja um prejuízo de 
difícil reparação para o requerente. Esse meio, é o pedido da suspensão da eficia do acto, 
referido na alínea i), do artigo 25”. 

 
É, pois, em face da lacuna ou a omissão da legislação administrativa contenciosa,  que o 
juiz se obriga a aplicar a Lei Processual Civil como direito subsidiário. 
 
Entretanto, na acção proposta por Inês Afonso Tivane o mesmo raciocínio foi aplicado 
pelo juiz. De notar que não existia, no caso concreto, omissão da legislação processual 
contenciosa, caso contrário, teria sido aplicado ao recurso o meio processual da 
providência cautelar não especificada como base no fundamento do princípio da tutela 
jurisdicional efectiva consagrado pelo Artigo 2 da lei nº- 9/2001, de 7 de Julho465-, pelo 
contrário, o meio processual  tipificado na lei do Processo Administrativo Contencioso 
seria o de intimação ao órgão administrativo, ao particular ou ao concessionário com o 
fundamento de adoptar ou abster-se de determinada conduta466. 

 
Assim acordaram os juízes da Primeira Secção no referido processo: “A tutela do direito 
assim violado efectiva-se através do meio processual; acessório da intimação ao órgão administrativo para 
que este adopte ou abstenha-se de determinada conduta lesiva dos interesses da requerente e sua família, 
e não pela via da providência cautelar não especificada que a Requerente elegeu”. 
 
O aspecto importante que decorre deste posicionamento do juiz administrativo em 
termos de jurisprudência, é a sua vontade de “salvar” o processo para decidir sobre o 
mérito da causa. Com efeito, se o juiz administrativo tivesse uma interpretação escrita até 
meramente formalista do meio processual usado pela requerente, poderia rejeitar 

                                                 
464 DE PLÁCIDO E SILVA,Vocabulário, Vol. III – J-P, 4. ed., Forense, Rio de Janeiro, 1994, Vide, Omissão. Sobre outros 
sentidos da palavra omissão, vide, Ana PRATA, Dicionário, Jurídico, Livraria Almedina – Coimbra, 3ª-. Ed., 1995, p .702 e 
seguintes: MELO FRANCO J. E ANTUNES MARTINS H., Dicionário de Conceitos e Princípios Jurídicos, Almedina 
Coimbra – 1993, P. 627 e seguintes. 
465 Implicitamente a Primeira Secção admitiu o uso deste meio processual, no processo administrativo contencioso, no caso 
SABIE-CITROS, LDA de 4 de Março de 2000. Todavia,  os juizes da referida secção julgaram improcedente a providência 
cautelar porque a requerente não conseguiu provar uma lesão grave e dificilmente reparável ao direito  legalmente protegido. 
No caso concreto, trata-se de um despacho proferido pelo Governador da Província de Maputo, que ordenou a retirada da 
vedação que vinha sendo erguida pela requerente, sob a alegação de a requerente não estar legalmente autorizada a usar e 
aproveitar o terreno adjacente ao imóvel.  
466 Artigo 120 e seguintes da Lei nº. 9/2001, de 7 de Julho. 
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liminarmente o processo, todavia, o juiz administrativo demonstra a sua vontade de 
fazer justiça. 
 
Nestas condições, um problema se coloca: esta atitude não pode chocar com a vontade declarada 
da requerente? Analisando, é preciso introduzir um outro elemento que a Primeira Secção 
em casos semelhantes tomaria, o princípio non liquet467. Quando o juiz administrativo 
consegue claramente identificar a vontade do requerente não há nenhuma razão de lhe 
proibir o acesso à justiça; como estabelece o artigo 709º do RAU.: “O tribunal conhecerá do 
fundo da questão sempre que do alegado se possa depreender a intenção do requerente, não podendo  
abster de julgar a pretexto da falta ou obscuridade da lei, da falta de provas ou de outro qualquer 
motivo que não estiver taxativamente expresso em regra legal”. 
 
É o princípio defendido igualmente, pelo juiz administrativo no processo de Inês 
Afonso Tivane, quando decidiu que “ Deste modo, e, tendo ainda em atenção que das alegações 
constantes da petição inicial se pode depreender, claramente, a intenção da Requerente, mostram-se 
reunidos os pressupostos para o Tribunal considerar suprida a irregularidade consistente no meio 
processual por ela empregue”. 

 
Assim, este meio processual acessório pode ser extremamente útil quando a 
Administração Pública viola abertamente normas de Direito Administrativo ou um 
Direito Fundamental como é o caso do processo que acabamos da abordar.  
 
a) Qualificação da natureza jurídica e do direito de uso e aproveitamento da terra. 

 
Um dos pressupostos para ter a expectativa de obter da Secção do Contencioso uma 
decisão favorável em relação ao seu pedido de intimação acima referido era de que 
“os órgãos administrativos(...) violem normas de direito administrativo ou deveres 
decorridos de acto ou contrato administrativo, quando a actividade dos primeiros e 
dos segunda viole  um direito fundamental, ou ainda, quando em ambas as hipóteses 
haja  fundado receio de violação...”468. 

 
Por via de consequência, neste processo, a questão era de saber se o direito de uso e 
aproveitamento da terra era um “Direito Fundamental”.  Isto é, um direito 
caracterizado como uma  posição jurídica atribuída pela constituição, com particular 
solenidade ou um direito beneficiando de uma protecção constitucional. 

 
A secção do Contencioso não teve grande dificuldade para qualificar o direito de uso 
e aproveitamento da terra como direito Fundamental a ser aplicado para análise e 
decisão no caso mencionado. 

 
 
 
 
 

                                                 
467 Vide, poe exemplo, Acordão TA-S: CALADO RUBENS UAMUSSE, 5 de Outubro de 1999,  proc. 4/99-ª. Acordão TA-
S: ELIAS PELEMBE, 10 de Maio de 2000, Proc. 42/99-1ª- 
468 Nºo 1 do artigo 120 da lei nº- 9/2001, de 7 de Julho 
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b) A modalidade de aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra 
 

Ainda com bases no processo de Inês Tivane, Primeira Secção, evocou e bem a 
questão da aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra através da figura da 
ocupação. 

 
Com efeito, a requerente defendia que ocupava uma parcela de terreno desde os 
anos 50, segundo os usos e costumes e, “Portanto, a requerente e sua família titulares do 
direito de uso e aproveitamento  da terra por ocupação”. 

 
Em termos de fundamentos jurídicos da ocupação como modalidade de aquisição 
do direito de uso e aproveitamento da terra, o Juiz da Primeira Secção teve o seu 
trabalho facilitado pela clareza da legislação vigente nesta matéria. 

 
De recordar que o artigo 111 da Constituição da República estatui que: “Na 
titularização do direito de uso e aproveitamento da terra, o Estado reconhece e protege os direitos 
adquiridos por herança ou ocupação..”. Nas alíneas a) e b) do Artigo 12 da Lei nº- 19/97, 
de 1 de Outubro estabelecem de forma inequívoca que: “O direito de uso e 
aproveitamento da terra é adquirido por: 

 
a) ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas 

costumeiras no que não contrariem a Constituição; 
b) ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar a terra há pelo 

menos dez anos”469. 
 
Assim, no caso em apreço, a Secção do Contencioso decidiu em Acordão que “os factos 
atrás descritos e dados como provados consubstanciam a violação de um direito fundamental da 
requerente e membros de sua família consagrado na lei, concretamente o direito ao uso e aproveitamento 
da terra, por aquisição segundo as normas e práticas costumeiras e pela sua utilização por mais de dez 
(10) anos”. 
 
No que diz respeito a decisão final do Tribunal Administrativo neste caso, a Primeira 
Secção julgou procedente e provada a providência intentada pela requerente, “pelo que 
deve o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, na pessoa do respectivo Presidente, providenciar, no 
prazo de 10 (dez) dias, abrigo alternativo, e em condições de habitabilidade à Requerente, bem como 
abster-se de, no futuro, adoptar atitudes que violem o direito da requerente, quanto ao uso e 
aproveitamento do terreno (...), independentemente, digo independentemente da responsabilidade civil ou 
criminal que recai sobre o órgão requerido, por prejuízos e ofensas causados nos termos dos artigos 29 e 
97 da lei nº- 2/97, de 18 de Fevereiro”. 
 
Sobre a última parte do Acórdão, não foi possível saber se a recorrente procedeu à 
propositura de acção com vista a exigir indemnização sobre prejuízos possíveis que 
tenham ocorrido. Caso não tenha efectuado, tal significa que a decisão transitou em 
julgado, tendo-se firmada a decisão e não haver a possibilidade ou direito de a mesma 
levantar mais qualquer questão em termos de possíveis direitos ou algo contra a decisão 
tomada. 

                                                 
469 Vide também, Artigo 10 do Decreto nº- 66/98, de 8 de Dezembro. 
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O que acabamos de descrever corresponde em larga medida ao que tem sido polémica 
por parte do Tribunal Administrativo em matéria de qualificação do tipo de processo 
administrativo a adoptar. Entretanto, outro aspecto importante no âmbito do 
contencioso administrativo prende-se com a legislação aplicável aos casos sobre o duat. 

 
As sentenças proferidas pelo Tribunal Administrativo sobre a aplicação da legislação 
sobre o direito de uso e aproveitamento da terra concentram-se em alguns aspectos 
conflituais do direito de uso e aproveitamento da terra, mas particularmente, a renúncia 
do titular do direito de uso e aproveitamento da terra da cessação do direito de uso e 
aproveitamento  da terra por culpa própria bem como de alguns esclarecimentos em 
torno da figura da desanexação. 

 
Todavia, é preciso esclarecer que a maior parte dos acórdãos proferidos tem sido no 
âmbito da vigência da Lei nº- 6/97, de 3 de Julho e do seu Regulamento de aplicação. 
Contudo, isto não impede de transpor, na maior parte dos casos, as soluções tomadas 
pelo juiz administrativo, no âmbito da aplicação da lei nº- 19/97, de 1 de Outubro 
porque, a Lei 19/97, de 1 de Outubro, (Lei da terras), não é nada mais, nada menos do 
que cópia da Lei 6/79, de 3 de Julho, embora com algumas inovações e actualizações 
introduzidas e julgadas oportunas”470. 
 
Entretanto, existe outras situações em que os recorrentes apresentam factos ao Tribunal 
Administrativo quando tenham renunciado ao duat. Vejamos a seguir alguns desses 
casos: 

 
No caso de  Mahomed Hanif Arun Agige, de 18 de Novembro de 1999, uma empresa de 
Engenharia Civil pediu ao Director de Construção e Urbanização da Cidade de Maputo, 
o cancelamento da concessão do terreno em litígio, a favor do recorrente “ para efeito 
de assinatura do contrato de empreitada, para construção de um prédio para 
escritórios”. Por outras palavras, e como observa a Primeira Secção: “nem o recorrente 
Mahoment Hanif Arun Agige nem a própria empresa PRENFICC – Engenharia  Civil solicitaram 
ou se referiram, alguma vez, ao trespasse do talhão como sua pretensão”. 

 
Apesar disso, o recorrido entendeu que esta renúncia do titular do direito de uso e 
aproveitamento da terra – conforme os termos da alínea  b) do artigo 34 da Lei nº- 
6/79, de 3 de Julho471 -, não era, na realidade  um trespasse do talhão em litígio. 

 
Está claro, conforme se pode observar, que a Primeira Secção concluiu que “a assinatura 
do contrato de empreitada.... não significa nem autoriza que se conclua tratar-se duma operação 
conducente à realização da figura de trespasse”. Competia apenas ao Director de Construção e 
Urbanização da Cidade de Maputo, declarar extinto o direito de uso e aproveitamento 
da terra que incidia sobre o talhão em causa, e em consequência a respectiva concessão a 
outro peticionário. 

 

                                                 
470 ERNESTO DIAS M., “A quem protege a nova lei de Terras”, SAVANA 16.4.99. 
471 Vide, alínea d) o nº- 1 do artigo 18 da lei nº- 19/79, de 1 de Outubro. 
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Assim, a subsequente concessão daquele mesmo talhão a favor do recorrente apresenta-
se como um novo acto administrativo, independente do antecedente. Daí que, e em 
relação ao direito de uso e aproveitamento do terreno em causa, a Secção do 
Contencioso tenha decidido: “não se mostram violadas quaisquer disposições legais que possam 
constituir fundamento à decisão recorrida, nomeadamente as constantes dos artigos 34 alínea a) e 36 
alínea a), ambos da lei nº- 6/79, de 3 de Julho”. 

 
Um outro aspecto que a referida decisão da Primeira Secção apresenta e que 
consideramos de interesse abordar, em termos da clarificação dos mecanismos de 
transmissão do direito de uso e aproveitamento da terra, é o afastamento  da figura 
jurídica do trespasse como modalidade de transmissão do direito de uso e aproveitamento 
da terra. Com efeito a Primeira Secção, decidiu que “O apelo a esta figura Jurídica (trespasse) 
para justificar o acto recorrido redunda num argumento absurdo e grosseiro, não só porque, como já foi 
dito, a pretensão mencionada pelo recorrido (...) jamais suscitou essa questão nos termos por ela e o 
recorrente apresentada mas, e sobretudo, porque se trata duma figura jurídica que tem a sua sede e 
aplicação no âmbito de direitos que recaem sobre a propriedade comercial ou industrial, cujo traço 
característico fundamental assenta no facto de ser um acto de transmissão de um direito que se estabelece 
entre vivos, tendo como requisito específico para a sua validade existência de uma escritura pública (...) o 
que, no caso judice, não ocorreu”. 

 
Com efeito, entende-se geralmente por trespasse “toda a transmissão definitiva, “inter vivos”, 
voluntária e global ou unitária de um estabelecimento comercial (ou industrial)”472. 

 
Assim, a legislação aplicável pelo Tribunal Administrativo foi clara no tocante às 
condições e formas de transmissão do direito de uso e aproveitamento da terra ao 
estabelecer  que o facto só poderá ocorrer “ por morte do titular a favor do conjuge e herdeiros, 
nos termos da lei civil”473 o que, de forma inequívoca, afasta a figura jurídica do trespasse 
como uma das modalidades de transmissão do direito de uso e aproveitamento da terra. 

  
Vejamos agora outra situação que é frequente acontecer e que se prende com a cessação 
do direito de uso e aproveitamento da terra por culpa própria. 

 
Com vista a facilitar a actualização e validade das concessões dadas antes de 25 de Junho 
de 1975, o Regulamento da lei de Terras (Decreto nº 16/87, de 15 de Julho) estabelecia 
alguns condicionalismos principalmente consagrados no Artigo 79 do referido 
Regulamento. É na aplicação desses condicionalismos que surge por exemplo 
contencioso entre a Companhia de Moçambique e o Governador da Província de 
Manica que culminou, em 2 de Dezembro de 1999, com uma sentença da Primeira 
Secção474. 

 
A recorrente interpôs recurso contencioso de anulação do despacho do Governador da 
Província de Manica que revogou os seus direitos de uso e aproveitamento derivados de 
títulos obtidos antes da independência do País. A decisão foi contra o pedido da 
recorrente. 

                                                 
472 MELO FRANCO J. E ANTUNES MARTINS H, Dicionário de Conceitos e Pincípios Jurídicos,  ob cit, vide Trepasse. 
473 Artigo 32 da lei nº- 6/79, de 3 de Junho. 
474 Proc. 58/94 – 1ª. T.A 
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A recorrente reconheceu entretanto, que não cumpriu o disposto pelo nº- 3 do artigo 79 
do Regulamento da lei de Terras475 a situação que reinava na zona onde possuia o 
terreno em causa durante alguns anos foi impossibilitada de levar a cabo um processo  
de uso e aproveitamento da terra. Além disso, os serviços competentes do Estado não 
se encontravam em condições de emitir qualquer título. Assim, a recorrente invocou 
força maior como causa do incumprimento da legislação vigente. O despacho recorrido 
viola o Artigo 79 do Regulamento da Lei de Terras “por erro de apreciação, ou seja, por 
pressupor uma possibilidade da sua execução que manifestamente não existiu até 1993 na área em 
causa”. 

 
Também, defende que a autoridade recorrida praticou um erro de interpretação porque 
a “ausência do requerimento de validação no prazo de 3 anos, previsto no nº- 3 do 
artigo 79 do regulamento da lei de Terras, provocou a caducidade dos direitos da 
recorrente (...)” enquanto que “em face da lei, não ocorreu tal perda de direitos”. Assim, 
pela Recorrente, em parte alguma, a lei de Terras ou seu Regulamento dispõem que a 
falta de requerimento dentro dos prazos por eles estabelecidos extinguiria tal direito ou 
situações de posse originadas em concessões definitivas dadas antes de 25 de Junho de 
1975.  

 
A secção do contencioso do Tribunal Administrativo no âmbito da análise que efectuam 
baseou-se no  o disposto pelo Artigo 79, do Regulamento da Lei de terras tendo 
decidido que: 

 
“O artigo 79 consagra as condições em que os direitos existentes antes de 25 de Junho de 1975 
continuam válidos e, para isso, era necessário que “a  recorrente procedesse às necessárias actualizações,” 
A falta dos títulos como alega a recorrente e nos termos do nº 4 do artigo 79 do Regulamento permitia-
lhe a obtenção da licença de uso e aproveitamento dos terrenos bastando, para o efeito a apresentação de 
um requerimento perante os serviços competentes476. Todavia, como observa a secção do 
contencioso administrativo. “Não obstante todas estas facilidades que o legislador, muito 
generosamente, colocou a disposição dos utentes, o certo, porém, é que a recorrente manteve-se inactiva, 
por razões que são manifestamente inatendíveis, do que resultou que a licença de uso e aproveitamento 
da terra deixasse de ter a sua validade e, consequentemente também, o correspondente direito que recaía 
dos referidos terrenos”477 e a  secção concluiu que: “...só deve queixar-se de si própria pelas 
consequências legais que daí advieram e de que o despacho recorrido constitui apenas a constatação duma 
situação fáctica que a lei comina com a sanção determinada pelo despacho – a renovação dos direitos de 
uso e aproveitamento dos terrenos. Deste modo, da conjugação dos dispostos constantes da 
lei de Terras e do respectivo Regulamento, conclui-se que o direito de uso e 

                                                 
475 “ 3. os titulares abrangidos pelo disposto nos nºs. 4 e 5 do artigo 10 da Lei de Terras, devem solicitar eventuais alterações, 
nomeadamente em relação às áreas ocupadas, Seguindo-se o processo normal de pedido de licença de uso e aproveitamento 
da terra  para fins enconómicos. Para exame e validação, os interessados devem apresentar-se no prazo de três anos a contar 
da vigência deste Regulamento, com o título, no Serviço de Geografia e Cadastro da respectiva área ou nos Conselhos 
Executivos Competentes”.  
476 4. Os actuais utentes da terra que não têm qualquer título que legitima a ocupação e cuja utilização está sujeita a prazo, 
devem no período de três anos a contra da data da vigência deste Regulamento, apresentar no Serviço de Geografia e cadastro 
da respectiva província ou no conselho competente, requerimento a pedir a licença de uso e aproveitamento”,   
477 Sobre o motivo de força maior invocado pela Recorrente, o juiz administrativo apontou que a situação de tensão no terreno jamais 
tornou inviável o funcionamento dos serviços da Administração Pública, mais concretamente, os serviços de Geografia e cadastro ou dos conselhos 
Executivos, todos eles sediados nas capitais das províncias ou dos Distritos onde o acesso e o contacto com os cidadãos esteve sempre assegurado.   
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aproveitamento dos terrenos reclamados cessou em virtude de a recorrente não ter 
requerido, em devido tempo, a sua validação478. 

 
O recorrente não tomou em tempo útil as necessárias medidas impostas pela Lei,  
porquanto, como observou a plenária do Tribunal administrativo no processo Fernando 
Henrique Mutemba de 30 de Dezembro de 1997, dormientibus non succurrit ius, isto é, “o 
direito não protege aqueles que descuram o exercício atempado dos seus direitos. 

 
Outro aspecto que pensamos ser útil trazer ao presente estudo prende-se com a figura 
da desanexão no âmbito do duat 

 
O procedimento administrativo da desanexação e suas consequências imediatas em 
termos de subdivisão de talhões têm sido debatidos no Tribunal Administrativo de 
forma desigual. No caso que Manuel Henrique Franque intentou a 17 de Novembro de 
1998479, por exemplo, o recorrente interpôs recurso contencioso do acto administrativo 
do Presidente do Conselho Municipal de Matola pelo qual desanexou o seu talhão em 
dois terrenos, todavia, o Tribunal Administrativo não chegou a julgar o fundo da causa, 
porque houve, entretanto, um termo de transacção no qual as partes aceitaram pôr fim 
o processo.  

 
Entretanto é no caso intentado por Fernando Baptista Rocha, a 8 de Setembro de 
2000480, que a Primeira Secção do Tribunal Administrativo teve a ocasião de debater 
com profundidade alguns aspectos jurídicos do processo de desanexação. 

 
No referido processo, o recorrente interpôs recurso contencioso de anulação do acto 
administrativo do presidente do Conselho Executivo da Cidade da Matola, pelo qual se 
desanexou o seu talhão, subdividindo-o em dois outros talhões.  

 
Devidamente, os fundamentos apresentados pelo presidente do Conselho Municipal 
resumiram-se da seguinte forma.  

 
“Tendo o Conselho Executivo procedido a um novo plano de urbanização e parcelamento de terrenos, e, 
considerando o elevado nível de crescimento da procura de áreas para construção de habitação própria, 
devido à elevação da densidade populacional e com base deste disposto legal, procedeu à desanexação do 
talhão, pois, foi unicamente por razões de urbanização que se procedeu à divisão do terreno”. 

 

                                                 
478 No que diz o suposto erro de Interpretação da autoridade recorrida, a primeira Secção julgou que pelo disposto no nº 4 do 
artigo 10 da Lei de Terra, resulta claro que o direito de uso e aproveitamento da terra que a recorrente detinha até 25 de 
Junho de 1975 passou, a partir da vigência daquela lei e do respectivo regulamento, a estar sujeito a prazo. Visto tratar-se 
duma empresa privada. Assim, de acordo com o nº 3 do artigo 79 do Regulamento, os titulares abrangidos pelo disposto nos 
nºs 4 (caso da  recorrente) e 5 deviam proceder à validação das respectivas licenças de uso e aproveitamento dos terrenos, 
devendo, para esse efeito, apresentar-se, no prazo de três anos, a contar da vigência do Regulamento, no Serviço de Geografia 
e Cadastro ou nos Conselhos Executivos competentes, munidos dos respectivos títulos. Decorrido este prazo sem que o 
Interessado tenha cumprido com a diligência ordenada pelo legislador, é óbvio que a licença de uso e aproveitamento perde a 
sua validade, isto é, já não reúne os pressupostos legais para subsistir na ordem jurídica, o que, por outras palavras, equivale 
dizer que a licença passa a ser inválida.  
479 Proc.  4 / 96.p. 
480 Proc. 19 /97-1ª. 
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É interessante, do ponto de vista metodológico, apreciar quais os passos processuais 
subsequentes que foram tomados pelo juiz administrativo.  

 
Em face das dúvidas suscitadas, quer pelos argumentos contrários aduzidos, quer pela 
fraca consistência legal de algumas peças juntos aos autos, a primeira Secção ordenou a 
realização de diligências complementares de prova, para melhor apreciação e decisão do 
pleito. Assim, o relator do processo notificou o recorrente para juntar o termo de 
adjudicação do imóvel, e o recorrido, para apresentar os elementos que estiveram na 
base do acto de subdivisão do talhão em litígio e a Conservatória do Registo predial de 
Maputo, para juntar cópia de Certidão de Registo do prédio.  

 
Resultou claramente dessas últimas diligências que a análise do título de adjudicação 
confirmou a alienação ao recorrente do imóvel em litígio e que a Conservatória do 
Registo Predial confirmou a legalidade da referida alienação. Pelo contrário, como 
observa a secção do contencioso Administrativo: “A recorrida não prova nem fundamenta o 
acto de desanexação do terreno pertencente ao recorrente, antes pelo contrário reconhece que 
“estranhamente a conservatória predial não procedeu à actualização do registo, o que originou esta 
lamentável situação”- lamentação que tão somente corrobora a pretensão do recorrente”. 

 
Com base na decisão tomada pelo Tribunal Administrativo podemos levantar alguns 
aspectos à luz da lei.  

 
Em primeiro lugar, a sentença confirma o âmbito da trasmissão do uso e 
aproveitamento da terra. Conforme o disposto do número 3 do Artigo 33 da Lei 
nº.6/97, de 3 de Julho, “Nos prédios urbanos com transmissão do imóvel transmite-se o uso e 
aproveitamento do respectivo terreno481”. Isto significa que o Estado ao vender, por contrato 
de compra e venda, o imóvel ao recorrente, transmitiu a este, também, o direito do uso 
e aproveitamento do respectivo talhão na sua totalidade, ou seja com a área do terreno 
respectivo.  

 
Em segundo lugar, é a própria existência da figura da desanexação que está em causa. 
Com efeito, a autoridade recorrida fundamentou o acto de desanexação no uso dos 
poderes discricionários, atendendo a fins de ordem pública, todavia, como observa a 
secção do contencioso Administrativo: “Só que, nem um (o recorrido) nem outro (a pessoa 
interessada)  invocam o fundamento legal de tal procedimento...”482. Até porque, mesmo que tal 
fosse nestes termos devia se fundamentar e provar o acto, o que não foi feito. 

 
Em terceiro lugar, a primeira secção insistiu, com justa razão, sobre o procedimento de 
alteração dos registos porque foi uma peça chave do referido processo. Com efeito, nos 
termos do Artigo 67 do Decreto nº. 16/87, de 16 de Julho: “Os Serviços de Geografia e 
Cadastro e os Conselhos Executivos nas suas áreas de jurisdição, darão conhecimentos às respectivas 
Conservatórias de Registo Predial das alterações que legalmente tenham tido lugar, em relação aos 

                                                 
481 Vide, número 4 do Artigo 16 da Lei nº. 19/ 97, de 1 de Outubro; número 2 do Artigo 16 do Decreto nº. 66/98, de 8 de 
Dezembro. 
482 Um argumento similar foi desenvolvido pelo recorrente na sua petição quando precisa: “Por outro lado, convém referir 
que a figura da subdivisão ou desanexação não está prevista na Lei de Terras, nem no respectivo Regulamento, que eram 
então vigentes quando da prática do acto administrativo...”. 
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títulos, fornecendo os elementos necessários para que se proceda à alteração dos registos nessas 
conservatórias”. Resultou nitidamente da instrução do processo que esta operação não foi 
feita. 

 
Em quarto lugar, a primeira secção questionou a sanção dos actos que violam a 
legislação vigente sobre o direito de uso e aproveitamento da terra. O Tribunal, também 
chamou a atenção sobre as consequências violentas da violação, tendo citado o Artigo 
40 da lei nº. 6/97, de 3 de Julho: 

 
“Todos os actos ou contratos que por forma directa ou indirecta violem o disposto na presente lei são 
considerados inexistentes, independentemente da responsabilidade civil ou criminal a que derem lugar”. 
Sobre este fundamento, a primeira secção do Tribunal Administrativo declarou 
inexistente o acto pelo qual o Presidente do Conselho Municipal da Cidade da Matola 
desanexou o talhão em duas novas parcelas.  

 
Todavia, o processo não parou nesta fase, porque houve uma situação de 
incumprimento da sentença proferida pela primeira secção por parte do Presidente do 
Conselho Municipal da Cidade de Matola e da parte interessada.  

 
Com efeito, o prazo do cumprimento voluntário da sentença (60 dias) , contado a partir 
do trânsito em julgado da decisão 483, mostrou-se largamente excedido e o recorrente 
requereu à primeira secção a sua execução com o fundamento da alínea j do artigo 25 da 
lei nº. 5/92, de 6 de Maio484 

 
Logicamente, a secção do contencioso ordenou que “o conselho Municipal da cidade da 
Matola, na pessoa do respectivo presidente, pratique diligências conducentes à reintegração do talhão nº. 
23/A no talhão nº.23, seguindo-se a sua desocupação  efectiva pelo cidadão Manuel João Cuambe, a 
fim de ser entregue ao requerente Fernando Baptista Rocha, tudo isto, no prazo improrrogável de 60 
(sessenta ) dias, contado a partir da data da notificação do presente acórdão”.  

 
Conforme vimos, para que as questões processuais resultantes de conflitos que os 
sujeitos jurídicos apresentam no Tribunal Administrativo tenham validade e mérito, 
importa que sejam considerados pressupostos a serem observados e que as suas 
consequências sobre o recurso interposto, nomeadamente, a citação e notificação das 
partes interessadas, a extemporaneidade da petição inicial, a ininteligibilidade da petição 
de recurso e a confissão dos factos articulados pelo recorrente. Além destas questões e, 
embora distinta das primeiras, temos as que se relacionam com o não Suprimento das 
deficiências nas petições de recurso. Recebido o recurso, deve-se verificar se o processo 
está de facto em condições de prosseguir. Detectada qualquer irregularidade na petição, 
o juiz relator tem a obrigação de não receber tal pedido e mandar que o seu autor seja 
notificado para proceder à sua corecção e apresenta- la de acordo coma lei. 

 
O incumprimento do despacho do juiz relator pelo peticionário com vista a corrigir a 
petição inicial não é um caso próprio dos processos ligados ao contencioso  da terra. Há 

                                                 
483 Número 3 do  artigo 164 da Lei nº. 9/2001, de 7 de Julho. 
484 A decisão da primeira Secção sobre este pedido é de 19 de Março de 2002.  
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vários exemplos na jurisprudência da Primeira Secção do Tribunal Administrativo sobre 
esta matéria485. 

 
Na decisão proferida no caso de Justino Mário de Nascimento Matias de 27 de Outubro 
de 1998486,  por exemplo, o recorrente veio perante o Tribunal Administrativo “intentar 
providência Cautelar não Especificada”487 contra o Estado de Moçambique -Ministério de 
Agricultura e Pescas” com vista a intimar a autoridade  recorrida a anular um concurso 
público que promovera com a finalidade de adjudicar a concessão de uma Coutada oficial488 
a um terceiro489, porque, nos termos do recorrente, “a manutenção e validade do aludido 
concurso público criava a possibilidade de  lesão grave e dificilmente reparável dos 
direitos do peticionário, ao abrigo do disposto no artigo 399 do CPC, conjugado com os 
artigos 7, 8 e 10 da Lei nº- 5/92, de 6 de Maio, (Lei Orgânica do Tribunal 
Administrativo). 

 
Tendo sido notificado o Ministério Público para se pronunciar, este considerou que se 
devia notificar o autor do recurso tendo-o convidado a rectificar a sua petição. O juiz 
relator do processo fixou um prazo ao recorrente para cumprir o seu despacho490. 
 
Todavia, o recorrente não supriu as deficiências da sua petição, tendo o juiz decidido que 
“a pretensão do requerente deverá ser rejeitada com base no nº- 5 do artigo 693 da RAU”, porque a 
petição era inepta491. 
 
Assim, neste processo, o objecto do contencioso não teve nenhum tratamento sobre a 
decisão proferida pelo juiz administrativo, tendo o autor perdido a causa e a 
oportunidade de fazer prosseguir o processo reclamando no âmbito do direito que lhe 
cabia. 

                                                 
485 Vide, por exemplo, Acordão TA-SE: LOICE TIMOTEO COSSA, 28 de Maio de 1996, Proc. 9/93-1ª-, Acordão TA-S: 
SAÚL ARIAL MANHIÇA, 28 de Maio de 1996, Proc 17/94-1ª-. 
486 Proc 7/97-1ª- 
487 Nos termos do Artigo 399 do Código de Processo Civil: “Quando alguém mostre fundado receio de que outrem, antes de 
a acção ser proposta ou na pendência dela, cause lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito, pode requerer, se ao caso 
não convier nenhum dos procedimentos regulados neste capítulo, as providências adequadas à situação, nomeadamente a 
autorização para a pratica de determinados actos, a intimação para que o réu se abstenha de certa conduta, ou a entrega dos 
bens móveis ou imóveis, que constituem objecto da acção, a um terceiro, seu fiel depositário”.  
488 Nos termos do número 8 do Artigo 1 da lei nº 10/99, de 7 de Julho, a palavra coutadas ociais designam: “áreas delimitas 
de domílnio público, destinadas a caça desportiva, fomento do turismo cinegético e protecção das espécie, nas quais o direito 
de caça só reconhecido por via de um contrato de concessão celebrado entre o operador e o Estado”. 
489 O recorrente defendeu que a coutada oficial era integrada  no património de uma empresa estatal (EMOFAUNA, E.E.) 
que foi objecto de um processo de alienação e cujo recorrente foi o legitimo adjudicatório. 
490 Vide, o direito vigente, número 1 artigo 56 da lei nº- 9/2001 do processo Administrativo contecioso, B.R, 7 de Julho de 
2001, Suplemento, I série – nº- 27. 
491 Nos termos do Artigo 193, do Código civil: “1. é nulo todo o processo quando for inepta a petição inicial 2. Diz –se inepta a petição: 

a) Quando falte ou seja inintelgível a indicação do pedido ou da causa de pedir; 
b) Quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir; 
c) Quando se cumulem, pedidos substancialmente incompatíveis; 
3. Se o réu contestar, apesar de arguir a ineptidão com fundamento na alínea a) do número anterior, não se julgará  procedente a arguição 
quando, houvido o autor, se verificar que o réu interpretou convenientemente a petição inicial. 
4. No caso da alínea c) do nº. 2, a nulidade subsiste, ainda que um dos pedidos fique sem efeito por incompetência do tribunal ou por erro na 
forma do processo”. 

Vide, o direito vigente, o número 3 do artigo 56 da lei nº- 9/2001, de 7 de Julho estabelece: “Exceptuando-se o disposto no número 
antecedente , a falta de suprimento ou correcção das deficiências ou irregularidades apontadas no despacho não reclamado para a conferência, ou por 
esta confirmado, tem como efeito a rejeição do recurso” 
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De notar que o artigo 688 da Reforma Administrativa Ultramarina (RAU)492 dispõe que 
as petições de recurso sejam por requerimento para a citação ou notificação das partes 
interessadas493. A sanção do incumprimento desta obrigação processual é a rejeição do 
recurso nos termos do nº- 5 do artigo 693 da RAU494. 

 
Este exemplo de rejeição liminar com base no fundamento atrás referido tem sido muito 
usado pelo Tribunal Administrativo495 sendo que os processos relacionados com o direito 
de uso e aproveitamento da terra não estão isentos do cumprimento deste comando. É 
exemplo deste facto o despacho exarado no processo interposto pela Companhia de 
Moçambique com o nº- 59/94-1ª-, de 20 de Junho de 1995. 
 
Neste processo, a Companhia de Moçambique, (recorrente), interpôs recurso contencioso 
de anulação dos despachos de revogação dos direitos de uso e aproveitamento a certos 
terrenos ocupados pelo Governador da Província de Manica e pelo Ministro da 
Agricultura e que no seu entender lhe pertenciam por herança. Todavia, a recorrente não 
observou o disposto no Artigo 688 da RAU que tem por objectivo “identificar, em 
profundidade e em extensão as pessoas que eventualmente tenham interesse directo na lide, em atenção à 
procedência  do recurso e dos seus efeitos”. Face a este incumprimento, a primeira Secção 
rejeitou liminarmente o recurso interposto. Também, neste processo, o objecto do 
recurso não tinha clareza em relação ao direito controvertido. 

 
Outra questão processual importante é a que se refere à extemporaneidade da petição  
inicial. 
 
O recurso contencioso de anulação deve ser interposto dentro de um determinado prazo 
que pode mudar em função do direito aplicável ao caso. Todavia, o prazo geral que a 
RAU496 e posteriormente, a lei nº- 9/2001, de 7 de Julho497 estabelecem, é de 90 dias a 
contar do conhecimento da decisão recorrida no caso em que o acto recorrido é 
anulável498. 
 
Entretanto, são numerosos os casos em que a primeira secção do Tribunal  
Administrativo rejeita liminarmente o recurso com base na extemporaneidade do 

                                                 
492Decreto-lei nº- 23.229, Aprova a Reforma Administrativa Ultramarina, D.G. 15 de Novembro de 1933, I Série nº- 261. o 
artigo 208 da lei nº- 9/2001, de 7 de Julho revogou “as disposições da Reforma Administrativa Ultramarina (R.A.U.), contidas no 
decreto-lei nº- 23 229, de 15 de Novembro de 1933, na parte respeitante ao contencioso administrativo, bem como toda a legislação 
contrária às normas desta  lei”.  
493 Artigo 688 da RAU: “Nas petições deve expor-se desenvolvidamente o objecto e fundamento da reclamação, concluindo-se pelo pedido, que 
declarará os termos em que o reclamanate pretende que se julgue, e por requerimento para a citação ou notificação das partes interessadas” (o 
sublinhado é nosso). A nova Lei do Processo Administrativo Contencioso não impõe formalmente esta obrigação. Vide 
alínea b) do número 1 do Artigo 47 da Lei nº- 9/2001, de 7 de Julho. 
494 Ineptidão da petição. 
495 Vide, por exemplo, Acórdão TA-S: MÁRIO FRANCISCO MUJUABURRE, 23 de Abril de 1996, Proc. 11/94-1ª-; 
Acordão TA-S: ERNESTO SESSENTA MATE , 28 de Maio de 1996, Proc. 11/93-1ª-. 
496  Artigo 685º- 
497 Artigo 30 da lei nº- 9/2001, de 7 de Julho. 
498 O recurso de actos nulos ou juridicamente inexistentes podem ser exercidos a todo tempo (número 1 do artigo 30 da lei 
nº- 9/2001, de 7 de Julho). 
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recurso499. É o que aconteceu  por exemplo do processo intentado por Júlia João 
Mondlane Macabi de 27 de Maio de 1997500. 

 
Neste processo, a recorrente interpôs recurso contencioso do despacho do Presidente do 
Conselho Executivo da Cidade de Maputo que atribui um talhão a um terceiro, alterando 
uma decisão anterior que atribui o tal talhão a seu favor. A primeira Secção do Tribunal 
Administrativo verificou que o despacho da autoridade recorrido datava de 7 de Agosto 
de 1992, enquanto que a petição deu  entrada no Tribunal Administrativo em 9 de 
Setembro de 1994, cerca de dois anos após a tomada da decisão impugnada. Nestas 
condições, o juiz administrativo não podia conhecer do mérito da causa, devido à 
manifesta extemporaneidade da petição inicial. 

 
A outra situação prende-se também, no âmbito processual, com a ininteligibilidade da 
petição de recurso. 
 
No Processo de Momade Sabir Abdul Satar, de 6 de Abril de 1999501, por exemplo, o 
recorrente interpôs recurso de anulação de um despacho do Governador da Província de Inhambane que 
proferiu uma ordem de embargo de obras de construção por “falta de observância de requisitos legalmente 
estabelecidos”. Contudo, a petição apresentava tantas rasuras e, apesar do convite feito pelo 
Relator do Processo, para a sua corrcção por considerar que a petição é “manifestamente 
ininteligível  bem como a causa de pedir” o recorrente não procedeu a tais correcções. 
Não tendo corrigido a petição este implicou a sua rejeição por ineptidão. 

  
Situação particularmente geral é a da falta de apresentação por parte do Recorrido, da  
contestação, o que  leva à tomada de decisão por parte do Tribunal  por considerar que o 
silêncio pressupõe a confissão dos factos articulados  pelo recorrente. 
 
De facto, no caso apresentado por Mahomed Hanif Arun Agige, de 18 de Novembro de 
1999502, o recorrente interpôs recurso contencioso do despacho do Presidente do 
Conselho Executivo da Cidade de Maputo por este ter concedido um talhão à uma 
empresa, e, em consequência disso, anulou o direito que tinha sido em relação ao    
referido talhão ao recorrente. 

 
O recorrido, Presidente do Conselho Executivo da Cidade de Maputo, foi citado no 
processo nos termos do artigo 694º- da RAU para responder, todavia, pautou pelo 
silêncio. 

                                                 
499 Vide, por exemplo, Acordão TA-S:CASSIMO GINABY, 15 de Outubro de 1996, Proc.10/94-1ª; Acordão TA-S: 
MANUEL MANGUANA, 5 de Junho de 1997, proc. 1/96-1ª-; Acordão TA-S: FERNANDO JOSÉ BILA, 14 DE Abril de 
1998, proc . 11/97-1ª-. 
500 Proc. 31/94-1ª. 
 - Mesmo fundamento no Processo PROFILE, LIMITADA e DELMAR DOS SANTOS, de 3 de Maio de 2000 (Proc 
29/99/-1ª.) no qual a recorrente interpor recursos de anulação do despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia que 
declarou extinto o direito de exploração da nascente de água minero-medicinal, denominada fonte Ferrão, localizada em 
Namaacha, três meses depois do termo do prazo previsto pelo directo vigente; como observa a Primeira Secção: “Dir-se-ia que 
o recorrente só reagiu ao despacho que extingue os direitos de exploração da nascente da água, depois do assunto ser abordado pela imprensa como 
pode concluir da fotocópia anexa ao processo da notícia publicada em 04 de Junho de 1999”. Vide, também, Acordão TA-S: 2v-Lda, 8 de 
Outubro de 2000, Proc. 28/99 – 1ª-. 
501 Proc. 6/98-1ª-. 
502 Proc. 29/94-1ª-. Vide, também, citado o Processo nº- 73/2000-1ª-. 
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Esta situação não é raro no contencioso administrativo. O Tribunal Administrativo 
foi confrontado várias vezes pelo silêncio dos orgãos da Administração503 pública 
depois da sua citação. Por exemplo, no processo de Mário Jorge Pinto de Magalhães, 
de 15 de Junho de 1999504, “ chegou-se a questionar: será por arrogância? por 
ignorância? ou pela convicção de estar acima da própria lei e das decisões do 
Tribunal?”. Entretanto a decisão foi de que “a falta de contestação do Recorrido equivale à 
confissão dos factos, e os efeitos desta são os previstos no nº 1 do artigo 484º-, CPC, aplicável, ex vi 
artigo 686º da RAU. Por isso, não havendo contestação, consideraram-se confessados 
os factos articulados pelo recorrente”505. Neste caso, o juiz administrativo confirmou 
a jurisprudência de que: “O não exercicio do onus contestandi coloca a parte recorrida na situação 
de revel e sujeitar-se, inexoravelmente, à consequência legal prevista no nº- 1 do artigo 484 do Código 
de processo civil506. 

 
Outras questões processuais fundamentais que têm merecido também atenção no 
âmbito do contencioso administrativo sobre os conflitos da posse de terra prendem-
se com a validade do procedimento administrativo que têm uma incidência relevante 
sobre a eficácia do procedimento administrativo de que culmina a decisão recorrida. 
Trata-se, na jurisprudência do Tribunal Administrativo, da publicidade dos actos 
administrativos, do respeito pelos direitos adquiridos e da fundamentação dos actos administrativos. 

 
Analisando tais questões, podemos concluir estarmos em presença de elementos 
importantes que enformam o acto dos juízes. 

  
A publicidade por exemplo, é uma formalidade essencial dos actos administrativos 
que extinguem ou diminuem direitos subjectivos. 

 
O processo intentado pelo Entreposto Comercial de Moçambique, a 4 de Maio de 
1999507 é de facto revelador da necessidade da publicidade dos actos administrativos 
como condição de eficácia dos referidos actos508. 
 
Neste processo a empresa interpôs contencioso de um despacho do Presidente do 
Conselho Municipal da Cidade de Maputo que ordenou a desanexação de um espaço 
pertencendo a recorrente para atribui-la a uma outra empresa. A Primeira Secção do 
Tribunal Administrativo declarou nulo e de nenhum efeito o referido despacho. A 
motivação da decisão do juiz administrativo foi interessante razão pela qual, convém 
abordar alguns comentários sobre ela. 

                                                 
503De uma forma geral, vide NEEMIAS COVANE N. (2003), O silêncio da Administração pública no recurso contencioso de anulação, 
Trabalho de fim de Curso, Faculdade de Direito  da UEM. 
504 Proc. Nº- 54/94-1ª. 
505 Vide, por exemplo, ABDUL LATIF ABDUL SATAR, 8 DE Outubro de 1997, Proc. 4/96-1ª.; Acordão TA-S: 
RAIMUNDO MUCHANGA, 23 de Setembro de 1997, Proc. 14/96-1ª. 
506 Conforme o nº- 1 do artigo 484º. Do Código de Processo Civil: “Se o réu não contestar, tendo sido ou devendo considerar-se citado 
regularmente na sua própria pessoa ou tendo juntado procuração a mandatário judicial no prazo da contestação, consideram-se confessados os factos 
articulados pelo autor”. O artigo 59 da Lei nº- 9/2001, de 7 de Julho estabelece: “ a falta de resposta ou de impugnação implica a confissão dos 
factos alegaos pelo recorrente....” 
507 Proc. 6/96-1ª. 
508 Sobre a “eficácia” em geral, FREITAS DO AMARAL D. (1989), Direito Administrativo, III Lisboa, Almedina, p. 249 e 
seguintes. 
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O juiz relator administrativo consagrou como princípio geral de Direito 
Administrativo a publicidade do acto administrativo, “na medida em que  o despacho 
recorrido tem como consequência extinguir ou diminuir os direitos da recorrente”. Assim, qualquer 
que seja o acto da administração pública, para ser eficaz e produzir efeitos de direito 
tem de ser complementado com a publicidade do mesmo acto que actua como 
condição de sua eficácia. Este princípio de publicidade vem no entanto  consagrado 
expressamente no Artigo 7 do Decreto nº- 30/2001, de 7 de Julho509. 
 
Entretanto, o despacho do Presidente do Conselho Municipal não foi notificado à 
recorrente o que implicou a sua ineficácia Jurídica, reconduzindo a situação de um 
despacho inexistente ou nulo, em termos processuais, facto que implica que o 
interessado pode interpôr recurso contencioso a todo o momento nos termos do 
Artigo 286º- do Código civil510. 
 
Além disso, a Primeira Secção estabeleceu com rigor a distinção entre a validade e a 
eficácia factor extremamente importante do ponto de vista prático. Com efeito, no 
referido caso, a autoridade administrativa recorrida fundamentou e apresentou na sua 
contestação, entre outros argumentos, o facto de que, “A recorrente começou por pedir – e 
obteve deferimento a concessão da parcela para a construção de um edifício (conforme fls  20 dos 
autos), mas não só não respeitou o prazo que para o efeito lhe foi concedido, como nada construiu, 
como depois construiu uma simples oficina – fls 9 dos autos- e seguidamente um parque de 
estacionamento de viaturas usadas, demonstrando com isso que o que pretendia era coisa bem diferente 
do que pedia e lhe fora concedido. Daí o dar-se por cancelada a respectiva concessão....”. 
 
Ora, com base neste extracto do acórdão do Tribunal Administrativo nitidamente 
podemos verificar a distinção entre a validade do acto administrativo e a sua eficácia. 
Também, podemos supôr que o Presidente do Conselho Municipal tinha razão com 
base nos factos, e que, o concessionário porque não cumpriu as obrigações 
convencionadas, a decisão respeitou todos os requisitos de legalidade que a 
regulamentação vigente sobre a matéria impõe. Contudo, isto não é suficiente. A 
primeira fase que se pode qualificar de “validade” deve ser complementada por outra 
que é a fase de “eficácia” e, no caso concreto, pela notificação da decisão praticada pela  
administração competente ao particular. 
 
Assim, a irregularidade ocorrida no procedimento administrativo (ausência de notificação 
do recorrente) teve directamente efeito sobre a decisão proferida pelo juiz administrativo 
sem portanto atingir a questão de fundo – em termos de direitos de uso e 
aproveitamento da terra – isto é, se o recorrente cumpriu ou não as suas obrigações 
como titular deste  direito. 
 

                                                 
509 Decreto nº-  30/2001: Aprova as Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração Pública e revoga o Decreto 
nº- 36/89, de 27 de Novembro, B,R., 15 de Outubro de 2001, Suplemento, I Série, nº-41 
510 O  número 1 do artigo 30 da lei nº- 9/2001, de 7 de Julho precisa: “o recurso de actos nulos e juridicamente inexistentes 
podem ser exercidos a todo tempo”. 
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Num outro processo de Agy Momade Agy, de 6 de Junho de 2002511, a Primeira 
Secção do Tribunal Administrativo, aplicou o princípio de transparência512 dos actos 
administrativos confirmando a sua jurisprudência nesta matéria. 
 
No referido processo, o recorrente interpôs recurso contencioso de anulação do 
despacho do Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo através do qual 
foi anulada a concessão do direito de uso e aproveitamento da parcela de um talhão, 
anteriormente feita a favor do recorrente. 
 
O que importa observar neste processo é a forma como foi proferida a decisão do 
Presidente do Conselho Municipal: “é retirada a titularidade da parcela 18 do talhão 112 
revertendo-se a favor do Município de Maputo”. 
 
A decisão não apresenta os fundamentos sobre a matéria supracitada mas apenas em 
comunicações posteriores à referida decisão. Ora, como se pode observar, o artigo 62 
do Decreto nº- 30/2001, de 16 de Outubro, estabelece que “os despachos devem ser, 
sempre que possível, exarados nos documentos em que se encontra a matéria a que respeitam (...) 
datados e assinados pelos seus autores”. Isto significa, por outras palavras, que o despacho 
recorrido devia revestir a forma escrita e ser devidamente fundamentado. Na verdade, o 
dispositivo legal acima citado não foi, de forma alguma observado, o que constitui um 
acto ilegal cuja sanção é a sua anulabilidade. 
  
Outra questão que se levanta no âmbito do Contencioso administrativo e a que diz 
respeito aos direitos adquiridos a fundamentação da sua decisão. 

 
Os princípios básicos, em regra usada em matéria de revogação dos actos 
administrativos, estão consagrados no Artigo 217 do EGFE513, que dispõe: “1. os actos 
não constitutivos de direitos podem ser rectificados, suspensos ou revogados pelos funcionários que os 
praticam ou pelos seus superiores hierárquicos, por iniciativa própria. 2. Os actos manifestamente 
ilegais ou outros, ainda que constitutivos  de direito, podem ser rectificados, suspensos ou revogados 
nos termos da alínea anterior, desde que não tenham produzido efeitos”. 

 
Isto significa, que os actos constitutivos de direitos, mesmo que ilegais, desde que 
tenham produzidos efeitos, isto é, desde que tenham  produzido alterações na esfera 
Jurídica de outrém, não podem ser alterados por iniciativa própria do seu autor ou 
superior hierárquico. O acto constitutivo de direitos, isto é, “os que investem em 
particular num estado Jurídico (nomeação, por exemplo) ou transferem poderes para 
a sua esfera jurídica (concessão), desde que tenham produzido efeitos, limitam o 
poder da própria Administração, impondo-lhe respeito quanto as situações jurídicas 
que ela tenha criado em proveito de outrém. No processo que impôs António 
Marcelo dos Reis, Armindo Matos e Maria Sílvia da Graça e Costa: o acórdão referiu 
que o interesse da Administração está perante o interesse dos particulares consolidado 
juridicamente por um acto anterior514. 

                                                 
511 Proc. 73/2001-1ª-. 
512 Cfr. Artigo, 7, 12, Decreto nº- 20/2001 de15 de Outubro. 
513 Estatuto Geral dos Funcionários do Estado (Anotado) Maputo, MAE, 2ª-. Ed., 2001, p. 177. 
514 Idem. 
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Entretanto, no caso Mahomed Hanif Arun Agige, intentado a 18 de Novembro de 
1998, junto da Primeira Secção do Tribunal Administrativo o juiz considerou que a 
autorização da “concessão do terreno 99B CT, a favor do recorrente, era um 
verdadeiro acto administrativo constitutivo de direito  e, como tal, a sua revogação ou 
anulação só foi admissível por se concluir que o mesmo enfermava do vício de 
ilegalidade. No referido caso, a secção do Contencioso ficou sem conhecer com 
clareza os fundamentos que ditaram a revogação, e verificou que o despacho 
recorrido foi proferido fora do prazo legal, e, consequentemente, a própria ilegalidade 
do despacho recorrido. 

 
Como temos vindo a referir, o despacho dos actos administrativos deve ser 
fundamentado, como forma de clarificar o acto  e melhor informar o recorrente sobre 
o seu pedido e o recorrido sobre  a matéria objecto do recurso.  
 
O princípio da fundamentação dos actos administrativos, está consagrado  no Artigo 
12 do Decreto nº- 20/2001, de 15 de Outubro nos seguinte termos: “Administração 
deve fundamentar os seus actos administrativos que impliquem designadamente o indeferimento do 
pedido, a revogação, alteração ou suspensão de outros actos administrativas anteriores”, Todavia, o 
Tribunal Administrativo consagrou, antes da aprovação deste dispositivo legal, a 
fundamentação dos actos administrativos como um princípio geral  do Direito. 
 
Num outro caso que Mahomed Hanif Arun Agige, intentou a 18 de Novembro de 
1999, a Primeira Secção do Tribunal Administrativo, analisou a fundamentação do 
despacho do Presidente do Conselho e Executivo da Cidade de Maputo tudo 
concluído que “o pedido se apresentava obscuro no seu fundamento por não ser capaz de fornecer a 
sua verdadeira motivação”, o que culminou com a declaração de ilegalidade do despacho. 
 
Nesta situação o juiz administrativo estabeleceu um requisito da validade da 
fundamentação que ultrapassa o próprio caso, porquanto, “um dos requisitos que a 
fundamentação do acto administrativo deve preencher para que este seja considerado válido é que a 
mesma se apresente clara, coerente e completa515. De facto esta é a exigência que tem sido 
largamente defendida pela doutrina administrativista. 
 
Como corolário do que apresentamos e que constitui parte das várias decisões 
tomadas pelo Tribunal Administrativo sobre o conflito de terras demonstra 
claramente que as formações contenciosas administrativas do Tribunal Administrativo 
elaboraram as premissas de uma política jurisprudencial protectora dos direitos e 
interesses legítimos dos titulares do direito e uso e aproveitamento da terra.  

 
Este posicionamento conjuntura favoravelmente da evolução relacionada às garantias 
deste direito fundamental consolidando assim o justo controlo da legalidade como 
deve ser num Estado de Direito. 

  
Todavia, esta corrente deve ser fortificado. Apenas o poderá, efectivamente, se os 
próprios sujeitos de direito tomarem as medidas efectivas e adequadas para permitir 

                                                 
515 Acordão TA-S: JOÃO JOSÉ ALFREDO, 7 de Março de 2000, Proc. 58/99-1ª. 
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ao juiz administrativo consolidar a sua jurisprudência e contribuir assim para a defesa 
da legalidade e da justiça material. 
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7. SINTESE DE ALGUNS CASOS DE CONFLITOS DE TERRAS NALGUNS 
PAÍSES DE AFRICA AUSTRAL 

 
Existem evidências claras de conflitos de terras e dos recursos naturais nos países da Africa 
Austral, caracterizando-se de maior ou menor intensidade.   
 
Os países da Africa Austral, cujos conflitos de terras merecem referência são Angola, Africa 
de Sul, Moçambique e Zimbabwe, sendo evidente que onde tal fenómeno se mostra grave é 
no Zimbabwe. 

 
Os conflitos de terras na região tendem a atingir níveis significativos, especialmente quando 
tal se refere a migrações, guerras, a falta de área  para cultivo e habitação, a falta de  locais 
onde se podem tirar a lenha, o carvão e mesmo para o investimento do turismo, a indústria 
ou para outros interesses económicos. A natureza dos problemas de terra  tem um carácter 
diferente de Estado para Estado. Em especial entre a população rural e sua distribuição é  
severo nos  países tais como África de sul e Zimbabwe.  Entretanto, nos países  tais como 
Moçambique, Zâmbia, Angola, Swazilância, Malawi, a situação é  menos tensa embora com 
tendência para se agravar.   

  
Apresentamos a seguir alguns casos de conflitos de terras que ocorrem nalguns países da 
Africa Austral. 

a)   Angola 

O conjunto de mudanças políticas e económicas que se registam em Angola 
actualmente conforma uma nova realidade. Até há pouco mais de dez anos eram 
raros os conflitos de terras conhecidos. Hoje, a situação é bem diferente. Os 
exemplos de conflitos entre as populações deslocadas em geral e entre camponeses e 
pastores, em particular, entre camponeses e o sector privado começam a agudizar-se, 
e acredita-se que este tipo de conflitos terá  a sua predominância nos tempos mais 
próximos, já com sinais preocupantes nas Províncias de Kwanza Sul, Huambo, Huíla, 
Kunene, e mesmo na periferia de Luanda. Entretanto outros tipos de conflitos: entre 
camponeses no interior da mesma comunidade, entre empresários privados, entre 
comunidades e privados, por um lado, e o Estado e o interesse público, por outro, e 
ainda, o que tenham outras conotações, entre empresários de acordo com a família 
política a que pertencem. Não se vislumbra nas actuais instituições do Estado, 
capacidade técnica nem  mesmo política para arbitrar ou gerir esse tipo de conflitos. 
Alguns casos que são do  conhecimento público e de alguns académicos poderão dar 
uma ideia da dimensão do problema. 

O caso das plantações de café 

A falência das empresas estatais do sector de café em Angola motivou a sua 
reprivatização no quadro das reformas económicas. As grandes empresas estavam 
registadas e cadastradas, mas nem todas foram nacionalizadas, pelo que se mantêm 
alguns casos ambíguos. As privatizações dizem respeito apenas às plantações pelo e 
as terras mantêm-se propriedade do Estado. Devido à situação de insegurança na 
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maior parte das áreas cafeícolas, as plantações encontram-se, regra geral, 
abandonadas ou estão ocupadas por trabalhadores, deslocados ou residentes. As 
populações que ocupam tais terras não aceitam abandoná-los exigem que o Estado 
lhes compense pelo facto de terem mantido as terras ou que lhes sejam alocados 
espaços ondem deverão constiuir as suas habitações. De forma coerciva o Estado. 

O caso dos Gambos/ Vale do Tchimbolelo 
 

Tal como noutras regiões de Angola a corrida às antigas demarcações de terras por 
parte de novos empresários é assinalável, com base no antigo cadastro. As 
populações rurais que se dedicam à pecuária têm reagido negativamente a esse 
movimento porque acham que a instalação de “farmers” dificulta o acesso a 
determinados pontos de água e de pastagem e as transumâncias em geral. Um 
levantamento ordenado pelo governo da Província da Huíla revelou que muitos 
desses “farmeiros” detinham áreas muito superiores àquelas que, efectivamente 
necessitavam e que estariam mais de acordo com as suas capacidades técnicas, 
financeiras e de gestão. O reordenamento daí resultante permitiu que as comunidades 
“recuperassem” para o seu uso colectivo mais de 5 mil hectares. Trata-se de um caso 
comprovativo de que é possível resolver conflitos de terras de forma negociada. 
Entretanto, ainda nos Gambos há situações em que o radicalismo é mais acentuado, 
quer por parte dos empresários, quer por parte das populações pastoris. 
 
O caso de Dombe Grande. 

 
Os conflitos no Dombe Grande apresentam uma outra característica. O problemas 
começaram quando se instalou, no final do século passado, uma grande empresa 
açucareira. Foram usurpadas as terras e não foi tida em conta a presença de pastores 
“mundombe” que utilizavam aqueles espaços para a criação de gado de acordo com os 
seus sistemas tradicionais. Os pastores “mundombe” foram, então, afastados das terras 
marginais ao rio Coporolo e empurradas para outras, muito mais áridas e junto às 
montanhas. No inicío da década de 90, com a chegada dos primeiros deslocados do 
interior da província de Benguela, o Governo cedeu parte das terras da Açucareira 4 
de Fevereiro – que havia sido nacionalizada após 1975 – assim como já o tinha feito 
com agricultores privados devido à paralização do cultivo da cana-de-açúcar . 
 
Entretanto, a terra colocada à disposição dos deslocados mostra-se manifestamente 
insuficiente, não só porque eles estão a alargar os seus cultivos – fruto da evolução da 
sua situação sócio-psicológica e económica – mas também por causa do aumento de 
novos deslocados que foram colocados no termo. Por outro lado, existe um 
movimento de certos agricultores privados no sentido de afastarem os deslocados, 
alegadamente por não possuírem motobombas. 
 
Face a esta situação, é permante a reclamação feita pelos deslocados o que obriga o 
governo a tentar em vão convencê-los a coabitar com os empresários referido 
terreno. 
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b) Africa de Sul 
 

Os conflitos de terra na Africa de Sul estão intimamente ligados a questões políticas e de 
desenvolvimento de uma política segregacionista que imperou no país desde 1652 altura em 
que o explorador holandês Jan Van Reebek chegou à cidade de Cabo. 

 
As terras que pertenciam aos indigenas  foram a partir dessa época, ocupados pelos colonos 
holandeses (boers) o que provocou desde essa altura guerras sangrentas. Um  aspecto 
particular sobre a terra é o que  se refere à juristiça quando se trata de  conflitos de terras, 
que não tem sido favorável às populações que reclamam os seus direitos. Vários dispositivos 
legais foram produzidos desde 1913516. Durante o período que durou o regime de Apartheid 
não era possível às populações de raça negra reclamarem os direitos sobre a terra. 
Entretanto, a tentativa de colmatar esta situação e de se repor alguma justiça em matéria de 
restituição de terras e conhecimento dos direitos sobre a terra surge com o Land Rights Act 
nº- 22 de 1994 que também estabeleceu a  Comissão de terra e de Reclamações feitas aos 
Tribunais. A liberdade de se transaccionar a terra passou a ser possível517. Entretanto, o 
processo  de compra e venda de terras não se mostrou  desde então pacífico. Nas zonas 
rurais de Kwazulu Natal por exemplo onde muitos pessoas vivem em regime de poligamia 
tem sido prática usar-se as mulheres para obterem os direitos sobre a terra afim de a 
registarem518 como forma de acumularem a terra a favor da sua família. No entanto, é 
através do Act nº- 108 de 1996 nas suas secções 25 e 26519 que se abriu a possibilidade de os 
sul africanos sem  discriminação, terem direitos de propriedade, conformando-se esta 
decisão com o que já teria sido objecto de  análise e firmado no Act nº- 3 de 1996 (Labour 
Tenants). 

 
Enquanto isso, também os aspectos sobre a segurança da posse foram confirmados através 
do Act nº- 62 de 1997 bem como o Land Act nº- 19 de 1998. Com base nestes dispositivos 
legais pode-se aferir que o governo sul africano tenta proteger as populações rurais em 
matérias dos direitos sobre a terra. 

 
Se analisamos com cuidado a secção 25 nº- 1 do Act nº- 108 de 1996 (Constituição da 
República da Africa de Sul) concluímos que o legislador claramente defende o direito de 
propriedade e não permite que alguém seja prejudicado desse direito. De uma forma que nos 
termos da secção 26 nº- 3 não se pode desapossar alguém senão nos termos da lei ou quando 
decidido pelo tribunal. 

 
Vejamos então alguns casos notórios que elucidam quanto aos conflitos ocorridos. 

 
Caso Governo da Africa de Sul versus Grootboom 2001(1) SA 46 (CC). 

 
Este caso antes de ser submetido ao Tribunal Constitucional, um pedido foi dirigido ao 
Supremo Tribunal de Cape Town em virtude de Grootboom e outros terem sido 
desapossados do terreno que ocuparam informalmente no município de Oostenberg. 
Grootboom e outros520 baseando-se na secção 26 e secção 28 da constituição, defenderam-
se alegando que ocupavam  o espaço em prol dos direitos que assistiam às crianças de terem 

                                                 
516 Realce para 1913 Land Act. 
517 Cfr. Act 126 of 1933 que foi revogada pelo S,10 of Act 26 de 1998 – The Provision of land and Assistance Act. 
518 Mais informação veja: Joaquim, Esníe (1997 – 2000) consultora  sobre terras – comunicações que apresentou sobre os 
aspectos legais de terras na zona de Kwazulu Natal. 
519 Da Constituição da República de Africa de Sul. 
520 Grootboom and Others v Oostemberg Municipelity and Others 2000 (3) BCLR 277 ( C ) 
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abrigo e serviços básicos de higiene razão porque usaram aquele espaço e, que o retirar-lhes 
a terra era uma forma de também prejudicar aquelas crianças. A decisão do tribunal foi de 
que a secção 26 da Constituição não podia ser aplicado ao caso em apreço e a sua acção não 
era procedente, tendo perdido a causa. Então, interpuseram recurso ao Tribunal 
Constitucional e este decidiu manter a decisão do Supremo Tribunal de Cape Town. 

 
Caso Ngcobo and others v Salimba; Ngcobo v Van Rensburg 1999 (2) SA 1057 (SCA). 

 
Os “ labour tenants” tem sido marginalizados e são vulneráveis aos tratamentos infringidos 
pelos farmeiros. Considerando o Act nº- 3 de 1996, os labours tenants têm o direito de viver 
na farma e podem trabalhar a terra. Entretanto, tem sido polémico tratar os casos em que a 
relação labour tenants e o farmeiro cessa e na sua saída do terreno observa-se nos termos do 
LCC secção 5 do Act nº- 3 de 1996  o que implica nos termos da secção 10 o pagamento de 
uma indemnização. 

 
Outros casos que poderão elucidar o tipo de conflitos de terras são os de Lalegan v Koopman 
LCC 16R/99 Gildenhuy J at para [3]; City Council of Springs v The occupants of the farm Kwathema 
210LCC 10R/98 (3 September 1998) Gildenhuys J at para [5];  
Muthembu v Thango and Muthembu v Motha LCC 25R/99; 
Meer J at para [2]; Raimbow Farms v Fransman LCC 64R/99 Gilldenhujs J at para [13]. 

 
Embora os conflitos sobre a terra ocorram com alguma frequência na Africa de Sul, nota-se 
um certo esforço do Governo para estancar a situação, sendo de destacar a promulgação do 
The Communal  Land Rights Act nº- 11 de 2004 que veio, finalmente desmantelar o sistema 
dos bantustões abrindo, assim, espaço para que os direitos sobre a terra sejam extensivos a 
todos os cidadãos em todo o território sul africano. O criticismo que rodeou a entrada em 
vigor da referida  lei, enaltece com o desespero  manifestado por algumas classes políticas 
que entenderam que o fim do apartheid podia constituir o início de uma outra forma de 
organização política em que os negros sul africanos poderiam um dia retaliar. Entretanto, 
está provado que a política do governo sul africano está enraizado na filosofia de paz, 
reconciliação e harmonia defendida, implementada e seguida por Nelson Mandela 
demonstrando que tal situação não aconteceu e não pode acontecer, pois, embora existam 
algumas clivagens políticas  diferençãs sócio-económicas entre os sul africanos h‟a sinais de 
paz e reconciliação o que permite paz no país.          

 
c) Zimbabwé521 

 
Na altura da Independência do Zimbabwe em 1980, a melhor terra para agricultura 
era pertença principalmente de grandes fazendas comerciais, frequentemente de mais 
de 1,000 hectares cada. As famílias pobres encontravam-se aglomeradas nas zonas 
comunais menos produtivas, em áreas de terra que muitas das vezes não chegavam a 
um hectare. 

  
O Governo Britânico, à data da independência do país em 1980, acreditava que a 
reforma agrária era essencial para o desenvolvimento do Zimbabwe. A Grã-Bretanha  
defendeu uma reforma agrária efectiva no Zimbabwe desde a Independência. Uma 
distribuição mais equitativa da terra constituía, segundo o Governo británico 

                                                 
521 Texto adaptado do Relatório do “Foreign and Commonwealth office – Londres, Abril de 2002”. 
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elemento essencial para a redução da pobreza e para contribuir para um futuro 
económico e social de longo prazo do país. 

 
Entretanto, para que foi efectivo, o Governo Britânico entendeu que tal reforma 
devia ser levada a cabo dentro de um Estado de direito; devia ser transparente e justa; 
e dentro de um quadro de política económica que contribuisse tanto para a redução 
da pobreza bem como para a prosperidade económica do Zimbabwe. Esta forma de 
abordagem foi e é partilhada pelos grandes doadores internacionais e foi endossada 
pelo PNUD e aceite em numerosas ocasiões, pelo Governo do Zimbabwe. 
Infelizmente, o Governo do Zimbabwe tem faltado de forma consistente à aplicação 
destes princípios na prática. Para melhor compreender-se a problemática da terra no 
Zimbabwe importa referir o histórico “Acordo de Lancaster House, 1979”. 

 
O Acordo de Lancaster House de 1979 trouxe a Independência para o Zimbabwe em 
1980, após a ilegal Declaração Unilateral de Independência feita por Ian Smith em 
1965. O Acordo (assinado em Dezembro de 1979) fazia menção na Constituição da 
Independência, preparativos prévios da Independência, e um cessar-fogo. As partes 
representadas durante a conferência foram: o Governo Britânico, a Administração do 
Zimbabwe-Rodésia e a Frente Patriótica liderada por Robert Mugabe e Joshua 
Nkomo. 

  
Houveram discussões sobre a reforma agrária durante as negociações antes da assinatura 
dos Acordos de Lancaster House. O Reino Unido expressou a sua compreensão 
quanto à necessidade de um programa de reassentamento da terra. O Reino Unido aceitou 
contribuir para os custos e dispôs-se a procurar mobilizar apoio da comunidade 
doadora internacional. A posição do Reino Unido foi tornada clara por Lord 
Carrington, na altura Presidente da Conferência, numa declaração feita perante a 
sessão plenária de 11 de Outubro de 1979. Carrington nos seguintes termos: 

 
“Nós reconhecemos que o futuro Governo do Zimbabwe, seja qual for a sua complexão política, vai 
desejar alargar a posse da terra. O Governo pode certamente comprar a terra para a fixação agrícola, 
como todos pudemos verificar. A Constituição da Independência tornará possível que se possa 
comprar por obrigação a terra sub-utilizada, desde que seja paga uma compensação adequada”.  
Qualquer programa de re-assentamento deverá ser preparado de forma cuidadosa e implementado de 
modo a evitar efeitos adversos sobre a produção.  
O Governo do Zimbabwe poderá se o desejar, mobilizar doadores externos tal como o Banco 
Mundial para ajudar na preparação e implementação de um plano de escala mais completa de 
desenvolvimento agrícola. 
O Governo Britânico reconhece a importância desta questão para o futuro Governo do Zimbabwe e 
estará preparado, dentro dos limites impostos pelos nossos recursos financeiros, para ajudar. Nós 
devemos estar por exemplo prontos a prestar assistência técnica para projectos de reassentamento e 
ajuda capital para o desenvolvimento de projectos e infra-estruturas agrícolas. Se um banco de 
desenvolvimento agrícola ou uma instituição vier a ser constituído com vista a promover o 
desenvolvimento agrícola incluindo projectos de reassentamento, nós estaremos preparados para 
contribuir para o capital inicial. Os custos seriam certamente muito significativos, ultrapassando a 
capacidade, no nosso entender, de qualquer país doador individual, e o Governo Britânico não pode se 
comprometer nesta fase com uma específica parte de sua contribuição”. 
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Do que se constata, parece não ter havido nenhuma cláusula no Acordo de Lancaster 
House a estipular um futuro específico para apoio à reforma agrária. Todavia, conforme 
prometido no Lancaster House, o Governo Britânico desempenhou o seu papel, tanto 
antes como depois da Conferência Internacional de Doadores do Zimbabwe ( 
ZIMCORD) de Março de 1981, com vista a encorajar a participação e resposta 
generosa dos doadores internacionais às necessidades do Zimbabwe. Na ZIMCORD 
os doadores prometeram contribuir com 636 milhões de Libras para o desenvolvimento 
do Zimbabwe, incluindo a reforma agrária. A Constituição do Zimbabwe acordada 
em Lancaster House prevê a protecção dos direitos de propriedade para os primeiros 
dez anos da Independência. A compra de terras pelo Governo estava limitada ao 
princípio de Willing buyer/Willing Seller (interessado na compra/interessado na venda). Por 
conseguinte, o Parlamento do Zimbabwe poderia vir a alterar a Constituição em 
conformidade com a sua própria legislação. 

 
Reforma Agrária 

 
Em 1980, o Governo do Zimbabwe estabeleceu a meta para a aquisição de 8,3 
milhões de hectares de terra do sector agrícola comercial branco e o reassentamento 
de 162,000 agregados familiares até 1990. Neste período, com o apoio financeiro do 
Governo do Reino Unido o Governo reassentou 66,000 agregados familiareas - na 
maioria dos refugiados, deslocados e pobres sem terra – em aproximadamente 3 
milhões de hectares de terra. Alguns beneficiários receberam espaços pequenos 
enquanto outros foram agrupados em pequenas cooperativas. Entretanto, as 
cooperativas no geral faliram. 

  
Em 1990, com fim das restrições constitucionais sobre a aquisição da terra, o 
Governo do Zimbabwe formulou uma nova política de terra. Em 1992 aprovou a Lei 
de Aquisição da Terra, que o possibilitava a limitar a extensão de fazendas e a compra 
obrigatória da terra com pagamento de uma “indemnização justa”. O Governo do 
Zimbabwe igualmente re-orientou a sua política de terra para beneficiar fazendeiros 
„mais capazes’ em detrimento das populações pobres sem terra. Adicionalmente, a 
política tinha em vista criar um sector agrícola comercial negro através da distribuição 
de grandes porções de terra a negros (a maioria sendo da elite empresarial negra). O 
programa carecia de transparência e era tido em alguns círculos como sendo um 
mecanismo para premiar os funcionários do partido e seus seguidores. Em abono da 
verdade, houve muito pouco reassentamento das populações pobres zimbabweanas 
nos anos de 1990. Estudos académicos mostraram que o desempenho do governo na 
reforma agrária era inconsistente, ineficaz e inegalitário: O Governo do Zimbabwe não 
conseguiu fazer com que a questão da terra fosse uma prioridade nacional e carecia da visão, e 
capacidade técnica, para a forma apreciada responder às necessidades dos pobres sem terra. O 
Governo do Zimbabwe igualmente não foi capaz de segurar aos pequenos 
agricultores negros propriedade de terra ou título de posse da mesma. O que é que 
teria feito o governo do zimbabwe “correr” com o Progrma “Acelerado” de Reassentamento? 

 
O Governo do Zimbabwe lançou o seu programa „acelerado’ de reforma agrária em Julho de 
2000. O objectivo, era o de reassentar 162,000 famílias em 5 milhões de hectares de 
terra pertença aos fazendeiros brancos dentro de quatro anos, era de forma patente 
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potencialmente irrealizável. Não era um programa racional mas sim uma acção com 
motivações políticas com vista a atacar aqueles que o partido no poder julgou serem 
simpatizantes da oposição MDC e para aumentar as possibilidades do Presidente 
Mugabe de ganhar as eleições Presidenciais em 2002. Em ambos os casos, o programa 
subestimou as consequências sobre a já frágil economia do Zimbabwe. 

  
O programa „acelerado carecia de transparência e justeza (cerca de metade dos títulos de 
posse de terra foram atribuídos a funcionários públicos do governo e a políticos) e sem as infra-
estruturas de apoio requeridas (sementes, água, fertilizantes) provou ser insustentável. Em 
acréscimo, há muita pouca consideração do efeito do reassentamento sobre os 
trabalhadores das fazendas e suas famílias que ficaram sem casa. Mais ainda, o 
programa “acelerado” tem sido associado com as ocupações violentes de terra pelos 
veteranos de guerra patrocinadas pelo Estado, o gada dize dizimado de gado, a 
destruição de estufas de sementes, o alastramento de doenças bovinas e destruição de 
santuários da vida selvagem. Continua a verificar-se um estado de falta de lei nas 
zonas rurais. As consequências para a produção alimentar e indústria de turismo no 
Zimbabwe tem sido grandes. Mesmo se a política adoptada fosse mudada já, o 
Zimbabwe está neste momento a deparar-se com carências alimentares extremas que 
se prolongarão por muitos anos. A crise económica é total. 

 
O Relatório de Peritos do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento 
(Outubro 2000) veio confirmar as preocupações dos doadores de que as populações 
estavam a ser atiradas para as terras sem nenhum apoio e sem infra-estruturas 
importantes e meios de cultivo. O relatório constatou que não havia plano de reforma 
agrária como tal e que a abordagem acelerada não era viável. Por estas razões a 
comunidade internacional não poderia oferecer o seu apoio. 

 
 

Entre 1980 e 1985, o Reino Unido contribuiu com 47 milhões ($70.5m) para a 
reforma agrária: 20 milhões ($30m) especificamente como „Grant‟ para o 
Reassentamento e 27 milhões ($40.4m) em forma de apoio orçamental para se 
adicionar às contribuições do Governo do Zimbabwe para o programa. O „Grant‟ para 
o Reassentamento foi assinado em 1981, e gasto substancialmente até 1988. 

 
Uma avaliação do reassentamento feita em 1988 pela então Administração de 
Desenvolvimento Ultramarino do Reino Unido (ODA) mostrou que se tinha 
registado algum progresso real. O relatório sugeria medidas para mais melhorias no 
programa financiado pelo Reino Unido. O relatório de 1988 foi enviado ao Governo 
do Zimbabwe, mas a ODA não recebeu nenhuma resposta. 

 
O  „Grant’ de Reassentamento providenciado pelo Reino Unido chegou finalmente ao 
fim em 1996 com 3 milhões ainda por gastar. O Governo do Reino Unido pediu 
propostas do governo do Zimbabwe sobre como usar aquele saldo remanescente. 
Mais uma missão técnica da ODA em 1996 resultou em novas propostas para o apoio 
do Reino Unido à reforma da terra. O Governo do Zimbabwe respondeu lá para 
finais de 1996, mas nenhum acordo foi alcançado antes das Eleições Gerais de Maio 
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de 1997 no Reino Unido. As discussões com a nova administração britânica do 
Partido Trabalhista tem acontecido e agora já há ruptura e não há diálogo. 

  
Em Setembro de 1998, com o encorajamento do Reino Unido, o Governo do 
Zimbabwe acolheu uma Conferência sobre Terra em Harare, com a participação de 
todos os maiores doadores internacionais e instituições multilaterais. Os assuntos 
constantes do relatório da ODA de 1996 foram debatidos na Conferência. O Reino 
Unido participou de forma construtiva e deu chanela aos princípios básicos para a 
reforma agrária acordados na Conferência, tal como o fez o Governo do Zimbabwe. 
Esses princípios incluíam a necessidade de: haver transparência, respeito do Estado de 
direito, redução da pobreza, sustentação e consistência com os mais amplos interesses 
económicos do Zimbabwe. 

 
A Conferência de 1988 acordou que devia haver uma Fase Inicial de implementação 
de dois anos, durante a qual os programas de reassentamento do Governo seriam 
experimentados em paralelo com ideias do sector privado e da sociedade civil. Em 
Maio de 1999, consultores financiados pelo Reino Unido começaram a trabalhar com 
vista a identificar formas através das quais o Governo do Reino Unido poderia 
providenciar mais apoio para a reforma agrária no Zimbabwe. Em Setembro de 1999 
acordou-se sobre os termos de referência para visita de acompanhamento com o 
Governo zimbabweano. Mas o trabalho apoiado pelos doadores para a reforma 
agrária no Zimbabwe foi interrompido pelas ocupações de fazendas e a subsequente 
violência na corrida para as eleições Parlamentares de 2000. O mesmo ainda não foi 
retomado, apesar dos esforços pelos próprios doadores e pelas Nações Unidas para a 
sua retomada. Pela forma como a situação polítca está a desenvolve-se no Zimbabwe 
não há perspectivas para que o problema da terra se resolva a contento. 

 
Então, qual a política Actual do Reino Unido sobre a Reforma Agrária? 

 
O Reino Unido manifesta-se disposto a apoiar um programa de reforma agrária que 
seja levado a cabo em conformidade com os princípios acordados pelos doadores e 
Governo do Zimbabwe em 1998. Esta é também a posição de toda a comunidade 
doadora, conforme tem sido feito referência nos vários órgãos de informação (média).  
  
Na falta de um programa dirigido pelo Governo que pudesse ser capaz de apoiar, o 
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID, que 
substituiu a ODA) criou em Março de 2000 o „Land Resettlement Challenge Fund com um 
total de 5 milhões de libras ($7.5m) para apoiar iniciativas de reassentamento lideradas 
pelo sector privado e sociedade civil. Infelizmente, o governo do Zimbabwe não tem 
permitido que tais iniciativas do sector privado avancem.  
 
Entretanto outras organizações internacionais tem tentado ajudar o Zimbabwe  sobre 
a Reforma da Terra, só que reina capticismo quanto aos resultados que se podem 
esquecer devido a uma posição intransigente do Presidente Robert Mugabe que não 
permite antever um futuro positivo para o Zimbabwe. 
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Nos finais de 2000, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
propôs ao Governo do Zimbabwe a redução do seu programa acelerado de 
reassentamento com vista a que se ajuste à capacidade do país; uma monotoria 
independente da situação nas áreas de agricultura comercial; a promoção do diálogo 
interno; e a possível retomada da assistência técnica do PNUD. O PNUD sublinhou a 
importância de uma reforma agrária transparente, justa e racional que respeite o 
estado do direito e que esteja em conformidade com os princípios acordados na 
Conferência sobre a Terra de 1998 e leis do Zimbabwe. A resposta do Governo 
sugeria que não estava interessado em avançar sobre as grandes questões, bloqueando 
o retorno da contribuição da comunidade internacional. 
 
Além disso, cimeiras de Estado tem tentado apoiar como foi por exemplo o caso de 
Abuja.  

  
Teve lugar em Abuja a 6 de Setembro de 2001 uma reunião dos Ministros dos 
Negócios Estrangeiros da Commonwealth para discutir a situação no Zimbabwe. 
Quanto à reforma da terra, foi acordado que a reforma deve ser implementada de 
forma justa, racional e sustentável, no interesse de todo  o povo do Zimbabwe, e que 
qualquer programa de reforma agrária devia ocorrer na base das propostas do PNUD 
de Dezembro de 2000. O Governo do Zimbabwe concordou em honrar os princípios 
contidos na Declaração de Harare da Commonwealth, pôr fim a mais ocupações de 
terras, restaurar o estado de direito, levar a cabo acções contra a violência e 
intimidação e respeitar a liberdade de expressão. Na reunião o Reino Unido reafirmou 
o seu compromisso de uma contribuição financeira significativa para um programa de 
reforma agrária e assumiu a tarefa de encorajar outros doadores internacionais para 
que façam o mesmo. 

  
No entanto, em Novembro de 2001, o Governo do Zimbabwe emendou a sua Lei de 
Aquisição de Terra para que passasse a permitir a alocação da terra sem dar aos 
proprietários o direito de contestar. Isto violava a letra e o espírito de Abuja.  

 
Lamentavelmente, a credibilidade de Abuja foi ferida pela insuficiente consideração 
pelo Zimbabwe dos seus compromissos desde a assinatura do acordo. Em vésperas 
das eleições Presidenciais consideradosfraudulentas de Março de 2002, o partido no 
poder intensificou a sua campanha de violência e intimidação contra a oposição e 
introduziu uma legislação draconiana (Lei sobre a Ordem e Segurança Pública; Lei 
sobre Acesso a Informação) com vista a limitar a liberdade de expressão. A Amnistia 
Internacional reportou mais de 100 assassinatos por motivações políticas em 2001, 
sendo a vasta maioria simpatizantes da oposição. A violência e mortes tem continuado 
desde as eleições. A UE, Commonwealth e os Estados Unidos da América impuseram 
sanções direccionadas contra o regime de Harare.  

 
Entretanto, o PNUD  tem continuado com as suas actividades no Zimbabwe. O seu 
relatório mais recente sobre a terra conclui que o programa acelerado de reforma 
agrária está um caos, é insustentável e carece de transparência.  
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A Grã Bretanha prestou ao Zimbabwe diverso apoio e salienta-se o facto de que 
desde a Independência o Reino Unido já disponibilizou mais de 500 milhões em apoio 
bilateral para o desenvolvimento do Zimbabwe e perto de 18% dos gastos de 
desenvolvimento da União Europeia.O Reino Unido continua a dar apoio 
significativo às acções de emergência e alívio humanitário e ao apoio dos que sofrem 
do HIV/SIDA no Zimbabwe. O Reino Unido tem também contribuído para o 
desenvolvimento do Zimbabwe através de instituições financeiras internacionais. 
 
Actualmente a crise política, económica e social do Zimbabwe atingiu o seu máximo e 
existem poucos países com vontade de apoiar o país a ultrapassá-la. 
 
No momento que este trabalho está a ser redigido verifica-se uma crise de 
credibilidade e aceitação do presidente Robert Mugabe, havendo que este trabalho 
está a ser redigido verifica-se uma crise de credibilidade e aceitação do presidente 
Robert Mugabe, havendo várias posições quanto à sua participação ou não na Cimeira 
União Europeia/Africa a ter lugar em Lisboa – Portugal em Dezembro (2007). 
 
A imagem do Zimbabwe mostra um país está a ser governado sob pressão e sem um 
rumo capaz de permitir os apoios que o mesmo precisa. Os problemas da terra, estes 
continuam a constituir notícia da actualidade, com várias farmeiros a demandar terras 
em Moçambique, Africa  de sul e outros países da Região da Africa Austrtal. 
 
Entretanto, as populações continuam a ocupar as terras abandonadas pelos farmeiros 
brancos ou a exigirem mais terras. No entanto, conhecem-se situações de  concessões 
de grandes extensões de terras a políticos próximos do poder e que tal tem 
contribuído para aumentar os conflitos de terras.    
 
O Conflito de terras no Zimbabwe deve ser também entendido recuando no tempo 
dos conflitos e guerras (de 1893, 1896 – 1897) entre os Zimbabweanos e os 
colonizadores britânicos. De realçar que a invasão do território Zimbabweano 
ocorrido em 1890 propiciou a ocupação efectiva das terras férteis pelos colonos 
britânicos e desde essa altura, a relação entre os naturais da terra e os invasores nunca 
foi pacífica. 

 
Para melhor compreender a problemática da terra no Zimbabwe, recomendamos a 
consulta das leis de 1931 – Land Apportionment Act; 1951 – Land Hisbundry Act e 1965 – 
Tribal Trust Lands  Act. Estes dispositivos legais, permitiram a expropriação e 
ocupação pelo poder colonial de 75% das terras férteis (para a actividade agrícola). 
Por isso, o que foi objecto de discussão na conferência do Lancaster House não foi 
mais do que o reconhecimento por parte do Governo britânico da necessidade de se 
repor a justiça sobre a posse da terra. 

 
Entretanto, a estratégia para a implementação de tal desejo falhou quando de forma 
desesperada o presidente Robert Mugabe decidiu proceder à emenda do Land  
Acquisition Land em 1997 como forma de tentar compor com as promessas feitas aos 
ex guerrilheiros  sobre a distribuição de terras. Das 162.000 famílias que deviam ser 
reassentadas, somente 70.000 é que tiveram acesso à terra. Entretanto, em 2004 5.890 
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fazendas de brancos Zimbabweanos foram expropriados e nessa altura 140.806 
famílias foram reassentadas. A par deste dados, importa também dizer que o processo 
de terras no Zimbabwe não parece que venha a ter o seu desfecho pacificamente.   

 
 
 

8. CONCLUSÃO  
 

Os níveis consideráveis de conflitos e insegurança em relação aos direitos de uso de terra  
surgem por diversas razões e em contextos diferentes mas sempre interligados nos diversos 
países da Africa Austral com realce para Moçambique. 

 
Alguns dos conflitos relacionam-se com a ocupação de áreas de antigas concessões que 
eram antigamente operadas pelas companhias estatais e recentemente passaram para o 
controlo de novos investidores do sector privado. Embora exista incerteza em relação a 
posição legal daqueles que podem ter ocupado a terra no período do intervalo entre a 
falência das empresas estatais e o processo de privatização, eles vêm a sua ocupação como 
legítima, particularmente porque isso foi sempre accionado pelos representantes do Estado 
e até possuem títulos de uso e aproveitamento da terra. 

 
Entretanto, outros conflitos resultam do restabelecimento de concessões privadas da era 
colonial por indivíduos ou companhias investidoras ou o estabelecimento de novas áreas de 
concessões. Ambas são feitas através de pedido ao governo em termos da lei da Terra. Isto 
pode levar nalgumas instâncias a um conflito com as comunidades vizinhas, onde existe 
uma desavença entre o subsequente pasto descontrolado do gado recém introduzido e a 
produção agrícola local. Noutras instâncias, as áreas de antigas concessões podem ter sido 
ocupadas também por causa do seu abandono, tanto espontâneo ou com aprovação do 
governo. Em ambos casos, a falta de um princípio comum e sistemático para aplicação da 
Lei de Terra ou o seu desrespeito levou a conflitos locais . 

 
Em muitas situações incluído as atrás mencionadas, as raízes da mesma competição 
contemporâneo pelos direitos de uso de terra tem uma longa história e envolve a ocupação 
das comunidade locais, de deslocados.  

 
Em algumas áreas, a aplicação da Lei de terra é hostil para uma elite política local e 
administrativa que teima em encorajar o investimento desenfreado do sector privado numa 
área onde ela devia garantir a protecção dos direitos de terra da comunidade local. Noutras 
áreas proliferam poderosas figuras políticas que estão envolvidas pessoalmente na 
usurpação da a terra. 

 
Os conflitos baseados em florestas também ocorrem, embora muitas comunidades locais 
não se sintam com poder para intervir nas descontroladas actividades de corte. Estas podem 
esta ser encorajadas pela falta de efectiva monitoria e pelo comportamento inescrupuloso 
por parte das estruturas administrativas locais. 

 
Os conflitos sobre a terra são críticos em Moçambique, os problemas de posse de terra 
constituem entraves para a revitalização do sector agrícola e a implementação duma reforma 
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democrática. As questões fundiárias continuam a ser fulcrais para a reforma estrutural, 
económica e política do país. Quanto mais o Governo demorar a encarar estas questões, 
mais complicadas e emaranhadas elas se tornarão. Se Moçambique quer apostar no  
desenvolvimento económico e no desenvolvimento de instituições democráticas, terá que 
encarar, o mais rápido possível, os aspectos da posse da terra. Além disso, e talvez o mais 
alarmante: se não for encarada como parte do actual diálogo de políticas e das reformas 
estruturais, a questão da terra poderá minar a consolidação da paz em Moçambique. 

 
As opções tomadas terão de ser consideradas politicamente legítimas por todos os sectores 
da população. As “reformas” impostas pelo Governo Central, ou que não forem 
consideradas legítimas, serão rejeitadas ao nível local (comunitário). As reformas têm que 
estimular os investimentos e a produtividade, e ao mesmo tempo equilibrar os interesses e 
necessidades dos pequenos proprietários. É importante que o Governo reconheça que os 
pequenos proprietários são contribuintes potencialmente importantes para a produção 
agrícola e para o desenvolvimento económico do país. 
 
Os tribunais e as autoridades tradicionais ou comunitárias poderão ajudar na solução de 
alguns casos conflitos que ocorrem tanto nas zonas rurais como nas urbanas, tendo em 
conta que também já começa a crescer o mercado de terras que é outro foco de conflitos. 
Adequar a legislação sobre terras à realidade actual da demanda da terra para fins diversos 
poderá ser uma solução para mitigar os conflitos de terras. 
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CAPIT ULO V 
 
1- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
1.1. Conclusões    
 
Concluimos o nosso estudo e, nele abordamos alguns aspectos do regime jurídico da posse e do direito de 
uso e aproveitamento da terra e os conflitos emergentes em Moçambique. Foram alguns aspectos que 
abordamos, porquanto, não se podia esgotar no presente estudo todos os aspectos e questões 
que se levantam no âmbito do direito de posse da terra e dos conflitos que emergem, 
considerando a delicadeza e a complexidade do tema. Iniciamos o estudo procedendo à 
abordagem dos aspectos gerais sobre o valor da terra como um bem e recurso de grande 
importância para a sociedade e elemento importante no desenvolvimento económico do país. 
 
Referimo-nos ao facto de a terra ser propriedade do Estado, o que inibe os particulares de 
praticarem actos de disposição, porquanto, nos termos da Constituição da República tal não é 
permitido. 
 
As lacunas da legislação sobre terras e a falta de adequada alocação e gestão por  parte do 
Estado, bem como o facto de a sua máquina administrativa não realizar com isenção e justiça a 
gestão da mesma, constituem, motivos para o surgimento de conflitos que cada vez mais se têm 
agudizado. 
 
Abordamos também, os aspectos relevantes relacionados com a posse e propriedade sobre a 
terra.  Demonstramos também que pelo facto de a terra em Moçambique pertencer ao Estado, 
os particulares somente detém a posse da mesma. Entretanto, enfatizamos o facto de a legislação 
sobre terras não ser abrangente quanto aos aspectos relativos aos direitos reais sobre a terra,  
recorrendo assim ao direito civil para a integração de lacunas. Não se pode falar da posse sem se 
falar da sua aquisição, dos direitos inerentes à mesma que permitem ao seu titular gozar e exercer 
à luz do regime e ordenamento jurídico nacional. São os casos por exemplo do direito de 
sucessão mortis causa, a transmissibilidade dos direitos de uso e aproveitamento da terra entre 
outros, que a lei de terras não consagra na sua plenitude e clareza mas que mereceram 
abordagem à luz do presente estudo. 
 
Na análise que efectuamos quanto ao regime jurídico sobre a posse, uso e aproveitamento da 
terra, concluimos que o papel do Estado na gestão da terra é lhe inerente, pela Constituição da 
República,  dado o facto de ele ser o proprietário da terra. Cabe, assim ao Estado, o papel de 
gestor da terra, alocando-a e administrando-a em prol do bem estar social e económico. 
Entretanto, concluimos também que o regime jurídico sobre a terra em Moçambique assenta 
basicamente nos poderes públicos, sendo que a natureza jurídica do direito de uso e 
aproveitamento da terra é um direito real, embora não se possa confundir com figuras afins, 
como a posse e usufruto, que constam do leque  dos direitos reais. 
 
Entretanto, existem problemas quanto à aplicação da lei de terras em face de suas lacunas, por 
exemplo, quanto à forma de tratamento de direitos sobre a terra que não estão titulados ou, 
outros aspectos por exemplo, relacionados com a posse precária que é reconhecida pelas 
comunidades, o que obriga o Estado a aceitar, conferir o duat ao seu detentor. Estes aspectos, 
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bem como os que se relacionam com o duat que é concedido às multinacionais sem que 
previamente se tenha efectuada consulta às comunidades, constitui foco de conflitos. 
Concluimos que a aplicação da lei de terras nalgumas zonas do país, é, ainda, hostil para os 
chefes tradicionais, pois, há um conflito de prevalência da lei formal e do direito costumeiro 
sobre a matéria, havendo, por isso, conflitos que emergem quando, por exemplo, o assunto não 
é tratado na base de uma negociação prévia com a autoridade local. 
 
Os conflitos sobre terras constituem um do entraves na actividade agrícola no país e nos 
investimentos que necessitam da terra para se desenvolvem, sendo que, num e noutro caso, o 
governo não consegue resolver as disputas que emergem, e, mesmo os tribunais se mostram 
incapazes de dirimir tais conflitos de forma justa e eficaz. A venda de terras por exemplo, 
constitui uma das grandes preocupações e é demonstrativa de que a lei de terras precisa de ser 
reformada para impedir que tal se faça com o beneplácito de alguns funcionários. Existe por 
parte dos particulares, uma falta de confiança nas autoridades que gerem o processo de alocação 
da terra, contribuindo, assim, também para aumentar a insegurança de posse da terra.  
Em face de todas estas constatações, verificamos que: 
 

 A posse da terra em Moçambique não é segura, em virtude de o Estado não garantir na sua plenitude o 
seu efectivo gozo. 

 
Tal facto afecta a realização de investimentos tanto agrícolas como aqueles que são realizados 
pelas companhias multinacionais e por pessoas singulares no geral afectando os programas de 
desenvolvimento económico traçados pelo governo e que visam o alívio da pobreza e o 
desenvolvimento económico do país. 

 

 A legislação sobre terras é lacunosa por não reflectir na sua plenitude os anseios  da população em geral. 
 

 A prevalência dos conflitos sobre a terra resultam de factores legais, administrativos, burocráticos e 
corrupção bem como a falta de uma fiscalização e controle eficazes sobre o uso da terra.  

       
A terra, conforme defendemos ao longo da nossa tese, tem grande importância na vida do ser 
humano e constitui um bem precioso que concorre para o bem estar social e económico de um 
país. 
 
O  facto de em Moçambique a terra ser propriedade do Estado, exige que a sua administração se 
faça em moldes que não possam defraudar as expectativas que os cidadãos têm sobre ela.   
O Estado Moçambicano tem o poder de dispor da terra, colocando-a à disposição dos 
particulares e estes por sua vez realizar nela o que mais lhes convém nos termos de seu uso e 
aproveitamento.  
 
A Lei nº- 19/97 de 1 de Outubro,  o Regulamento e o Anexo técnico e demais legislação sobre a 
terra, tem enfrentado problemas, devido a algumas lacunas que a mesma possui, sendo, por isso 
de se defender que existem problemas no regime jurídico sobre terras que carecem de 
tratamento adequado à luz do Direito. 
 
O duat como instrumento ideal para conferir a posse da terra, não consagra todos os direitos ao 
seu detentor, havendo aspectos que a própria legislação de terras não cobre.  
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Assim, o regime jurídico sobre a terra recorre aos direitos reais em matérias que a legislação de 
terras não cobre.   
 
Se a utilização da lei de terras para regular o acesso, posse e propriedade da terra constitui 
aspecto importante que não pode ser colocado fora do contexto do presente estudo, também é 
lícito que o Direito aplicável em matéria de terras não se esgota nos Direitos reais, sendo claro 
que o Direito Constitucional é, por excelência, o ramo que reflectido na Constituição da 
Republica faz referência  à existência de um direito de propriedade da terra bem como quanto ao 
seu  exercício. De notar que o  direito de uso e aproveitamento da terra, conforme estabelece a 
Constituição é objecto de uma  legislação específica (lei de terras, Regulamento e Anexo técnico) e de 
outra legislação avulsa que emana dos órgãos  do poder estadual. 
 
Deste modo, podemos, concluir que: 
 

 Os conflitos que emergem do direito à terra são vários e nem sempre encontram a forma 
adequada de serem dirimidos. Embora os tribunais sejam chamados a intervir afim de 
aplicar a lei, a justiça aos casos concretos em matéria de direitos sobre a terra as suas 
sentenças não se mostram eficazes para evitar o surgimento de conflitos ou reclamações e 
permitir uma harmonia no âmbito da posse, uso e aproveitamento da terra. 

 

 Os conflitos de terras estão associados ao mercado de terras, que surge do facto de os 
particulares se sentirem cada vez mais incapacitados  de terem acesso à terra para 
realizarem a sua actividade e responderem às exigências das suas necessidades. 
Desencorajar a prática de venda de terras exige um processo célere de atribuição do duat 
e uma gestão criteriosa da posse de terra e a garantia da sua segurança pelo Estado. 

 

 A problemática da posse da terra nas zonas urbanas tem sido pouco estudada e 
desconhece-se em parte a situação dos grupos desfavorecidos no que diz respeito aos 
direitos à terra nestas áreas. No entanto, é onde ocorre com certa severidade o mercado 
de terras e que tem estado a alastrar-se para as zonas suburbanas das grandes cidades do 
País. 

 

 A emergência de conflitos resulta de algumas lacunas que a lei contém.Resulta também de 
falta de uma adequada aplicação da lei, aliado à desorganização que alguns órgãos do 
aparelho de administração do Estado apresentam, bem como a falta de critérios de justiça 
e celeridade na tramitação dos processos de atribuição do Duat. 

 
De notar que a burocracia continua a ser o grande “calcanhar de Aquilles” na tramitação 
dos processos sobre a terra. A corrupção por parte de alguns funcionários que lidam com 
matérias sobre terras é outro factor que contribui parao surgimento de conflitos. Neste 
âmbito, as populações têm perdido confiança dos órgãos do aparelho do Estado. 
 

 O regime jurídico da posse e do direito de uso e aproveitamento da terra moçambicana 
carece de coerência e consistência para lidar com situações que se prendem, por exemplo 
com a celeridade no tratamento tanto de questões de aquisição do duat bem como na 
solução dos conflitos de terras que ocorrem. 
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Além disso, não se mostra devidamente contemplada toda a legislação senão a pertinente 
em matérias dos direitos reais aplicáveis à posse e uso da terra o que leva a aplicação de 
decisões arbitrárias susceptíveis de provocar conflitos da terra.  

 
1.2. Recomendações 
 
O debate sobre a problemática do acesso, posse  propriedade e conflitos de terras, implica a 
inclusão de matérias tais como: A adequação da legislação em vigor sobre terras  à realidade actual, 
definição de uma política de terras que passa pela efectiva organização de um cadastro de terras;  planeamento e 
monitoria de gestão de recursos naturais; coexistência pacifica da administração  formal e as autoridades 
comunitárias, com base na utilização das normas destes onde a lei formal não  consegue regular com eficácia. 
 
- O papel do Estado deve ser o de garante das politicas sobre a terra, com vista a permitir que os 
conflitos não se sobreponham aos objectivos que se pretendem com o uso da mesma. 
 
- Existe a necessidade do reforço da capacidade do Estado, na monitoria e, reforma parcial da 
legislação sobre a questão de terras no país; a necessidade de recurso nalguns casos da aplicação 
do direito costumeiro; a necessidade de  incentivar o efectivo aproveitamento dos recursos 
naturais disponíveis, de maneira a evitar graves   impactos ambientais; garantir a melhoria da 
situação de segurança alimentar; valorização de novas terras pela melhoria das  infrastruturas de 
acesso e de integração no mercado; necessidade de considerar sempre a dimensão  regional 
(África Austral) do problema e  os conhecimentos universais já acumulados sobre a problemática 
da terra com realce para a crise que se vive no Zimbabwé e o que tem sido  reportado em 
relação à Africa de sul sobre os conflitos de terras. 
 
Nestes pontos comuns se deveriam concentrar os  esforços do Estado no estabelecimento de 
uma política  de terras explícita e efectiva, isto é, cuja implementação  seja realmente possível de 
realizar, em função de  objectivos claramente bem definidos, de alocação de recursos e do 
reforço  da capacidade de administração da terra pelo Estado tendo como fim a utilização da 
terra como meio de desenvolvimento económoco. 
 
- Muito embora existem problemas no âmbito da gestão de terras e dos conflitos que emergem, 
a terra deve continuar a ser propriedade do Estado como forma de melhor proceder à sua 
gestão. A privatização da terra sem qualquer fundamento válido e concernente aceite pela 
sociedade moçambicana seria, quanto a nós uma janela para o agudizar de conflitos sócio-
económico e que poderiam degenerar em conflitospolíticos de dimensão incalculável. 
 
Assim, se recomenda: 

 

 Identificação de terras que constituem fundo de terras estatais e  a necessidade de  mapeamento de toda a 
terra disponível para ser concessionada a várias agentes económicos, consoante o tipo de utilização e fim, 
devendo-se emitir o duat num curto espaço de tempo para evitar especulação quanto à seriedade do 
processo. 

 Revisão /Reforma da legislação laboral e de todo o regime jurídico sobre a terra, devendo-se comtemplar 
aspectos aos direitos reais sobre a posse bem como os direitos sucessórios. Aspectos como a 
transmissibilidade dos direitos de uso e aproveitamento de terra devem ser analisados e melhor tratados 
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pois, a lei de terras é restritiva por limitar tal acto em caso de morte e tratando-se de transmissão de um 
imóvel urbano quando implantado num prédio urbano. 

 
Assim, torna-se imprescindível que na reforma legislativa, se tenham em conta as normas 
dos direitos reais que aplicáveis à lei de terras poderão ajudar a melhorar interpretar a ratio 
legis sobre a matéria. 
 
No entanto, nos aspectos de reforma da lei de terras, haverá que configurar o regime 
jurídico do direito de uso e aproveitamento da terra, porquanto ele surge, considerando 
os factos tratados ao longo da tese como um direito real sui generis e atípico, dado o mesmo 
não estar tipificado nos direitos reais, embora dele indirectamente faça parte.  

 

 Tanto o sistema judiciário como os seus procedimentos têm que ser revistos, a fim de acomodarem a 
natureza pluralista da sociedade moçambicana. Devem ser criados mecanismos para permitir que as leis 
consuetudinárias e estatais interactuem. 

 

 Reforma administrativa dos órgãos que lidam com aspectos sobre terras (no âmbito da reforma da função 
pública), devendo-se simplificar e reduzir o tempo necessário para a tramitação do processo de aquisição 
do duat. 

 

 Revisão do código dos impostos fundiários. Os proprietários comerciais de terras deviam pagar impostos 
fundiários que reflectissem o valor de mercado da terra. Esta medida seria eficaz para desencorajar a 
venda de terras. As receitas destes impostos deviam ser alocados às comunidades locais onde as terras se 
situam afim de reforçar o fundo de desenvolvimento local usado pelos distritos. 

 

 Criação de  uma Comissão de Terras para estudar questões da terra e fazer recomendações de políticas 
sempre que tal se mostrar necessário junto do governo.  

 

 O Governo deve promover o desenvolvimento de Tribunais de Terras de nível local.Embora independente  
o Tribunal deve funcionar em coordenação com a Comissão de Terras. 

 
De notar  que embora a ocupação de terra se possa fazer também através de normas e regras 
costumeiras conforme previsto na alínea a) do artigo 12 da lei de terras conjugado com o nº- 
1 do artigo 9 do Regulamento de lei de terras, é necessário criar-se um mecanismo 
administrativo adequado para a sua implementação efectiva. 

 
Algumas das recomendações que aqui propomos exigirão, certamente, mudanças também de 
atitude dos funcionários afectos aos órgãos de gestão sobre a terra. Exigirão também um 
compromisso político por  parte do Governo e do povo Moçambicano para encarar o problema 
da terra como sério e importante para o país e para a região. Algumas das recomendações 
poderão ser implementadas imediatamente, ao passo que outras levarão o seu tempo de acordo 
com a complexidade do seu tratamento e aplicação. 

 
UNISA, Pretoria (RSA) Outubro de 2007 
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LEI DE TERRAS 
Lei nº 19/97 

De 1 de Outubro 
 
 

 Como meio universal de criação de riqueza e do bem estar social, o uso e aproveitamento 
da terra é direito de todo o povo moçambicano. 
 O desafio que o país enfrenta para o desenolvimento, bem como a experiência na 
aplicação da Lei 6/79, de 3 de Julho, Lei de Terras, mostram a necessidade da sua revisão, de 
forma a adequá-la à nova conjuntura política, económica e social e garantir o acesso e a 
segurança de posse de terra, tanto dos camponeses moçambicanos, como dos investidores 
nacionais e estrangeiros. 
 Pretende-se, assim, incentivar o uso e aproveitamento da terra, de modo a que esse 
recurso, o mais importante de que o país dispõe, seja valorizado e contribua para o 
desenvolvimento da economia nacional. 
 Nestes termos e ao abrigo do preceituado no nº 1 do artigo 135 da Constituição, a 
Assembleia da República determina: 
 

 
CAPÍTULO I  

Disposições gerais 
 

ARTIGO 1 
(Definições) 

 
Para efeitos da presente Lei, entende-se por: 

1. Comunidade local: agrupamento de famílias e indivíduos, vivendo numa circunscriação 
territorial de nível de localidade ou inferior, que visa a salvaguarda de interesses comuns 
através da protecção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, sejam cultivadas ou em 
pousio, florestas, sítios de importância cultural, pastagens, fontes de água e áreas de  
expansão. 

2. Direito de uso aproveitamento da terra: direito que as pessoas singulares ou colectivas 
e as comunidades locais adquirem sobre a terra, com as exigências e limitações da 
presente Lei. 

3. Domínio público: áreas destinadas à satisfação do interesse público. 
4. Exploração florestal: actividade de exploração da terra visando responder às 

necessidades do agregado familiar, utilizando predominantemente a capacidade de 
trabalho do mesmo. 

5. Licença especial: documento que autoriza a realização de quaisquer actividades 
económicas nas zonas de protecção total ou parcial. 

6. Mapa de uso da terra: carta que mostra toda a ocupação da terra, incluindo a 
localização da actividade humana e os recursos naturais existentes numa determinada 
área. 
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7. Ocupação: forma de aquisição de direito de uso e aproveitamento da terra por pessoas 
singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar  a terra há pelo menos dez anos, ou 
pelas comunidades locais. 

8. Pessoa colectiva nacional: qualquer sociedade ou instituição constituída e registada nos 
termos da legislação moçambicana com sede na República de Moçambique, cujo capital 
social pertença, pelo menos em cinquenta por cento a cidadãos nacionais, sociedades e ou 
instituições moçambicanas, privadas ou públicas. 

9. Pessoa colectiva estrangeira: qualquer sociedade ou instituição constituída nos termos 
de legislação moçambicana ou estrangeira, cujo capital social seja detido em mais de 
cinquenta por cento por cidadãos, sociedades ou instituições estrangeiras. 

10. Pessoa singular nacional: qualquer cidadão de nacionalidade moçambicana. 
11. Pessoa singular estrangeira: qualquer pessoa singular cuja nacionalidade não seja 

moçambicana. 
12. Plano de exploração: documento apresentado pelo requerente do pedido de uso e 

aproveitamento da terra, descrevendo o conjunto das actividades, trabalhos e construções 
que se compromete a realizar, de acordo com determinado calendário. 

13. Plano de uso da terra: documento aprovado pelo Conselho de Ministros, que visa 
fornecer, de modo integrado, orientações para o desenvolvimento geral e sectorial de 
determinada área geográfica. 

14. Plano de urbanização: documento que estabelece a organização de perímetros urbanos, 
a sua concepção e forma, parâmetros de ocupação, destino das construções, valores 
patrimoniais a proteger, locais destinados à instalação de equipamento, espaços livres e o 
traço esquemático da rede viária e das infra-estruturas principais. 

15. Propriedade da terra: direito exclusivo do Estado, consagrado na constituição da 
República de Moçambique, integrando, para além de todos os direitos do proprietário, a 
faculdade de determinar as condições do uso e aproveitamento por  pessoas singulares ou 
colectivas. 

16. Requerente: pessoa singular ou colectiva que solicita, por escrito, autorização para uso e 
aproveitamento da terra ao abrigo da presente Lei. 

17. Titular: pessoa singular ou colectiva que o direito de uso  e aproveitamento da terra, ao 
abrigo duma autorização ou através de ocupação. 

18. Título: documento emitido pelos serviços Públicos de Cadastro, gerais ou urbanos, 
comprovativo do direito de uso e aproveitamento da terra. 

19. Zona de protecção da natureza: bem de domínio público, destinado à conservação ou 
preservação de certas espécies animais ou vegetais, da biodiversidade, de monumentos 
históricos, paisagísticos e naturais, em regime de maneio preferencialmente com a 
participação das comunidades locais, determinado em legislação específica. 

 
ARTIGO 2  
(Âmbito) 

 

A presente Lei estabelece os termos em que se opera a constituição, exercício, 

modificação, transmissão e extinção de direito de uso e aproveitamento da terra. 
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CAPÍTULO II 
Propriedade da terra e domínio público 

 
ARTIGO 3 

(Princípio geral) 
 

A terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou, por qualquer forma alienada, 
hipotecada ou penhorada. 
 

ARTIGO 4 
(Fundo estatal de terra) 

 
Na República de Moçambique, toda a terra constitui o Fundo Estatal de Terras. 
 

ARTIGO 5 
(Cadastro nacional de terras) 

 
1. O Cadastro Nacional de Terras compreende a totalidade dos dados necessários, 

nomeadamente para: 
a) conhecer a situação económico-jurídica das terras; 
b) conhecer os tipos de ocupação, uso e aproveitamento, bem como a avaliação da 

fertilidade dos solos, manchas florestais, reservas hídricas, de fauna e de flora, zonas 
de exploração mineira e de aproveitamento turístico; 

c) organizar eficazmente a utilização da terra, sua protecção e conservação; 
d) determinar as regiões próprias para produções especializadas. 

2. O Cadastro Nacional de Terras procede à qualificação económica dos dados a planificação e 
a distribuição dos recursos do país. 

 
ARTIGO 6 

(Domínio público) 
 

São do domínio público as zonas de protecção total e parcial. 
 

ARTIGO 7 
(Zonas de protecção total) 

 
Consideram-se zonas de protecção total as áreas destinadas a actividade de conservação 
ou preservação da natureza e de defesa e segurança do Estado. 
 

ARTIGO 8 
(Zonas de protecção parcial) 

 
   Consideram-se zonas de protecção parcial: 

a) o leito das águas interiores, do mar territorial e da zona económica exclusiva; 
b) a plataforma continental; 
c) a faixa da orla marítima e no contorno de ilhas, baías e estuários, medida da 

linha das máximas preia-mares até 100 metros para o interior do território; 
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d) a faixa de terreno até 100 metros confinante com as nascentes de água; 
e) a faixa de terreno no contorno de barragens e albufeiras até 250 metros; 
f) os terrenos ocupados pelas linhas férreas de interesse público e pelas 

respectivas estações, com uma faixa confinante de 50 metros de cada lado do 
eixo da via; 

g) os terrenos ocupados pelas auto-estradas e estradas de quatro faixas, 
instalações e condutores aéreos, superficiais, subterrâneos e submarinos de 
electricidade, de telecomunicações, petróleo, gás e água, com uma faixa 
confinante de 50 metros de cada lado, bem como os terrenos ocupados pelas 
estradas, com uma faixa confinante de 30 metros para as estradas primárias e 
de 15 metros para as estradas secundárias e terciárias; 

h) a faixa de dois quilómetros ao longo da fronteira terrestre; 
i) os terrenos ocupados por aeroportos e aeródromos, com uma faixa confinante 

de 100 metros; 
j) a faixa de terreno de 100 metros confinante com instalações militares e outras 

instalações de defesa e segurança do Estado. 
 

ARTIGO 9 
(Licenças especiais para o exercício de actividades nas zonas de protecção total e 

parcial) 
 
Nas zonas de protecção total e parcial não podem ser adquiridos direitos de uso e aproveitamento da 

terra, podendo, no entanto, ser emitidas licenças especiais para o exercício de actividades 

determinadas. 
 

               CAPÍTULO III 
(Direito de uso e aproveitamento da terra) 

 
ARTIGO 10 

(Sujeitos nacionais) 
 

1. Podem ser sujeitos do direito de uso e aproveitamento da terra as pessoas nacionais, 
colectivas e singulares, homens e mulheres, bem como as comunidades locias. 

2. 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. 

3. O direito de uso e aproveitamento da terra das comunidades locais obedece aos 
princípios de co-titularidade, parar todos os efeitos desta Lei. 

   
 ARTIGO 11 

(Sujeitos estrangeiros) 
 
As pessoas singulares ou colectivas estrangeiras podem ser sujeitos do direito de uso e  
aproveitamento da terra, desde que tenham projecto de investimento devidamente aprovado e 
observem as seguintes condições: 

a) sendo pessoas singulares, desde que residam há pelo menos cinco anos na República 
de Moçambique; 



 326 

b) sendo pessoas colectivas, desde que estejam constituídas ou registadas na República 
de Moçambique. 

 
          ARTIGO 12 
          (Aquisição) 

 
O direito de uso e aproveitamento da terra é adquirido por: 

a) ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e 
práticas costumeiras no que não contrariem a constituição; 

b) ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar a terra há 
pelo menos dez anos; 

c) autorização do pedido apresentado por pessoas singulares ou colectivas na forma 
estabelecida na presente Lei. 

 
     ARTIGO 13 
    (Titulação) 

 
1. O título será emitido pelos Serviços Públicos de Cadastro, gerais ou urbanos. 
2. A ausência de título não prejudica o direito do uso e aproveitamento da terra. 

Adquirido por ocupação nos termos das alíneas a) e b) do artigo anterior. 
3. O processo de titulação do direito do uso e aproveitamento da terra inclui  parecer 

das autoridades administrativas locais, precedido de consulta às comunidades, para 
efeitos de confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes. 

4. Os títulos emitidos para as comunidades locais são nominativos, conforme a  
denominação por elas adoptada. 

5. As pessoas singulares, homens e mulheres, membros de uma comunidade local 
podem solicitar títulos individualizados, após desmembramento do respectivo terreno 
das áreas da comunidade. 

 
ARTIGO 14 
  (Registo) 
 

1. A constituição, modificação, transmissão e extinção do direito de uso e 
aproveitamento da terra estão sujeitas a registo. 

2. A ausência de registo não prejudica o direito de uso e aproveitamento da terra 
adquirido por ocupação, nos termos das alíneas a) e b) do artigo 12, desde que 
devidamente comprovado nos termos da presente Lei. 

 
   ARTIGO 15 

(Prova) 

A comprovação do direito de uso e aproveitamento da terra pode ser feita mediante: 

a) apresentação do respectivo título; 
b) prova testemunhal apresentada por membros, homens e mulheres, das 

comunidades locais; 
c) peritagem e outros meios permitidos por lei. 
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    ARTIGO 16 
  (Transmissão) 
 

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

2. Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, entre os 
vivos, as infra-estruturas, construções e benfeitorias nela existentes, mediante 
escritura pública precedida da autorização da entidade estatal competente. 

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

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

5. O titular do direito se uso e aproveitamento da terra pode constituir hipoteca 
Sobre os bens imóveis e as benfeitorias que, devidamente autorizado, edificou no  
terreno ou sobre os quais legalmente tenha adquirido o direito de propriedade. 

 
ARTIGO 17 

(Prazo) 
 

1. O direito de uso e aproveitamento da terra para fins de actividades económicas está 
sujeito a um prazo máximo de 50 anos, renovável por igual período a pedido do 
interessado. Após o período de renovação, um novo pedido deve ser apresentado. 

2. Não está sujeito a prazo o direito de uso e aproveitamento da terra: 
a) adquirido por ocupação pelas comunidades locais; 
b) destinado à habitação própria; 
c) destinado à exploração familiar exercida por pessoas singulares nacionais. 

       
ARTIGO 18 

(Extinção do direito de uso e aproveitamento da terra) 
  

1. O direito de uso e aproveitamento da terra  extingue-se: 
a) 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; 

b) por revogação do direito de uso e aproveitamento da terra por  motivos de 
interesse público, precedida de pagamento de justa indemnização e/ou 
compensação; 

c) no termo do prazo ou da sua renovação; 
d) pela renúncia do titular. 

2. No caso de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra, as benfeitorias não 
removíveis revertem a favor do Estado. 

 
CAPÍTULO IV 

Exercício de actividades económicas 
 

ARTIGO 19 
(Plano de exploração) 
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O requerente de um pedido de direito de uso e aproveitamento da terra deve apresentar um 
plano de exploração. 

ARTIGO 20 
(Licenciamento e direito de uso e aproveitamento da terra) 

 
A aprovação do pedido de uso e aproveitamento da terra não dispensa a obtenção de licença ou 
outras autorizações exigidas por: 

a) legislação aplicável ao exercício das actividades económicas pretendidas,  
nomeadamente agro-pecuárias ou agro-industriais, industriais, turísticas, comerciais, 
pesqueiras e mineiras e à protecção do meio ambiente; 

b) directrizes dos planos de uso da terra. 
 

   ARTIGO 21 
 (Prazo das licenças) 

 
As licenças terão o seu prazo definido de acordo com a legislação aplicável, independentemente 
do prazo autorizado para o exercício do direito de uso e aproveitamento da terra. 

 
CAPÍTULO V 
Competências 

 
ARTIGO 22 

(Áreas não cobertas por planos de urbanização) 
 

Em áreas não cobertas por planos de urbanização, compete: 

1. Aos Governadores Provinciais: 
a) autorizar pedidos de uso e aproveitamento da terra de áreas até ao limite máximo de 

1000 hectares; 
b) autorizar licenças especiais nas zonas de protecção parcial; 
c) dar parecer sobre os pedidos de uso e aproveitamento da terra relativos a áreas que 

correspondam à competência do Ministro da Agricultura e Pescas. 
2. Ao Ministro da Agricultura e Pescas: 

a) autorizar os pedidos de uso e aproveitamento da terra de áreas entre 1000 a 10000 
hectares; 

b) autorizar licenças especiais nas zonas de protecção total; 
c) dar parecer sobre os pedidos de uso e aproveitamento da terra relativos a áreas que 

ultrapassem a sua competência. 
3. Ao Conselho de Ministros: 

a) autorizar pedidos de uso e aproveitamento da terra de áreas que ultrapassem a 
competência do Ministro da Agricultura e Pescas, desde que inseridos num plano de 
uso da terra ou cujo enquadramento seja possível num mapa de uso da terra; 

b) criar, modificar ou extinguir zonas de protecção total e parcial; 
c) deliberar sobre a utilização do leito das águas territoriais e da plataforma continental. 
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ARTIGO 23 
(Conselhos Municipais e de Povoação e Administradores do Distrito) 

 
Compete aos Presidentes dos Conselhos Municipais e de Povoação e aos Administradores do 
Distrito, nos locais onde não existam órgãos municipais, autorizar pedidos de uso e 
aproveitamento da terra nas áreas cobertas por planos de urbanização e desde que tenham 
serviços públicos de cadastro. 
 

                        ARTIGO 24 
                        (Comunidades locais) 

 
1. Nas áreas rurais, as comunidades locais participam: 

a) na gestão dos recursos naturais; 
b) na resolução dos conflitos; 
c) no processo de titulação, conforme o estabelecido no nº 3 do artigo 13 da presente 

Lei; 
d) No exercício das competências referidas na alíneas a) e b) do nº 1 do presente artigo, 

as comunidades locais utilizam, entre outras, as normas e práticas costumeiras. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Processo de autorização de pedidos de uso e aproveitamento da terra 

 
ARTIGO 25 

      (Autorização provisória) 

1. Após a apresentação do pedido de uso e aproveitamento da terra, é emitida uma autorização 
provisória. 

2. A autorização provisória tem a duração máxima de cinco anos para as pessoas nacionais e 
dois anos para as pessoas estrangeiras. 

ARTIGO 26 
(Autorização definitiva) 

 
Desde que cumprido o plano de exploração dentro do período de autorização definitiva de uso e 
aproveitamento da terra e emitido o respectivo título. 

          
ARTIGO 27 

(Revogação da autorização provisória) 
 

No término da autorização provisória, constatado o não cumprimento do plano de exploração 
sem motivos justificados, pode a mesma ser revogada, sem direito a indemnização pelos 
investimentos não removíveis entretanto realizados. 

 
CAPÍTULO VII 

Pagamentos 
 

ARTIGO 28 
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(Taxas) 
1. Os titulares do direito de uso e aproveitameno da terra estão sujeitos ao pagamento de 

taxas, cujo valor é determinado tendo em conta a localização dos terrenos, a sua 
dimensão e finalidade do seu uso e aproveitamento, a saber: 

a) taxa de autorização; 
b) taxa anual a qual poderá ser progressiva ou regressiva, de acordo com os 

investimentos realizados. 
2. São fixadas taxa preferenciais para os cidadãos nacionais. 
 

ARTIGO 29 
(Utilização gratuita da terra) 

 
O uso e aproveitamento da terra é gratuito quando se destina: 

a) ao Estado e suas instituições; 
b) às associações  de utilidade pública reconhecidas pelo Conselho de Ministros; 
c) às explorações familiares, às comunidades locais e pessoas singulares que as 

integram; 
d) às cooperativas e associações agro-pecuárias nacionais de pequena escala. 
 

         CAPÍTULO VIII 
Disposições finais e transitórias 
 
 ARTIGO 30 

(Representação e actuação das comunidades locais) 
 

 Os mecanismos de representação e actuação próprios das comunidades locais, no que 
respeita aos direitos de uso e aproveitamento da terra são fixados por lei. 
 

ARTIGO 31 
(Planos de uso da terra) 

 
Os princípios para elaboração e aprovação de planos de uso da terra são definidos por lei. 

 
ARTIGO 32 

(Aplicação da lei) 
 

1. Os direitos de uso e aproveitamento da terra, sejam adquiridos por ocupação ou por 
aprovação de um pedido, passam a reger-se pela presente Lei, salvaguardados os direitos  
adquiridos. 

2. A resolução de conflitos sobre a terra é feita em foro moçambicano. 
 

 ARTIGO 33 
(Regulamentação) 

 
 Compete ao Conselho de Ministros aprovar a regulamentação da presente Lei. 
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ARTIGO 34 
(Legislação anterior) 

  
São revogadas as Leis 6/79, de 3 de Julho, e 1/86, de 16 de Abril, e a demais legislação anterior 
contrária à presente Lei. 

 
ARTIGO 35 

(Entrada em vigor) 
 

 A presente Lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação. 
 Aprovada pela Assembleia da República, aos 31 de Julho de 1997. 
 O Presidente da Assembleia da República, em exercício, Abdul Carimo    
           Mahomed Issá. 
 Promulgada, a 1 de Outubro de 1997. 
 Publique-se 
 O Presidente da República, Joaquim Alberto Chissan. 
 
 
LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

AT -  Anexo Técnico 
 
B.I. – Bilhete de Identidade 
 
BPD – Banco Popular de Desenvolvimento 
 
C.C. – Código Civil 
 
C.R.P.- Código de Registo Predial 
 
C.P.C. – Código do Processo Civil 
 
C.R.M. – Constituição da República de Moçambique 
 
C.R.P.M. – Constituição da república Popular de Moçambique 
 
C.I.M.L.T. – Comissão Interministerial para a Revisão da lei de Terras 
 
C.P.I – Centro de Promoção de Investimento 
 
C.C.F – Contratos de Concessão Florestal 
 
D.D.A – Direcção Distrital da Agricultura 
 
DINATEF – Direcção Nacional de Terras e Florestas 
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DNFFB – Direcção Nacional de Florestas e Fauna Bravia 
 
DPA – Direcção Provincial de Agricultura 
 
DIRE – Documento de Identificação de Residente 
 
E.I.A – Estudo do Impacto Ambiental 
 
E.I.A.S – Estudo do Impacto Ambiental Simplificado 
 
FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique 
 
INIA – Instituto Nacional de Investigação Agronómica 
 
LOLE – Lei dos órgãos locais do Estado 
 
L.T – Lei de Terra 
 
M.A – Ministério da Agricultura 
 
MAE – Ministério da Administração Estatal 
 
MICOA – Ministério da Coordenação do Meio Ambiente 
 
MOPH – Ministério das Obras Públicas e Habitação 
  
NET – Núcleo de Estudo da Terra 
 
ONG – Organizações não Governamentais 
 
ORAM -  
 
PNT – Política Nacional de Terras  
 
PROL – Projecto de Reforma dos Orgãos Locais 
 
PROAGRI – Programa de Apoio Agrícola 
 
RAIA – Regulamento de Avaliação do Impacto Ambiental 
 
RLT – Regulamento da lei de Terras 
 
RLFFB – Regulamento da lei de Florestas e Fauna Bravia 
 
RLOLE – Regulamento da Lei dos Órgãos locais do Estado 
 
RAU – Reforma Administrativa Ultramarina 
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RENAMO – Resistência Nacional de Moçambique 
 
SPGC – Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro 
 
SPFFB – Serviços Provinciais de Floresta e Fauna Bravia  
 
SPA – Serviços Provinciais de Agricultua 
 
SPER – Serviços Provinciais de Extensão Rural 
 
SPP – Serviços Provinciais de Pecuária 
 
UEM – Universidade Eduardo Mondlane  

 
 
ANEXO – QUESTIONÁRIO 
 
 
 História de ocupação de terra 
 

- Há quanto tempo vive neste local? 

- Qual é a proveniência dos ocupantes da zona? 

- Quando é que se verificou a ocupação ( antes, depois ou durante a guerra civil)? 

- Qual é a razão que fez com que se estabelecessem na área? 

- Qual é a organização social da comunidade? 

- Como é que se exerce o poder tradicional aqui na zona? 

- Sabe de quem é a terra (propriedade)? 
 
Acesso  e posse de terra 
 

- Conhece a lei da terra, Regulamento e seus Anexos? 

- Quem é que autoriza o uso e aproveitamento da terra? 

- Quais as condições para ter o acesso à terra? 

- O direito de uso e aproveitamento de terra pode ser herdado ou transmitido para outras 
pessoas? 

- Poderá uma família caso seja necessário ter acesso a terra? 

- Será que a terra existente é suficiente para realizar a agricultura? 

- Qual é a segurança de posse de terra a nível da zona? 

- A falta de segurança afecta o uso e aproveitamento da terra? 

- Quais são os factores que influenciam a segurança de posse de terra? 
  
Conflitos de terra 
 

- Quais são os tipos de conflitos que se observam na zona (por exemplo entre membros da 
comunidade, entre comunidades, entre a comunidade e alguém de fora da comunidade)? 

- Qual é a origem dos conflitos? 
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- Existem procedimentos para a resolução dos mesmos? 

- Há medidas concretas tendentes a prevenir os conflitos? 

- Quem tem servido de mediador final dos conflitos? 

- Todos membros da comunidade conhecem a lei de Terra?  

- Sabem da existência dos tribunais para resolver os conflitos de terra?  
  
Gestão de Terra 
 

- Quais são as práticas de uso e aproveitamento de terra mais comuns na zona?  

- Qual é a duração dos pousios da terra? 

- Quem é responsável pela conservação da terra? 

- Já tiveram reunião ou encontro com o Governo para falar sobre a terra? 
 
 
 

LISTA DOS CASOS DE CONFLITOS 
 
MOÇAMBIQUE 

- Caso Otelo v Conselho Municipal da Cidade de Maputo 

- Caso  Empresa de Construções, Lda v Conselho Municipal de Maputo 

- Caso  Maria v Conselho Municipal da cidade de Maputo 

- Caso Victor v conselho Municipal da cidade de Maputo 

- Caso Munícpes de Mafalala v Conselho Municipal da cidade de Maputo  

- Caso Paulo v  Conselho Municipal da cidade de Maputo 

- Caso Bento Indústria, Lda v Conselho Municipal da cidade de Maputo 

- Caso Luis v Conselho Municipal da cidade de Maputo  

- Caso Maria e Domingos v Conselho Municipal da cidade de Maputo 

- Caso Alberto e Aníbal v Conselho Municipal da cidade de Maputo  

- Caso Matilde v Banze  

- Caso Virgília v Manuel 

- Caso Macaneta v Investidor estrangeiro 

- Caso Sibacusse (entre a Comunidade Local v Direcção Distrital de Agricultura)  

- Caso Machubo (entre a Comunidade Local e um Investidor privado)  

- Caso 8 de Março (entre a Comunidade Local de marracuene e investidora privada).  

- Caso Chokwe (entre camponeses e um agente económico). 

- Caso Magude (entre um agricultor e a população). 

- Mapulanguene (entre camponeses e agentes económicos) 
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- Caso Chiconela (entre um criador de gado e camponeses). 

- Caso Massinga (entre camponeses e um empresário) 

- Caso Mambone (entre um agricultor e camponeses)  

- Caso Matsinhe (entre um agricultor e camponeses)  

- Caso Nhamawaya- Sussundenga (entre um agricultor e camponeses) 

- Caso Manhinga (entre agricultor e camponeses) 

- Caso Nharimba (entre um agricultor e um camponês) 

- Caso Nharimba (entre 2 agricultires e camponeses) 

- Caso Trangapasso (entre 2 agricultores)  

- Caso Buapua (entre 2 agricultores) 

- Caso Rotanda (entre 2 Agricultores) 

- Caso Zembe (entre camponeses) 

- Caso Tsangano (um privado e camponeses) 

- Caso Mogoé (entre população e investidor) 

- Caso Cozindira (entre camponeses e um agente económico)  

- Caso Mocubela /Maganha da Costa (entre a comunidade local e um privado) 

- Caso Nhafuba – Nicoadala – (entre a comunidade local e um privado) 

- Caso Trepano – Nicoadala (entre a comunidade local e um privado) 

- Caso Macusse – Namacurra (entre a população e a Boror) 

- Caso Terra da Igreja Católica – Gurué (entre a comunidade local e a Igreja Católica) 

- Caso Mulemba e Mumona – Maganja da Costa (entre um privado e a comunidade local) 

- Caso Furquia – Namacurra (entre agricultores e a população) 

- Caso Mucunha – Gurué (entre a comunidade e o Grupo Gulamo) 

- Caso Bajone (entre a população e um privado) 

 

CASOS DIRIMIDOS NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

- Caso Inês Afonso Tivane 

- Caso Mahomed Hanif Arun Agige 

- Caso Fernando Baptista Rocha 

- Caso Justino Mário do Nascimento Matias 
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- Caso Momade Sabir Abdul Satar 

 
ANGOLA 

- Caso das plantações de Café 

- Caso dos Gambos/ Vale do Tchimbolelo 

- Caso de Dombe Grande 

 
AFRICA DE SUL 

- Caso Grootboom v Governo da Africa de Sul 

- Caso Ngcobo and Others v Salimba 

- Caso Ngcolo v Van Rensburg 

 
LEGISLAÇÃO 
 
 

- CRM – Constituição da República de Moçambique – 1990 (revogada) 

- CRM – Constituição da República de Moçambique - 2004 

- Act 108 of 1996 

- Lei nº- 19/97 de 1 de Outubro (Lei de Terras). 

- Seetled Land Act 1925 

- Law of Property Act 1925 

- Land Charges Act 1925 

- Administration of Estates Act 1925 

- Código Civil – 1967 Aprovado pelo Decreto Lei nº- 47344 de 25 de Novembro de 1966 

- Lei nº- 6/79 de 3 de Julho (Lei de Terras – revogada) 

- Lei nº- 15/91 de 3 de Agosto (Lei das privatizações) 

- Lei 5/92 de 6 de Maio 

- Lei nº- 17/92 de 

- Lei nº- 3/93 de 24 de Junho (lei de investimento) 

- Lei nº- 2/97 de 18 de Fevereiro 

- Lei nº- 20/97 de 1 de Outubro (lei do Ambiente) 

- Lei nº- 10/99 de 7 de Julho 

- Lei nº- 9/2001 de 7 de Julho (Lei do Contencioso Administrativo) 
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- 1913 – Land Act 

- Act 126 of 1933 

- Act 26 of 1998 

- Act 3 of 1996 

- Act 11 of 2004  

- Decreto Lei nº- 43894 de 6 de Setembro de 1961 (Regulamento de Ocupação e 

Concessão de Terrenos nas Províncias Ultramarinas) – revogado. 

- Decreto Lei nº- 47611 de 28 de Março de 1967 (Código do Registo Predial) – revogado. 

- Decreto Lei nº- 16/75 de 13 de Fevereiro (Lei do Intervencionamento Económico) 

- Decreto Lei nº- 5/76 de 5 de Fevereiro 

- Decreto Lei nº- 16/87 de 15 de Julho  

- Trustee Act 1925 

- Decreto nº- 1/2003 de 18 de Fevereiro 

- Decreto nº- 57/88 de 27 de Abril. 

- Decreto nº- 11/2005 de 10 de Junho 

- Decreto 30/2001 de 15 de Outubro 

- Decreto nº- 3983 de 1918 

- Decreto nº- 66/98 de 8 de Dezembro (Regulamento da lei de Terras) 

- Decreto 16/87 de 16 de Julho (Confirmar data e ver pag. 298 (Regulamento da lei de 

Terras - revogado)  

- Decreto Lei nº- 23229 de 15 de Novembro de 1933 

- Decreto  nº- 30/2001 de 16 de Outubro  

- Decreto nº- 36/89 de 27 de Novembro 

- Decreto 20/2001 de 15 de Outubro 

- Portaria nº- 23088 de 30 de Dezembro de 1967 

- Ver. Jurisprudência do Tribunal Judicial do Estado de Guanabara, 923), 11-27, 1970 – 

Brasil 

- Acórdãos do Tribunal da Relação de Portugal. Ac. Rc. De 17 – XI -81: Col. Jur, 6º., 

T.5.61; AC. RP de 9 – X 79; Col. Jur., 4º- 1283. 

- Acórdão TA: S Raimundo Munchanga de 23 de Setembro de 1997. 
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- Acórdão TA – S: Celado Ruben Uamusse, 5 de Outubro de 1999 

- Acórdão TA-S: Elias Pelembe, 10 de Maio de 2000 

- Acórdão TA – S: Loice Timóteo Cossa de 28 de Maio de 1996 

- Acórdão TA- S: Saul Ariel Manhiça de 28 de Maio de 1996 

- Acórdão TA.S: Ernesto Samente Mate de 28 de Meio de 1996 

- Acórdão TA: S: Mário Francisco Mujuaburre de 23 de  Abril de 1996 

- Acórdão TA: S: Cassimo Ginabay de 15 de Outubro de 1996 

- Acórdão TA: S: Manuel Manguana de 5 de Junho de 1997 

- Acórdão TA:S: Francisco José Bila 14 de Abril de 1998 

- Acórdão TA:S: 2v – Lda, de 8 de Outubro de 2000 

- Acórdão TA:S: João José Alfredo de 7 de Março de 2000 

- BR (Boletim da República) 1ª- série nº- 9 de 28 de Fevereiro de 1996 
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