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Sumário executivo
A iTC financia projectos de delimitação e demarcação de terras comunitárias para fortalecer a
capacidade e os direitos das comunidades rurais, para assegurar a posse da terra e outros recursos
naturais, bem como para promover a sua gestão e utilização sustentável, com vista a contribuir para o
crescimento económico e desenvolvimento no meio rural;e fortalecer os direitos da terra e recursos
naturais das comunidades rurais e promover suas oportunidades de desenvolvimento económico em
Moçambique. As actividades da iTC estão a ser implementadas em oito províncias de Moçambique,
nomeadamente, Gaza, Manica, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Até Abril de
2014, a iTC visa a criação das bases para o estabelecimento de uma instituição permanente de âmbito
nacional.
O presente estudo tem como objectivo principal a “Sistematização das Experiências da iTC na
Delimitação e Demarcação de Terras Comunitárias e Parcerias no Âmbito da Implementação da Lei de
Terras”. No seu conjunto, o estudo tem as componentes de (a) delimitação, (b) demarcação e (c)
parcerias. O presente relatório apresenta a síntese dos resultados da sistematização das experiências de
delimitação de terras comunitárias. O mesmo baseia‐se em observações levadas a cabo nas províncias
de Gaza, Manica, Nampula, Niassa, Zambézia e Sofala.
As principais constatações do estudo são:
1. A definição de “comunidade” e a sua interpretação no terreno ainda representa um assunto
complexo
2. A fraca coordenação entre as actividades de promoção de investimento e de protecção aos
direitos de posse da terra das comunidades resulta em várias oportunidades perdidas para
melhor atingir os objectivos de desenvolvimento rural
3. A falta de ocupação efectiva da terra por um investidor com DUAT pode criar espaço para
comunidades legitimatem a sua ocupação
4. A delimitação ajudou a comunidade a resolver o problema da disputa do poder sobre o
território entre dois régulos vizinhos
5. A preparação social constitui um passo muito importante no processo de delimitação e que
pode apoiar no estabelecimento de negócios comunitários
6. A formação e capacitação dos comités de gestão constitui um dos principais benefícios do
processo de delimitação, mas o benefício deve ir além, com a finalidade de servir de base para o
desenvolvimento da comunidade
7. Os conteúdos de capacitações comunitárias administrados pelos provedores de serviços não são
os mesmo, podendo resultar e diferentes percepções sobre o processo de delimitação
8. A consulta comunitária é um processo participativo que garante a confirmação por parte das
comunidades vizinhas e diferentes actores, sobre a legitimidade do direito de uso de terra, que
é posteriormente aprovado pelo estado. Porém, a assimetria de informação em orejuízo das
comunidades ainda é observável em comunidades delimitadas
5

9. Nem sempre é fácil/possível compatibilizar os objectivos de comunidades vizinhas ou de
comunidades e investidores dentro da comunidade ou na vizinhança
10. A integração entre a delimitação e demarcação de terras é desejável e importante, porém,
precisa de uma gestão particularizada de forma a não criar conflitos dentro da comunidade
entre associados e não‐associados
Com base nestas constatações, uma série de recomendações é dada no sentido de melhorar a intervenção
da iTC na delimitação de terras comunitárias. As recomendações incluem aspectos relacionados com a
uniformização de metodologias e formas de intervenção nos processos de delimitação; a capacitação de
todos os intervenientes no processo de delimitação incluindo as autoridades distritais e provinciais e oss
provedores de serviço; a orientação dos processos de delimitação para as áreas de maior pressão e as áreas
solicitadas para investimentos; a ligação entre os processos de planificação distrital e a delimitação, entre
outros.
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1. Introdução
1.1 História da iTC no processo de delimitação de terras comunitárias
A iniciativa para Terras Comunitárias (iTC) é um projecto financiado por um grupo de seis doadores
europeus, liderados pelo Departamento Internacional para o Desenvolvimento do Reino Unido (DfID) e
pelo MCA/MCC e é gerido pela KPMG em colaboração com o Instituto de Recursos Naturais do Reino
Unido (NRI) e recentemente o Centro de Terra Viva (CTV).
O principal objectivo da iniciativa é de fortificar a capacidade e direitos legais de uso de terra a nível das
comunidades, com vista a promover o uso sustentável de recursos naturais, como contribuição para
redução da pobreza e promoção de desenvolvimento rural.
A visão da iTC é ter comunidades rurais com terras delimitadas e com capacidades de valorizar os
recursos naturais trabalhando em parceria com o sector público, privado e sociedade civil na promoção
de desenvolvimento sustentável, crescimento económico e equidade e equilíbrio social.
A área inicial de acção da iTC foi nas províncias de Manica, Gaza e Cabo Delgado e contava com uma
estrutura organizacional que que permitia o seu funcionamento e com ligações com diferentes parceiros
ao nível local, provincial e nacional (Relatório iTC 2006‐2007). Mais tarde, expandiu para as províncias de
Nampula, Niassa, Sofala, Tete e Zambézia.
As actividades da iTC estão estritamente ligadas aos planos da Direcção Nacional de Terras e Florestas,
procurando implementar medidas que possam assegurar posse de terra pelas comunidades rurais ao
mesmo tempo que se procura identificar áreas disponíveis e com potencial para investimentos e reduzir
os conflitos de terra (ver Quadro 1). O presente estudo constitui uma compilação dos resultados do
trabalho de delimitação realizado nas províncias de Manica, Sofala, Zambézia e Niassa.
Quadro 1. Princípios orientadores da Estratégia Nacional de Terras (DNFT, 2012)

•
•
•

•
•
•

Melhorar a segurança da posse da terra para todos os usuários, através de um sistema transparente
, equitativo e eficiente de administração de terras em todo o país;
Reduzir e prevenir conflitos de terra e / ou litígios, através da gestão eficaz dos direitos e uso e
aproveitamento da terra;
Contribuir para a boa governação através da criação de um sistema de administração
descentralizada de terra que seja acessível e que responde às necessidades de todos os usuários
da terra a nível local
Apoiar e contribuir para os planos de desenvolvimento distrital participativo e locais, dentro de uma
maior descentralização e processos de planeamento territorial;
Gerir e mediar pressões competitivas sobre terras e recursos naturais, de moradores locais,
investidores e programas do Estado;
Incentivar boas práticas do uso da terra e de recursos naturais e gestão sustentável do ambiente
7

1.2 Contexto e objectivos
O presente relatório é parte de um estudo mais abrangente que cobre inclui as componentes de
demarcação e das parcerias desenvolvidas no âmbito da delimitação de terras em Moçambique, e
contempla as províncias de Manica, Nampula, Zambézia, Gaza e Niassa. O contexto deste estudo
acontece como parte do processo da criação das bases para o estabelecimento de uma instituição
permanente de âmbito nacional que possa dar continuidade ao trabalho realizado pela iTC em
Moçambique. O estudo cobre dois temas: (a) a delimitação de terras comunitárias e a demarcação de
terras pela iTC à favor de associações de produtores no âmbito da implementação da Lei de Terras; e (b)
o estabelecimento de parcerias entre comunidades e investidores e com programas virados para o
desenvolvimento económico das comunidades e associações de pequenos produtores, com referência
especial as parcerias desenvolvidas pela iTC. Os objectivos específicos do presente estudo são:
1. Aprofundar as lições aprendidas da iTC nas áreas de Delimitação de Terras Comunitárias, em
função dos resultados do programa da iTC. Este aprofundamento será feito através de uma
melhor documentação e análise de casos específicos da interpretação da legislação de terras e
as metodologias de implementação aplicadas por vários actores sociais (governo, ONGs,
consultores contratados pelos investidores, comunidades), e os resultados e impactos destas
práticas.
2. Contextualizar a aprendizagem da iTC no contexto das dinâmicas actuais do desenvolvimento
rural do país e a experiência nacional da implementação da Lei de Terras, e as metodologias
aplicadas, através da análise comparativa.
3. Criar bases para a publicação de uma série de Working Papers e Policy Briefs com base nos
resultados da pesquisa, com o objectivo de melhorar o entendimento dos tomadores de decisão
e o público em geral sobre os processos nesta área.

2. Metodologia
Neste estudo, a sistematização de experiências é realizada com objetivo de aprender como a
delimitação de terras ocorreu em diferentes comunidades e por que eles ocorreram da forma como
fizeram. As respostas a essas perguntas requerem a coleta de dados abrangentes, sistemática e
aprofundada sobre a ocorrência de experiências sobre delimitação de terras a nível da comunidade. Os
dados para responder a estas perguntas foram coletados e analisados por meio de uma abordagem de
estudo de caso (Patton, 1990; Stake, 1998). A comunidade é o caso em que este estudo se concentra.
Para melhor compreensão do fenômeno da delimitação de terras em locais diferentes, foram
selecionados vários casos (comunidades).
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2.1 Seleção de províncias, distritos, comunidades e experiências
O estudo foi realizado em quatro províncias, seis distritos, e doze comunidades. A selecção dos
projectos que foram avaliados foi feita com base no desempenho dos projectos e de modo a responder
às perguntas sobre delimitação, as quais constituem objecto deste estudo (Tabela 1). Províncias,
distritos, comunidades e experiências de delimitação de terras foram selecionados pela equipe de
pesquisa da FAEF, com a colaboração da iTC, propositadamente para garantir o seguinte: a cobertura
das províncias com projectos financiados pela iTC, parceiros iTC integrais e Provedores de Serviços
altamente ativos com delimitação de terras comunitárias. Assim, o estudo sobre delimitação cobriu as
províncias de Manica, Sofala, Zambézia e Niassa, representando uma diversidade de experiências de
delimitação de terras para permitir uma compreensão abrangente das experiência da iTC na
delimitação de terras.

2.2 Seleção dos principais funcionários do governo provincial
Funcionários do governo provincial são parceiros iTC integrais e eles foram escolhidos
propositadamente para captar a sua percepção sobre os processos de delimitação de terras
comunitárias. Para este efeito, a equipa de investigação entrevistou os funcionários do governo nos
serviços provinciais para cadastro (SPGC), os serviços provinciais de florestas e fauna bravia (SPFFB) e
representação do Centro de Promoção da Agricultura (CEPAGRI).

2.3 Seleção dos participantes dos grupos focais no nível da comunidade
Assim, as comunidades visitadas foram classificadas em beneficiárias (as comunidades delimitadas) e as
comunidades não‐beneficiárias (as comunidades vizinhas mas que não foram delimitadas). O grupo de
controle permite a comparação das percepções sobre os benefícios e os efeitos da delimitação de terras
sobre como proteger os direitos à terra entre os beneficiários e não‐beneficiários .
Em cada comunidade , o provedor de serviços facilitou o acesso da equipe de investigação à
comunidade onde foram encontrados grupos de 15‐35 pessoas que participaram nas reuniões dos
grupos focais. A equipa de investigação , depois de breve introdução, agradeceu a todos por terem
vindo e explicou o motivo da visita. As pessoas eram posteriormente, divididos em três grupos, um dos
líderes comunitários, um dos homens membros da comunidade e um das mulheres membros da
comunidade. Nas comunidades vizinhas (não‐beneficiárias) nem sempre foi possível ter esta divisão,
principalmente devido ao pequeno número de pessoas que chegaram aos encontros, tendo sido, para
esses casos, feito uma reunião global, mas em que o entrevistador tinha a atenção de saber as respostas
específicas das mulheres, dos homens e dos líderes.
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2.4 Técnicas de coleta de dados e aplicação de entrevistas
Este estudo utilizou várias técnicas de coleta de dados e múltiplas fontes de dados , ou seja, análise de
documentos , entrevistas em grupo e individuais, observação direta da actividades desenvolvidas. Foram
usados guiões de entrevista para entrevistas individuais com os provedores de serviços, funcionários do
governo provincial e distrital, e entrevistas com grupos focais foram realizadas com apoio dos membros
da comunidade incluindo a tradução nas linguas locais onde isso se justificasse. As perguntas nos guiões
de entrevista eram focadas no contexto, processos, resultados e impactos de delimitação de terras.
Outras perguntas, especialmente com as instituições do Estado e Governo ao nível provincial e Distrital
eram concentradas no papel de delimitação de terras no contexto de desenvolvimento econômico da
província e do distrito através dos mecanismos de planificação e orçamento utilizados a este nível.
Assim, os seguintes projectos foram incluidos no estudo:
Tabela 1. Projectos da iTC na província de Manica que foram visitados durante o presente estudo
Distrito

Projecto

Provedor de
serviço

Posto
administrativo

Comunidade

Manica

Delimitação das comunidades de
Mucombue e Mutomboumue

Penhalonga

Mutomboumue

Sussundenga

Viabilização do processo de
delimitação de terras
comunitárias em doze povoações
localizadas nos distritos de
Sussundenga e Manica
Projecto de delimitação e
inventariação de recursos
naturais e treinamento em seis
(6) comunidades do Distrito de
Marromeu

Associação
Kwaedza
Simukai
(AKSM)
Micaia

Dárue

Micaia

Mavonde

Mpunga,
Zomba
Muswata

delimitação
e parcerias
Delimitação
e parcerias

Envirotrade

Chupanga

delimitação

Side
Consultores

Namacurra‐
sede

Mponda,
Chithunco,
Gombe‐
Gombe,
Mangaze,
Nzou, Gorra
Muodo‐sede,
Tangue, Roldão
e Zuere

ESTAMOS e
GIS
Consultant

Chimbonila

Mussa

ORAM

Aube

Mirrepe

Consorcio
Forum Terra‐
Kulima

Nahipa

Maririmue

Delimitação
de áreas da
zona
abrangida
pelas
plantações
florestais
Delimitação
e
demarcação
Delimitação

Manica

Marromeu

Namacurra

Lichinga

Angoche

Mecuburi

Apoio as comunidades de
Muodo, Tangue, Roldão e Zuere
na exploração Sustentável dos
recursos naturais, na localidade
de Malei, Namacurra‐sede
Projecto de Apoio às
Comunidades em redor das Áreas
de Plantações Florestais no Posto
Administrativo de Mussa‐
Chimbonila no distrito de
Lichinga
Delimitação e demarcação das
comunidades abrangidas pelo
FISP
Formalização dos direitos das
comunidades e promoção de
actividades de geração de
rendimentos e da gestão
sustentável dos recursos
florestais

Demarcação,
Delimitação
Parcerias
delimitação
e parcerias

Delimitação
e
demarcação
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Distrito

Projecto

Provedor de
serviço

Posto
administrativo

Comunidade

Mecuburi

Delimitação e demarcação de
terras e recursos comunitários
nas áreas abrangidas pelo
investimento florestal no posto
administrativo de Namina,
distrito de Mecuburi
Delimitação e demarcação de
terras comunitárias e apoiar as
comunidades a usufruir do valor
económico oferecido pelos
recursos minerais existentes
Uso e aproveitamento
sustentável dos recursos naturais
na comunidade
Uso e aproveitamento
sustentável dos recursos naturais
na comunidade

Consorcio
Olipa‐ORAM

Namina

Mutapua

ORAM

Chalaua

Mavuco

Delimitação
e
demarcação

ATEDECO

Godide

Incuai

ATEDECO

Godide

Kambanhane

Delimitação
e
demarcação
Delimitação

Moma

Chibuto

Chibuto

Demarcação,
Delimitação
Parcerias
Delimitação

3. Resultados
3.1 Bases legais para a delimitação de terras comunitárias
A delimitação de terras comunitárias prevista na Lei de Terras tem como objectivo principal assegurar a
posse de terra para as comunidades rurais. Assegurar as terras para as comunidades tem em vista criar
as bases para que as comunidades não percam as suas terras quando venham investidores a se
interessarem pela terra da comunidade. Sendo assim, o processo de delimitação, para além de
reconhecer os limites da terra da comunidade, procura realizar actividades adicionais que contribuem
para fortalecer a comunidade em termos de conhecimento das leis de terras e de florestas e fauna
bravia. Outra actividade que se leva a cabo é o zoneamento, o qual tem como objectivo identificar a
disponibilidade e o potencial de uso de terra. Estas actividades que fazem parte do processo de
delimitação (ver
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Tabela 2) ao mesmo tempo criam facilidades para que quando os investidores chegam, possam
encontrar as áreas disponíveis já zoneadas e com a informação do potencial nelas existente.
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Tabela 2. As fases do processo de delimitação, segundo o estabelecido pelo Anexo Técnico

Fases do processo de delimitação
Encontro com Administração, chefes da
localidade/posto e comunidades abrangidas
Encontro com a comunidade abrangida e
comunidades vizinhas

Objectivo
Apresentação e planificação das actividades do
processo de delimitação
Apresentação das actividades;
Divulgação das vantagens de delimitação;
e Divulgação das leis de terras e ambientais
Diagnostico Rural Participativo
Conhecimento integrado da comunidade com base
no conhecimento dos líderes e dos membros da
comunidade (inclui identificação de limites
naturais da comunidade e característica social da
comunidade)
Georeferenciamento
Levantamento das coordenadas geográficas dos
limites da comunidade (processo acompanhado
pelos líderes da comunidade abrangida e das
comunidades vizinhas).
Elaboração de Mapa
Passagem das coordenadas geográficas para o
mapa e digitalização do primeiro esboço do
mapa
Devolução parcial
Apresentar o primeiro esboço do mapa
ás comunidades (comunidades
vizinhas também devem estar
presentes).
Devolução final
Apresentação do mapa final da
comunidade abrangida
Tramitação
Obtenção da Certidão oficiosa
Encontro com Administração, chefes da
Apresentação e planificação das
localidade/posto e comunidades abrangidas
actividades do processo de
delimitação.
Encontro com a comunidade abrangida e
Apresentação das actividades;
comunidades vizinhas
Divulgação das vantagens de delimitação; e
Divulgação das leis de terras e ambientais
Fonte: iTC 2010. Experiências da iTC no processo de delimitação e demarcação de terras comunitárias
Reunião da DNTF sobre Delimitações em Nampula

3.1.1 Processo de delimitação

Os Serviços de Geografia e Cadastro são os responsáveis pela oficialização do processo de delimitação. O
processo envolve os passos apresentados na Tabela 2. A emenda ao artigo 35 do Anexo Técnico da Lei
de Terras introduziu alterações neste processo e incluiu a elaboração de um plano de exploração/de
maneio/negócio ou ainda um inventário florestal. A inclusão destes passos permite identificar as reais
potencialidades e recursos que se pretendem efectivamente delimitar e usar, potenciando deste modo
o desenvolvimento económico local. Os procedimentos da iTC incluem o processo denominado por
“preparação social” que é uma metodologia participativa que leva à preparação da “agenda
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comunitária”, a qual é no fim, uma base importante para o plano de desenvolvimento comunitário e a
base para a elaboração de planos de negócio.
A intervenção da iTC nos processos de delimitação de terras comunitárias é feita através de Provedores
de Serviços que são contratados para o efeito. Estes são capacitados em termos de metodologias e
abordagens. A diversidade de provedores de serviço pode resultar numa diversidade de interpretações
na implementação e interpretação dos processos. Por exemplo, acredita‐se que a percepção da
comunidade de Mutomboumue de que os eucaliptos localizados na área delimitada desta comunidade
são pertenca da comunidade, resulte da interpretação distorcida do provedor de serviço. Na prática, a
comunidade devia entender que os recursos florestais da empresa Ifloma que estão numa área
delimitada para a comunidade, mas na qual a Ifloma tem DUAT, são pertença da empresa e não da
comunidade.
3.1.2 Razões para a delimitação

A Lei de Terras diz que a delimitação das áreas por direito costumeiro irá ser feita a pedido dos
interessados ou quando necessário (Artigo 9 do Regulamento da Lei de Terras). A necessidade, na
maioria dos casos pode se justificar pela existência de conflitos entre comunidades ou entre
comunidades e investidor. O conflito tanto pode ser eminente ou manifesto. Assim, alguns casos de
delimitação de terras comunitárias estudadas durante este trabalho foram justificadas pela necessidade
de resolver conflitos.
(a) Conflito entre comunidade e investidor
A delimitação de terras na comunidade de Mutomboumwe (Penhalonga, perto da Quinta da Fronteira)
tinha como principal motivo resolver o conflito entre esta e a Indústria Florestal e Manica (Ifloma). A
história contada pela comunidade local indica que as plantações de pinheiros e eucaliptos em
Penhalonga datam dos anos 1950, com a finalidade de resolver os conflitos de fronteira com o
Zimbabwe. Depois da independência, as plantações são nacionalizadas e constituída a Ifloma. A área
actualmente em disputa, pertencia à Ifloma, sendo que permitia os residentes (na sua maioria
trabalhadores da empresa) desenvolver actividades agrícolas. Nos anos 1990 a Ifloma decreta falência,
resultando no desvinculamento dos trabalhadores e abandono das actividades tanto da indústria assim
como das plantações. Em 2001 a Ifloma é privatizada a uma empresa Portuguesa, a SONAE.
Durante a privatização, a empresa recebeu os mapas das áreas, mas não incluia a informação das
pessoas que vivem dentro das áreas. Na altura do estabelecimento da empresa, iniciaram os conflitos,
porque a empresa não queria pessoas dentro das suas áreas. Houve negociações e debates para
acomodar os interesses da população, e da empresa, mas não houve concenso até que a SONAE
abandonou a empresa.
Em 2004 a Ifloma é privatizada para a Komatiland da África do Sul, endo recebido os mapas das
plantações sem indicar nada sobre os residentes na área. A empresa florestal está a plantar em todo o
sítio incluindo as machambas. A parcela que está sem floresta, onde está a maioria da população, foi
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protegida por uma igreja católica. Entretanto, as populações reivindicam as áreas perdidas no tempo
colonial.
Kwaedza Simukai, através de um projecto da iTC ajudou a fazer o esboço da área para efeitos de
delimitação, fez o plano de negócio, foi constituida associação, mas até à data da realização do estudo a
comunidade ainda não havia recebido a certidão. O conflito ainda continua pendente e as partes
interessadas não parecem conseguir um concenso sobre o assunto.
Perante o conflito, a comunidade foi apresentar o caso a Administração distrital. O assunto foi ao debate
com IFLOMA e Parceiros (que queriam apoiar a comunidade a fazer um projecto turistico comunitário e
fazer o aproveitamento da cascata como o principal atractivo), mas a IFLOMA insistia que vai
operacionalizar a parceria, entretanto nunca foi seguido. O encontro não produziu uma resposta
favorável para a comunidade e a IFLOMA abandonou o encontro, insistindo que a IFLOMA iria dar o
apoio necessário. Desde 2011 que a promessa foi feita, mas não foi feito o seguimento até à data da
realização do presente estudo. Apesar do conflito ainda continuar em processo de resolução, a
comunidade de Mutomboumwe acha‐se com o direito de fazer a exploração dos eucaliptos na área em
disputa para vender e gerar receita para a comunidade.
Como que a piorar a situação, na área ainda em conflito com a Ifloma também está a empresa MONAC
(mineradora de ouo) que tem áreas de expansão dentro da área da comunidade e a Quinta da Fronteira
(um outro privado) que também ocupou uma área da floresta.
A falta de ocupação efectiva da terra por um investidor com DUAT pode criar espaço para comunidades
legitimatem a sua ocupação. A falta de ocupação da terra pela Ifloma durante muito tempo criou uma
situação que legitimou a ocupação da terra pela comunidade no contexto do princípio de ocupação por
boa fé num período superior a dez anos. Não está claro aqui se o direito é mais da empresa ou da
comunidade. Entretanto, a empresa tem documentos e advogados com que se defender perante a lei e
a comunidade não possui nenhum dos dois senão o pouco conhecimento da lei de terras aprendido
durante os processos de capacitação. Entretanto, pelo direito costumeiro, estes ocupam a área há mais
de dez anos e por isso se sentem com o mesmo direito por ocupação.
Os conflitos entre comunidades e investidores podem ser prevenidos quando a delimitação for feita
com antecedência numa região. Em áreas onde há muitos investimentos na área agrícola e florestal faz
muito sentido ter a delimitação antecipando a chegada dos investidores. A experiência da província de
Niassa, onde grandes investimentos florestais foram estabelecidos desde os inícios da década de 2000,
mostrou que as consultas comunitárias não foram feitas dentro do estabelecido pela lei, e por outro
lado, as comunidades não tinham as suas áreas delimitadas e não tinham o conhecimento da lei de
terras (ORAM 2008). O resultado foi que muito depressa surgiram conflitos de terras entre as
comunidades e as empresas florestais (ORAM 2011). Em seguimento a esses conflitos, a iTC estabeleceu
o “Projecto de Apoio às Comunidades em redor das Áreas de Plantações Florestais no Posto
Administrativo de Mussa‐Chimbonila no distrito de Lichinga”, concebido para identificar e apoiar na
delimitação das áreas ocupadas pelas comunidades que se localizam ao redor e dentro das áreas
ocupadas pelas plantações florestais e levar a cabo a preparação social dos membros da comunidade e
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do CGRN, de forma a aproveitarem melhor as oportunidades de desenvolvimento oferecidas pelas
empresas de plantações florestais.
O caso de Mussa é descrito como “situações de grave conflito de terras”, onde se verificou perda de
terras por parte de membros das comunidades, deslocação forçada da população, atribuição de terras
não produtivas pondo em causa a sua segurança alimentar, ausência de compensação, etc. Este conflito
ainda se mante mesmo depois da delimitação.
(b) Conflito entre comunidades vizinhas
Conflitos podem ocorrer entre comunidades como resultado de desacordo nos limites entre as
comunidades ou na disputa de recursos naturais. Há diversas situações que podem gerar conflitos entre
comunidades vizinhas. Nas comunidades estudadas foram encontrados os conflitos entre
Mutomboumwe e Mudododo, sendo que a razão da disputa era a falta de conhecimento dos limites
entre as duas comunidades.
A delimitação ajudou a comunidade a resolver o problema da disputa do poder sobre o território entre
dois régulos vizinhos. Assim, demonstra como a delimitação, tal como estabelecido na Lei de Terras,
pode ser um instrumento efectivo de resolver conflitos. No caso de Muswata, em Manica, não foi
possível durante este estudo fazer a verificação/confirmação na comunidade do Régulo Mpungo se de
facto o conflito foi resolvido na óptima destes. Porém, a mudança de um Posto Administrativo para
outro, que fica mais perto parece ter beneficiado a comunidade de Muswata. Por outro lado, na
comunidade de Maririmue, em Nampula, os líderes daquela comunidade referiram haver terminado os
conflitos de terras que lhes opunham com os seus vizinhos, porém, não foi possível verificar isso com o
respectivo líder.
O Régulo Muswata não conhecia os limites do seu território. Sendo assim, havia conflitos entre este e o
Régulo Mpungu. O régulo vizinho queria aumentar as terras e se expandia dentro do território de
Mswata, onde estes já estava a cobrar imposto. A ideia de fazer a delimitaçãojá existia antes da chegada
do provedor de serviços. A Micaia, o Provedor de Serviços, ajudou em juntar as comunidades vizinhas,
uma coisa que a comunidade não estaria em condições de fazer com os seus próprios meios. Mswata
mudou do Posto Administrativo de Vanduzi para Mavonde, por estar mais perto, esta decisão foi feita
depois da delimitação. O Regulo Mpungo (vizinho) manteve‐se no posto de Vanduzi e assim reduziu o
conflito da disputa porque antes da delimitação, o régulo Mswata era considerado como parte do
Régulo Mpungo.Conflitos entre comunidades podem ter razões diversas. Na província da Zambézia por
exemplo, foi encontrado que as quatro comunidades vizinhas que foram delimitadas em Namacurra não
se entendiam. Uma das causas de desentendimento era a partilha do recurso florestal, principalmente
usado pelos locais para o fabrico de carvão vegetal e prática de apicultura. Devido à sua proximidade à
estrada principal e aos centros urbanos de Quelimane e Mocuba, a área é vítima de carvoeiros ilegais
que sem licença vem explorar carvão na sua área. Mais ainda, licenças que são passadas pelos SPFFB,
mesmo que sejam para outras áreas, os licenciados não obedecem a área de corte indicada pela licença
e procuram fazer carvão na área mais próxima dos centros urbanos, sendo que a comunidade de Muodo
tem sido também vítima destes carvoeiros. A comunidade não tinha capacidade para controlar estas
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actividades, sendo que via os seus recursos a serem usurpados por pessoas que vinham de outras
regiões, sem que a comunidade tirasse benefício.
Ao mesmo tempo, as percepções sobre as razões da delimitação pelos elementos da comunidade
podem divergir. No caso da comunidade de Muodo, em Namacurra, foi revelado haver percepções
diferentes sobre as razões da delimitação. Enquanto que os líderes indicaram que “a ideia de
delimitação foi da iTC, porque nós não tinhamos conhecimento. A iTC veio fazer pesquisa e depois vieram
fazer o projecto para a delimitação. A ideia de delimitação era para não haver conflitos. Havia conflitos
entre régulos pelo domínio do território e dos recursos naturais, mas não sabíamos que a solução desse
problema poderia ser através da delimitação.” Por outro lado os elementos da comunidade afirmaram
que “a população é que pediu a delimitação ao governo distrital e este encaminhou o pedido à iTC. Havia
conflito entre Muodo e Liviavia por causa dos limites. Liviavia queria que o limite fosse através do rio
Mulodi enquanto que Muodo queria que este limite fosse a Linha Férrea. Com a delimitação feita, o
limite acordado entre as duas comunidades foi a linha férrea, tal como queria Muodo.” Entretanto não
parece ser este o entendimento da comunidade de Liviavia.
(c) Delimitação a pedido das comunidades
A delimitação a pedido das comunidades, mesmo que estas não estejam em conflito, está prevista na Lei
de Terras. Porém, são raros os casos deste tipo e não foram encontrados casos destes entre as
comunidades estudadas. Uma das possíveis razões da ausência deste modelo pode ser a falta de
conhecimento por parte da comunidade e ao mesmo tempo a falta de capacidade da própria
comunidade para, por sí só, tomar a iniciativa de solicitar a delimitação. Por outro lado, olhando para as
comunidades delimitadas, os benefícios da delimitação em si parecem pouco tangíveis (ver a Secção dos
ganhos e benefícios), tal que não parece constituirem um atractivo para que uma comunidade, sem
conflito e sem um problema específico a resolver, pretenda uma delimitação. Porém, algumas das
comunidades vizinhas das comunidades delimitadas mostraram interesse em ser delimitadas depois de
ver os processos que tiveram lugar nas comunidades delimitadas. A percepção das comunidades,
incluindo aquelas que não foram delimitadas, é que a delimitação aumenta a segurança de posse de
terra e que “ninguém nos vai tirar a terra se tivermos uma certidão”.
Dos projectos visitados, a comunidade de Mponda, no distrito de Marromeu, província de Sofala, é uma
das sete comunidades em que a Envirotrade está a executar projectos de sequestro de carbono desde
2007. Uma das principais razões da delimitação de terras nesta comunidade é como forma de assegurar
a continuidade das actividades de plantação de árvores, que são a longo prazo, e ao mesmo tempo
assegurar a posse das árvores que estão sendo plantadas pelo projecto, era imperioso assegurar a posse
de terra pelas comunidades envolvidas. Sendo assim, a Envirotrade, em nome da comunidade, facilitou
o processo de identificação destas comunidades como prioritárias para a delimitação.
A comunidade de Mirrepe, em Nampula, é outra comunidade que realizou a delimitação a seu pedido
como forma de proteger os investimentos que haviam já sido estabelecidos com coqueiros resistentes à
doença do amarelecimento letal do coqueiro. Apoiados pela ORAM no processo de delimitação da área
da comunidade, para alé de proteger a área de coqueiros (demarcada para uma associação local) a
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comunidade passou também a ter maior controle dos recursos florestais existentes na área onde eram
vítimas de exploração ilegal de madeiras.
A metodologia de intervenção da iTC considera como primeira fase a identificação de áreas prioritárias
de intervenção. Nesta fase, são identificadas, de forma participativa (envolvendo o governo, sector
privado, comunidades, ONG’s e outros intervenientes) as prioridades de intervenção, que incluem de
entre várias: (i) potencial para delimitação/demarcacão; (ii) legalização de organizações comunitárias,
(iii) mediação de conflitos de terra; (iv) capacitação para melhor gestão de terras. Estas prioridades são
identificadas considerando os aspectos de gestão da terra e de recursos naturais, com vista a promoção
de parcerias que proporcionem desenvolvimento a nível das comunidades rurais (1).

3.2 Limitações institucionais
Os Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro são a instituição que tem a responsabilidade de gerir o
cadastro de terras ao nível da província. Esta tem a responsabilidade de (de acordo com a lei de terras)
apoiar os investidores na identificação de áreas disponíveis para implantação de investimentos,
participar na delimitação e demarcação de terras comunitárias e para fins privados, fazer o registo e
acompanhamento e fiscalização do uso de terras de acordo com o estabelecido no DUAT, entre outros.
Ao nível da província de Manica, esta instituição reconheceu que os assuntos de posse de terra são
complexos. O governo provincial não atende devidamente os assuntos colocados, e a DNTF também não
entrega meios suficientes para os SPGC fazerem o seu trabalho. Há conflitos as vezes promovidos pelos
chefes de localidade ou administradores de distrito que promovem processos de parcelamento , sem o
conhecimento dos SPGC,em áreas onde já foram emitidos DUATs. Exemplos da nascente na área da Sun
Biofuels e a área de pastagem comunitária no distrito de Manica. Estes dois exemplos são típicos de
conflitos gerados por má interpretação/aplicação da lei de terras por instituições do Estado a diferentes
níveis, violando, em alguns casos as competências de outras instituições.
Em geral, a iTC, como instituição que facilita os processos de delimitação de terras comunitárias,
reconhece que a delimitação de terras comunitárias tem ainda muitos desafios e indica como principais
limitações (i) a falta de provedores de serviços qualificados e com capacidade suficiente para lecar a
cabo delimitação de terras comunitárias dentro das regras estabelecidas; (ii) a apropriação do processo
de delimitação pela comunidade; (iii) melhorar as sinergias entre os processos de delimitação e os
governos locais (distritais) com a finalidade de que os processos de delimitação sejam integrados na
preparação do plano e orçamento de desenvolvimento dos distritos (iTC 2011).
Mesmo reconhecendo que a finalidade da delimitação é criar condições de acesso e assegurar a posse
de terra, tanto as comunidades assim como as instituições do Estado e provedores de serviço, foram
unânimes em indicar que a segurança de posse de terra não pode ser um fim, mas um meio de

1

http://www.itc.co.mz/abordagem‐de‐intervencao
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assegurar que as comunidades locais possam gerar renda e tirar benefício da gestão e utilização dos
recursos naturais.
Na pratica em alguns casos a iTC tem enfrentando desentendimento dificuldades e até resistências na
parte de certos actores as intervenções da iTC e seus provedores de serviço. Por outro lado fica claro
que outros actores locais, para além das comunidades, sobretudo as autoridades locais do governo,
junto com agricultores privados ou investidores, e outras comunidades presentes ou com interesses
legítimos no terreno e nas áreas vizinhas deverão ser considerados stakeholders das intervenções da
iTC. Suas vozes e opiniões precisam ser ouvidas e deverão ser sensibilizadas sobre as provisões da Lei da
Terras e o papel da iTC. Ademais, considerando o reconhecimento pelo Fórum Consultivo de Terras da
importância da iTC na segurança da posse da terra comunitária, a facilitação de parcerias e o
ordenamento harmonioso do processo de desenvolvimento rural, implica que os processos de
preparação social deverão ser estendidos a estes outros actores, e eventualmente massificados.

3.3 Delimitação versus demarcação
Delimitar terras comunitárias não só tem o objectivo de proteger as terras comunitárias, assim como
tem a finalidade de criar reservas de áreas para investimento. A demarcação por outro lado, tem a
finalidade de formalizar áreas comunitárias que estão em uso intensivo pelas comunidades, e em
princípio não entram outros investidores nestas áreas, sendo que na maioria dos casos demarcados
para comunidades há associações que estão a fazer exploração agrícola intensiva. Áreas demarcadas,
com titulação, exigem a utilização plena da área, exigem um plano de ocupação e uso de terra. As
associações são diferentes de comunidades, porque têm um plano de negócio e geralmente são
constituidas por um grupo relativamente reduzido de elementos da comunidade. A consulta
comunitária para a demarcação é feita de igual forma tanto para as associações locais assim como para
investidores que vem de fora da comunidade. A consulta é assim feita no sentido de evitar que a
demarcação venha a privar pessoas do acesso aos recursos naturais para a sua subsistência.
Nos processo de delimitação, para além da consulta comunitária, há o processo de verificação dos
limites com as comunidades vizinhas, o que pressupõe uma interacção com elementos fora da
comunidade alvo. Os grandes investimentos que em geral procuram extensas áreas têm um grande
potencial de gerar conflitos com comunidades, pois enquanto que a população vive dispersa, fica assim
muito difícil conseguir extensas áreas desabitadas. As consultas realizadas durante os processos de
demarcação nem sempre são bem entendidas por todos elementos da comunidade e é comum ouvir
elementos da comunidades dizerem que a consulta não foi feita ou que não foi inclusiva, ou que os
líderes é que tiraram proveito do processo. Por outro lado, se depois da consulta para demarcação a
ocupação da área não for imediata, a população local pode se expandir e entrar nas áreas já solicitadas
gerando conflito na altura da ocupação. Em Manica há dois exemplos: o caso da Mozambique Principle
Energy que tem a concessão de 18.000 ha há muitos anos, mas está a ocupar apenas uma pequena
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parte, menos de 1000 ha, da sua área, criando assim um potencial conflito com comunidades que não
vendo a utilização possam ocupar a área. O outro caso é o da Portucel, que tem concessões de cerca de
182 mil ha, em áreas já ocupadas pelas comunidades. Apesar de ter o título, o seu nível de ocupação e
utilização de terra ainda é bastante baixo.
O CPI/CEPAGRI em Manica revelou que há muitos investidores pedem áreas extensas e não têm
capacidade de investimento e deixam muita área não produtiva. Há uns que depois de terem
autorização de grandes áreas, eles retalham e vendem a terra para outras pessoas, o que é ilegal nos
termos da legislação vigente onde a terra pertence ao Estado e não pode ser vendida. Apesar de a
legislação se precaver contra este tipo de situações, estabelecendo um contrato entre o CPI e o
investidor com os termos claros (valor e período do investimento, empregos criados, infraestruturas,
etc.) e um mecanismo de acompanhamento e fiscalização ou verificação da implementação do plano de
negócios, não é claro o procedimento a tomar contra os investidores que não cumprem com o definido
no contrato.
A existência de processos diferentes (a delimitação e a demarcação) cria certa confusão nas pessoas.
Com efeito, mesmo os técnicos do Estado e alguns provedores de serviços, não parecem distinguir entre
os dois processos. Estes processos, mesmo sendo diferentes, as suas diferenças não são imediatamente
perceptíveis e há casos em que as áreas delimitadas são tratadas como se fossem demarcadas,
excluindo assim potenciais investidores.
A confusão é ainda maior quando uma demarcação se sobrepõe a uma delimitação. Esta confusão não é
evidente porém quando o titular do DUAT (demarcação) é uma associação local, tal como é o caso das
associações de Mussapa localizada sobre a área delimitada para a comunidade de Mussapa , no distrito
de Sussundenga em Manica. Entretanto, quando o DUAT é detido por outra entidade, tal como o que se
verifica na comunidade delimitada de Mutomboumue na província de Manica onde há DUAT da Ifloma.
Entretanto, empresas que tem a sensibilidade do potencial prejuízo com a falta de uma boa interação
resultante da sobreposição de direitos numa área, estabelecem e adoptam mecanismos que lhes
permitem manter um contacto permanente com a comunidade e estarem abertos a permitir novas
contrapartidas que não estavam necessariamente previstas na consulta inicial (ver Quadro 1).
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Quadro 2. Mecanismo de relacionamento entre a comunidade de Mutapua e a Lurio Green Resources (LGR) na gestão da
área comunitária delimitada dentro da área do DUAT da LGR

A comunidade de Mutapua, em Nampula, é uma das que foi delimitada depois que a Lurio Green
Resources (LGR) havia adquirido o DUAT para plantação de eucaliptos. A demarcação da área pela LGR
foi feita em 2009 antes de uma consciencialização da comunidade sobre a lei de terras, sendo que a
consulta feita, a comunidade, na falta de conhecimento sobre os seus direitos, não foi capaz de
negociar contrapartidas favoráveis. A delimitação da área comunitária foi realizada em 2012 havendo
despertado os direitos das comunidades sobre as áreas, entretanto, a área delimitada recai
inteiramente dentro do DUAT do LGR. Desafortunadamente, a comunidade de Mutapua e outras
comunidades cujos limites caiem dentro dos limites do DUAT do LGR não têm a oportunidade de pôr em
prática a sua consciencialização dos seus direitos perante a lei para a negociação de direitos legais sobre
a terra, já que os direitos já foram atribuídos pelo governo à LGR. Em função disto, também não tem
recebido nenhum pedido de DUAT depois da LGR entrar. É muito cedo ainda fazer alguma conclusão
sobre a maneira em que a consciencialização das comunidades dentro da área vai influir sobre a
resposta comunitária à futura expansão das plantações florestais. Contudo, a discussão entre o grupo
focal com os homens e líderes de Mutapua sugere que tanto a comunidade quanto a LGR estão a
perceber o cumprimento dos acordos prévios como uma pré‐condição à expansão. Quanto às mudanças
no relacionamento entre a comunidade e a empresa, o CGRN tem assumido uma função decisiva. O
comité reúne mensalmente com a empresa, e os membros descrevem seu papel da seguinte maneira:
“Nos somos intermediários entre a comunidade e o Lúrio Green. Em casos de conflito, tentamos
normalizar a situação, e fazer chegar a preocupação da comunidade para a empresa.” Este processo de
facilitar a resolução de conflitos entre a comunidade e a LGR resultou na constituição de 4 sub‐comités
dentro do CGRN que exercem funções específicas como (i) extensão nos programas agrícolas da
empresa); (ii) avaliação da disponibilidade de água potável; (iii) construçãode salas de aula e
fornecimento de material desportivo para os jovens brincar; e (iv) fiscalização dos limites de terra da
empresa. Este processo de aproximação tem levado a alguns resultados concretos, entres eles o
emprego para alguns membros da comunidade, o fornecimento de assistência técnica na agricultura e o
estabelecimento de um esquema de outgrowers com as comunidades vizinhas. Antes da delimitação, a
empresa não tinha contratado nenhum trabalhador da comunidade; na altura da realização deste
estudo, 30 membros da comunidade trabalhavam para a empresa – 10 em contractos «permanentes»
(actualmente de tempo fixo) e outros sazonais.

3.4 Investimentos e procura de terra
O Regulamento da Lei de Terras em Moçambique estabelece que o direito de uso e aproveitamento de
terra pode ser adquirido ao abrigo de uma autorização (Artigo 24). Para o efeito, o requerente deve
apresentar um requerimento e anexar para além da sua identificação, o esboço de localização, memória
descritiva, indicação da natureza e dimensão do empreendimento proposto, o parecer da administração
distrital precedido de consulta comunitária, entre outros documentos. Mais ainda, o mesmo artigo
indica que quando a terra se destina ao exercício de actividades económicas, para além dos documentos
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referidos acima, o processo deverá conter o plano de exploração e parecer técnico sobre o mesmo,
emitido pelos serviços que superintendem a respectiva actividade económica.
O Artigo 25, por sua vez, indica que para a realização de projectos de investimento privado que
impliquem aquisição de DUAT será feito um trabalho para a identificação prévia do terreno, envolvendo
os Serviços de Cadastro, as autoridades administrativas locais e as comunidades locais, o qual é
documentado no esboço e memória descritiva (tal como é solicitado no artigo 24).
É com base nestas directivas que os investimentos que procuram terra são orientados. O ponto de
entrada para muitos investidores é o Centro de Promoção de Investimentos (CPI) e o Centro de
Promoção de Agricultura (CEPAGRI), os quais estão representados ao nível provincial. No encontro
havido com o CPI/CEPAGRI da província de Manica, foi referido que “quando o investidor chega, ele é
orientado (pelos distritos) para a consulta prévia e na identificação da área. A indicação do distrito
depende do tipo de actividade que o investidor quer fazer. Agora há um zoneamento (a escala
1:250,000) que pode ser utilizado para orientar os investimentos na área de agricultura. Mas os
investidores fazem estudos adicionais por sua conta, antes de envolverem as autoridades
administrativas. Factores comuns de escolha incluem as vias de acesso, electricidade, água, proximidade
aos mercados, etc.”
Dado que o principal enfoque da iTC é a delimitação de áreas comunitárias, havia o interesse neste
estudo, de entender que papel tem esta delimitação na interacção com os potenciais investidores. Com
efeito, áreas comunitárias delimitadas deveriam representar vantagem tanto para as comunidades
assim como para os investidores. A exigência da lei em que o investidor deve realizar uma consulta
comunitária, coloca a comunidade numa posição privilegiada para entrar num processo de negociação
das contrapartidas. Por outro lado, o facto de uma área já estar delimitada, deveria dar garantia ao
investidor no sentido deste ter facilidade de aprovação do seu investimento. Porém, do ponto de vista
do investidor, trabalhar numa área comunitária significa ter parceria com a comunidade e, desde logo,
ter boas relações com esta. Manter relações de negócio com uma comunidade nem sempre é um
processo fácil daí que em alguns casos, os investidores não tenham preferência por esta modalidade.
O CPI, entretanto, reconhece que a delimitação de terras comunitárias nunca é um factor para afastar os
investidores, mas sim para os atrair e evitar conflitos com as comunidades. Em caso de que 2‐3 famílias
são afectadas, podem ser realocadas, mas em caso de a área pretendida abranger muitas famílias,
procura‐se sempre realocar o investimento numa outra área. O reassentamento ou a realocação do
investidor, neste contexto é feito no sentido de assegurar a disponibilidade de terra para o
investimento.
Como regra geral, faz‐se um zoneamento de terra para as comunidades como forma de reduzir o
conflito entre investidores e as comunidades e estabelecer desta forma reservas de terra para a
comunidade exercer as suas actividades sem interferir nas actividades dos investidores. A reserva de
terras para a comunidade inclui não só as áreas agrícolas, mas também as pastagem e área de expansão
para zonas residenciais. Estas áreas são explicitamente indicadas no zoneamento das áreas comunitárias
delimitadas (com base no princípio da definição de comunidade na Lei de Terras). O zoneamento é um
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dos passos muito importantes efectuados no processo de delimitação de áreas comunitárias levado a
cabo pela iTC. Dado que os regulados nem sempre coincidem com o conceito de comunidade
estabelecida na lei de terras, a melhor aproximação utilizada é a definição que está na lei de terras.
A lei de terras define comunidade local como “agrupamento de famílias e indivíduos, vivendo numa
circunscrição 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”.
A observação do CPI/CEPAGRI em Manica é que apesar de haver terras comunitárias delimitadas, há
ainda poucos investidores a trabalhar nessas áreas. As comunidades delimitadas não têm
necessariamente os investimentos. Ainda de acordo com o CPI/CEPAGRI (delegação provincial de
Manica) em geral, os investidores preferem áreas próprias suas e só em último caso eles vão se
estabelecer nas áreas comunitárias já delimitadas. Esta preferência pode ser em parte derivada da falta
de confiança do investidor pelas comunidades. Note‐se porém, que em qualquer área onde o investidor
for, sempre há comunidades (delimitadas ou não) e sempre será necessário fazer uma consulta
comunitária, tal que a interacção com a comunidade será sempre inevitável, pelo que está estabelecido
pela lei de terras. Em todos os casos (comunidades delimitadas ou não) as comunidades podem negociar
contrapartidas com o investidor. A grande diferença aqui é que uma comunidade não delimitada
provavelmente não terá a informação, a formação e a capacidade de conhecimento da lei de terras,
reduzindo assim a sua capacidade de negociação. De entre as áreas estudadas, foi encontrada a
comunidade de Mavuco, no distrito de Moma, Nampula, que ocorre na área de mineração, em que a
comunidade sente que “...a procura de terra na comunidade reduziu devido a delimitação e a falta de
espaço na comunidade. As pessoas de fora sabem que agora a comunidade abriu a vista e tem noções
sobre as regras para atribuição do DUAT, aprendidas durante o processo de delimitação...”
Em Nampula, o CPI e CEPAGRI indicaram que os investimentos mais comuns na Província em termos do
número de projectos são a indústria, a agricultura, o turismo, a construção civil e serviços, porém em
termos de dinheiro investido, destaca‐se a agricultura e a indústria (
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Tabela 3). Apesar do debate publica ao redor do ProSavana, os dados do CPI não demostram ainda
quaisquer tendências claras para o aumento no número ou tamanho de investimentos na Província até
2010.
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Tabela 3. Investimentos na Província de Nampula, 2004‐2010

Sector

No. Projectos

Emprego
Previsto

17

Valor de
Investimento
(US$)
2,299,923,524

1943

Valor investido
/ Posto s de
emprego
1,183,697

Agricultura e
Agro‐Indústria
Aquacultura e
Pescas
Construção
Indústria
Turismo e
Hotelária
Recursos
Minerais e
Energia
Obras Públicas
Serviços
Transporte &
Comunicação
Outros

2

524,745

41

12,799

4
49
19

13,878,270
162,977,229
43,258,562

166
5188
484

83,604
31,414
89,377

4

501,291,291

530

945,833

2
3
1

2,560,740
1,012,750
8,900,000

24
45
218

106,698
22,506
40,826

7

16,409,167

260

63,112

O investimento no sector agrícola em Nampula, por valor e área de terra ocupada, é dominado por dois
investimentos: um investimento em plantações florestais no Distrito de Mecuburi por uma empresa
Norueguesa, Lúrio Green Resources e a plantação de banana pela empresa Noruega Matanuska. Embora
o investimento no sector mineiro esta a assumir um papel cada vez mais importante na Província, não
foi possível captar esta dinâmica porque os dados são geridos pela Direcção Nacional de Minas em
Maputo.
Em Niassa a maior parte dos investimentos agrícolas são as plantações florestais de eucaliptos e
pinheiro, as quais em 2012 tinham DUATs que ocupavam 155470 ha (segundo a DNTF 2012) e
entretanto havia outros pedidos ainda pendentes. A experiência de conflitos de terras no planalto de
Lichinga resultante de consultas feitas sem obedecer o estabelecido na Lei de Terras durante os inícios
da década de 2000, quando as grandes empresas de plantações florestais iniciaram (Oram 2008)
resultaram em lições tanto para as comunidades assim como para as empresas, da necessidade de
salvaguardar os interesses de cada uma das partes através de processos claros e transparentes de
consultas.
Os investimentos na área de agricultura são de longo prazo e devem ser considerados os investimentos
também de longo prazo. O CPI/CEPAGRI em Manica refere que ainda não há um mecanismo para
estabelecer a ligação entre investidores e comunidades delimitadas. Apesar destas áreas já haverem
sido zoneadas e definidas as áreas com potencial para investimento separadas das áreas das actividades
da comunidade, estas não são vistas com bons olhos pelos investidores. É assim que a pressão sobre a
terra delimitada diminui, uma vez que os investidores não preferem.
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O SDAE de Sussundenga confirmou que apesar das áreas comunitárias delimitadas reduzirem o trabalho
de realizar consultas (no sentido de que a comunidade já está preparada para negociar com base na lei
de terras e a área já tem um zoneamento realizado) para os operadores privados, estas não são
consideradas uma vantagem pelo sector privado que quer investir na área. Mais ainda, o facto de uma
área da comunidade haver sido delimitada (ou mesmo demarcada para interesses comunitários ou
associações locais), esta não representa nenhuma vantagem para o acesso aos fundos de
desenvolvimento distrital.
Em Niassa, o director da plantação da New Forests referiu que a delimitação não constituir motivo nem
de encorajamento nem de atração de investidores estrangeiros que preferem “terras sem ninguém”,
pois operam noutra lógica: “Os investidores pensam em termos de propriedade privada de terra e não é
fácil operar numa situação em que tem pessoas ou outros comunidades dentro da área do seu DUAT.”
Sendo assim, para eles é muito importante conseguir um DUAT fora das áreas das comunidades locais.
Ainda em Niassa, um informador‐chave afirmou o seguinte: “existe a percepção errada de algumas
comunidades de que a delimitação serve para não deixar entrar o investidor, que não pode nem deve
entrar”, o que de certo modo é entendível se tomarmos em conta o contexto em que estas intervenções
se estão a realizar.
Em geral, pode parecer que a delimitação de terras não é um atractivo para os investidores. Há factores
que possam estar associados a este facto entre eles (i) a falta de conhecimento da legislação
moçambicana pelos investidores, e por conseguinte, a percepção de ser desvantajoso entrar com
investimentos nas áreas comunitárias; (ii) a desconfiança mútua entre investidores e comunidades – a
comunidade pode estar a ver o investidor como alguém que vem usurpar‐lhes a terra, e o investidor
pode ver a comunidade como um parceiro muito difícil de lidar com ele dada a sua complexa estrutura;
(iii) a fraca capacidade da comunidade para negociar contrapartidas pode estar na base da pouca
abertura da comunidade para negociar com um investidor, receando perder a sua terra e (iv) as
instituições dos governos locais não estabelecem as facilidades daí criadas para atrair investidores para
as áreas comunitárias.
Durante as consultas, as condições comummente apresentadas pela comunidade aos investidores são as
infra‐estruturas sociais e o emprego, e não benefícios económicos mútuos e duradouros. A tendência
dos investidores, por outro lado, tem sido satisfazer parcialmente e de forma tardia as condições
colocadas na hora da consulta (tal como foi verificado nas comunidades de Mutapua e Mavuco em
Nampula). Como resultado, existe uma tendência de as comunidades desacreditarem as empresas
devido a inconsistência entre o discurso das empresas e o que elas implementam. Para minimizar o risco
do investidor não cumprir com as condições impostas na hora da consulta, é necessário a elaboração
conjunta e monitoria do plano de implementação e das condições acordadas para estabelecer confiança
entre as partes. Também e necessário especificar metas a serem cumpridos a diversas fases de
expansão ou implementação e as consequências no caso deles não serem cumpridos.
Uma forma de criar benefícios comunitários dos investimentos pode ser através do estabelecimento de
esquemas de outgrowers, o qual constitui um modelo de parceria entre o privado e a comunidade.
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Esquemas destes foram vistos em Mponda (Sofala) entre a comunidade e a Envirotrade com a produção
de árvores para o mercado de carbono, em Mutapua (Nampula) foi estabelecido um esquema
semelhante em que a Lurio Green Resources dava a possibilidade de elementos da comunidade
produzirem árvores que serão compradas pela própria empresa (ver Quadro 3).
Quadro 3. Esquema de Outgrowers do Lúrio Green Resources na comunidade de Mutapua

Qualquer membro da comunidade pode entrar no esquema de outgrowers, desde que cumpra com
certos deveres, entre estes: (i) plantar um mínimo de 1 ha de Eucalipto; (ii) controlar o fogo; (iii) assistir
todas as reuniões técnicas e de treinamento; e (iv) obedecer as recomendações agronómicas da
empresa. Em troca, a empresa compromete‐se a: (i) entregar plantas em boas condições e equipamento
básico; (ii) atribuir os “prémios” ao cumprimento pelos agricultores dos seus deveres (uma caixa solar, 1
tonelada de carvão vegetal e 1 fogão a carvão melhorado 6, 12 e 12 meses depois do agricultor ter
estabelecido e mantido uma plantação de 1 ha, respectivamente); e (iii) fornecer assistência técnica e
mercado garantido.
Contudo, poucas famílias têm aproveitado desta oportunidade. Os homens e mulheres indicaram
motivos diferenciados. As mulheres disseram que aqueles que não levaram plantas sentiam que o
plantio de eucaliptos podia competir com as áreas e a mão‐de‐obra familiar dedicadas à produção de
alimentos, que é ainda mais complicado pelo longo período de produção: “Para começar a colher só
depois de 6 anos, este tempo todo a comer o quê?” Conforme os homens, poucas pessoas plantaram
eucaliptos porque não sabem os benefícios que vai trazer: “estamos a esperar se esta empresa esta a
crescer ou não.”

Tomando em consideração os aspectos da interacção investidor‐comunidade, considera‐se importante
consciencializar e delimitar as comunidades nas zonas de maior pressão de terra (por exemplo, o
Corredor de Nacala) antes de qualquer consulta comunitária ou atribuição de DUAT em nome de
investidores externos, e de canalizar os investidores a áreas delimitadas. Isto facilita a tomada de
decisões mais informadas e representativas, assim minimizando a probabilidade de conflitos e mal‐
entendidos no fim de tudo. Acredita‐se que as consultas comunitárias feitas pelos investidores em
comunidades não delimitadas e que não conheciam a lei de terras e os seus direitos diminuiu de forma
significativa o nível de interacção entre a comunidade e investidor e na maioria dos casos a comunidade
aceitou entregar a terra sem entender as conseqências nem saber que poderiam negociar
contrapartidas. Estas situações incubaram conflitos que mais tarde podem vir a aparecer quando a
população ficar mais consciente sobre os seus direitos.
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3.5 Delimitação
3.5.1 Áreas delimitadas

O relatório da DNTF (2012) indica que até 2011 havia em Moçambique, 104 áreas comunitárias
delimitadas (das quais 70 haviam sido delimitadas com apoio da iTC), correspondentes a 2.067.854,41
hectares. Sendo que Gaza tinha o maior número de comunidades delimittadas (23) enquanto que Sofala
tinha a maior área delimitada (1.018.058,97 hectares) (ver Tabela 4).
Por sua vez,o Relatório Trimestral de Janeiro‐Março de 2013 da iTC refere que desde o início da
implementação dos projectos da iTC foram formalizados emitdos 170 títulos de terras comunitárias (148
delimitações e 22 demarcações). Mais ainda, o relatório indica um total de 1,283,010.5 hectares de
terras comunitárias tituladas. Até à data, a iTC havia assistido 266 comunidades, 194 associações de
agricultores e 262 comités de gestão de recursos naturais. Estas cifras, mostram claramente que do total
de áreas comunitárias delimitadas (tal como foram reportadas pela DNTF) a maioria foi realizada com
apoio da iTC.
Tabela 4. Número de comunidades e área delimitada em 2011

Delimitações Comunitárias
Província

Nº

Área (ha)

Maputo

4

36473,52

Gaza

23

51869,47

Inhambane

5

80739,94

Sofala

17

1018058,97

Manica

3

70849,13

Tete

0

0

Zambézia

13

6824,85

Nampula

18

89649,42

C. Delgado

9

42360

Niassa

12

671029,11
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Delimitações Comunitárias
Província

Nº

Total

104 2.067.854,41

Área (ha)

Figura 1. Número de áreas comunitárias delimitadas em todo o território nacional
Quadro 4. Delimitação de terras comunitárias na província de Manica
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A província de Manica havia registado, até
inícios de 2013, 55 áreas comunitárias
delimitadas, cobrindo uma superfície total de
cerca de 1.39 milhões de hectares. Foram
registadas pouco mais de 1100 áreas
demarcadas e com DUAT ou em tramitação,
cobrindo cerca de 757 mil hectares. As áreas
comunitárias delimitadas variam de 268 ha
na comunidade de Chicuiia, até pouco mais
de 150 mil hectares, na comunidade de
Mpanze, no distrito de Báruè. Dentro de
algumas destas áreas comunitárias
delimitadas houve demarcações para
indivíduos, associações e empresas.
A maioria das áreas demarcadas são
pequenas de carácter individual ou
empresarial, sendo poucas áreas
pertencentes a associações. O mapa de
Manica, à direita, apresenta a distribuição
espacial das áreas comunitárias delimitadas e
as áreas demarcadas. Nota‐se uma
concentração de áreas demarcadas e
delimitadas sobre os planaltos de Chimoio e
Báruè (distritos de Sussundenga, Gondola,
Manica e Báruè), onde as condições agro‐
climáticas são muito favoráveis. Com efeito,
a maioria das áreas demarcadas são para fins
agro‐pecuários e silvicultura.
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Quadro 5. Delimitação de terras comunitárias em Niassa

Apesar de Niassa ser sempre indicada como uma província extensa com baixa densidade populacional,
o nível de ocupação de terras é muito denso. Quase a metade da província está ocupada por áreas de
conservação. Cerca de 671029,11 ha comunitárias representando 12 comunidades já haviam sido
delimitadas em 2012 (DNTF 2012 – ver Tabela 4 acima). A ocupação em terras de agricultura comercial
é mais pronunciada no planato de Lichinga e ao longo do Corredor de Nacala e está mais orientada a
silvicultura de espécies exóticas de rápido crescimento. A pressão de terras na província de Manica
está aumentando, particularmente com o ProSavana e com a prospecção mineira. Uma das principais
preocupações do Estado e da sociedade civil é que o aumento da procura de terra para grandes
empresas possa deslocar os camponeses das suas terras e causar uma situação de insegurança de
posse de terra, daí que estes têm vindo a envidar esforços no sentido de expandir a delimitação de
terras comunitárias, particularmente na região do Corredor de Nacala e no Planalto de Lichinga.
3.5.2 Impactos da delimitação

Os impactos e resultados da delimitação são variados e podem ser classificados como positivos ou
negativos, pelo menos na escala de tempo em que foram avaliados. De uma forma geral, os impactos da
delimitação foram positivos. Dado que na maioria dos casos, havia conflitos que motivaram a
delimitação, estes conflitos foram resolvidos (caso de Muswata‐Mpungu) ou estão em processo de
resolução (caso de Mutomboumwe‐Ifloma). O processo de delimitação inclui muitos passos, entre os
quais a preparação social, a formação de comités de gestão, a formação e capacitação de fiscais e
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associações. Tudo isso contribui para aumentar a capacidade interna da comunidade com relação ao
conhecimento dos seus direitos com relação à terra e os recursos naturais.

(a) Os ganhos e benefícios da delimitação
O processo de delimitação de terras trouxe benefícios para as comunidades em geral. Todas as
comunidades entrevistadas têm a percepção de que a delimitação trouxe lhes ganhos em termos de
conhecimentos dos seus direitos sobre a terra. Os cursos de capacitação e a preparação social foram
indicados pela maioria das comunidades entrevistadas como as actividades mais importantes realizadas
pelo provedor de serviços durante o processo de delimitação. A posição actual das comunidades é que
hoje têm controle sobre o seu recurso terra e estão em condições de defender qualquer invasão. Apesar
de as comunidades também indicarem que estão preparados para negociar parcerias com potenciais
investidores, muito pouco se encontrou que evidencia uma real capacidade neste sentido.
Das comunidades visitadas, foi notória a diferença de atitude, entre as comunidades delimitadas e as
comunidades não delimitadas. O nível de organização comunitária, o nível de percepção das questões
de terras era sempre maior nas comunidades delimitadas do que naquelas onde não houve delimitação.
Em geral, as comunidades não delimitadas evidenciaram que não têm estruturas locais comunitárias, tal
como previstas na Lei de Terras, para facilitar a consulta comunitária. Asim, todos os assuntos de terra
são resolvidos pelo régulo e, em alguns casos, em articulação com os fumos e sapanda. O facto de as
comunidades delimitadas terem instituido comités de gestão e haverem estabelecido os mecanismos de
consulta comunitária com a participação de todos os membros da comunidade, incluindo mulheres, faz
com que estas estejam em melhor posição de agir em conformidade com a Lei de Terras e, por essa via,
reduzir potenciais conflitos com investidores que vem de fora da comunidade.
O SPGC de Manica refere que os benefícios da delimitação ainda são muito poucos com relação ao
esperado. O objectivo imediato da delimitação é assegurar a posse de terras pelas comunidades, e por
isso, este é o benefício principal de um processo de delimitação. Porém, a posse de terra por si só não é
suficiente como um fim, mas a finalidade da delimitação é que a comunidade possa fazer uma gestão
sustentável com base num modelo de gestão participativa em que todos os elementos da comunidade
possam beneficiar dos recursos naturais nela contidos.
A iTC reconhecendo esta necessidade, inclui no seu processo de delimitação, um zoneamento de uso de
terra, inventário dos recursos, e uma agenda comunitária. O tempo de implementação dos projectos é
pouco e por isso não chega para a implementação destes instrumentos para chegar a gerar renda para a
comunidade, porém, acredita‐se que se estes são instrumentos forem seguidos adequadamente
poderão ajudar na geração de renda. Com efeito verificou‐se (ver Relatório sobre parcerias) que as
comunidades que foram delimitadas, mas que já haviam tido intervenção anterior tiraram maior
benefício da delimitação.
Em geral, a formação e capacitação dos comités de gestão constitui um dos principais benefícios do
processo de delimitação. As comunidades delimitadas têm maior percepção sobre a consulta
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comunitária do que as comunidades não delimitadas, onde o acesso à terra é ainda da exclusiva
responsabilidade das autoridades tradicionais. As comunidades delimitadas têm assim um efectivo
instrumento e organização local para negociar contrapartidas com investidores. Aquelas comunidades
onde trabalhos de organização comunitária já haviam sido iniciados há mais tempo tiveram maior
benefício e conseguiram firmar parcerias e acordos com investidores como resultado da delimitação, ou
então a delimitação veio consolidar aspectos que antes não estavam suficientemente esclarecidos.
Um dos grandes benefícios da delimitação, para aquelas comunidades que tiveram conflitos, foi ver os
seus conflitos resolvidos. A comunidade de Maririmue em Mecuburi, Nampula, revela esta situação.
Para aquela comunidade, a resolução de conflitos entre regulados foi um impacto saliente. Falavam da
tendência de um regulado “engolir” a área de um outro régulo. A preocupação principal foi dum
morador de um regulado vizinho fazer machambas dentro do regulado de Inchechere sem “prestar
contas” (ou seja, pagar taxas) ao Regulo Inchechere. Neste caso, uma vez delimitada a comunidade,
conseguiram concordar entre régulos vizinhos que qualquer comercialização de produtos agrícolas, seja
por membros da comunidade ou de comunidades vizinhas, seja atribuída ao regulado onde o produto
foi produzido. Conforme o Regulo Inchechere, os conflitos foram resolvidos. Os residentes comuns não
identificaram isso como um benefício, e para além de esclarecer os direitos de decisão sobre a
atribuição de direitos sobre a terra e os recursos (no caso de um terceiro mostrar interesse), parece ser
algo de importância exclusiva para as elites políticas.
(b) Impactos negativos
Impactos negativos podem resultar de interesses diferentes entre a comunidade delimitada e
comunidades vizinhas, ou resultar de uma delimitação que não incluiu todos os interessados no
processo, deixando assim, conflitos pendentes. Impactos negativos podem resultar de processos de
delimitação indevidamente implementados, incluindo a exclusão de comunidades vizinhas no
reconhecimento dos limites, a exclusão de pessoas importantes tais como os líderes tradicionais no
processo, e se a delimitação resultar num acesso mais deficiente aos recursos de subsistência para os
elementos da comunidade. Durante este estudo não foram encontrados impactos negativos que
tivessem sido originados pela delimitação. Entretanto foram encontrados casos de conflitos pre‐
existentes e que continuam não resolvidos mesmo depois da delimitação (ver ponto seguinte).
(c) Dificuldades de implementação
Quando a delimitação é feita, criam‐se expectativas à volta do processo. Geralmente quando a
delimitação é motivada por conflitos, há esperança de que os conflitos sejam resolvidos. Quando
durante o processo de delimitação chega a realizar a agenda comunitária, cria‐se a expectativa de que
vai haver resursos para implementar a agenda e o plano de negócio. Quando esta expectativa não é
satisfeita pode criar um ambiente de insatisfação para a comunidade.
Um exemplo insatisfação, que resultou na falta de implementação do plano de negócio por diferença de
interesses foi encontrado entre a comunidade delimitada de Mutomboumwe e a sua vizinha não
delimitada Mudododo. A cascata, que constitui um dos principais atractivos de Mutomboumwe, e que
por isso consta como objecto principal do plano de negócio desta comunidade, deriva de um rio que
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passa por Mudododo, onde depois de passar por uma micro‐hídrica e gerar energia eléctrica atravessa
uma zona onde elementos desta extraiem ouro utilizando métodos tradicionais que resultam na
poluição do rio. Não há alternativas de emprego para as pessoas trabalharem e por isso vivem do
garimpo como uma principal forma de geração de renda.O rio chega à cascata com água turva, tirando
assim a estética e por conseguinte, a comercialbilidade da cascata. Há receio de que quando iniciar a
exploração comercial da cascata poderá pressionar a restrição da actividade de garimpo para ter água
mais limpa.
Na prática nem sempre é fácil/possível compatibilizar os objectivos de comunidades vizinhas,
especialmente quando há dependência entre estas. Numa situação destas, seria preciso fazer uma
avaliação mais detalhada das opções de geração de renda mais viáveis e sustentáveis que beneficiam
ambas as comunidades. A escolha da opção deve ser feita em conjunto entre as duas comunidades, se
se pretende evitar conflitos.

(A) Foto de garimpeiros

(B) Foto da cascata

Figura 2. A ‐ garimpo na comunidade de Mudododo a montante e B ‐ cascata como atractivo turístico na comunidade de
Mutomboumwe a jusante. Duas actividades contraditórias com potencial para gerar conflitos entre comunidades vizinhas

Durante este estudo foi encontrado o caso de percepções diferentes sobre os limites de comunidades
vizinhas no distrito de Namacurra (ver Quadro 6). Este caso quer parecer o caso típico de exclusão de
comunidades vizinhas no processo de reconhecimento dos limites da comunidade. Neste caso, o conflito
já existia antes da delimitação e apesar da documentação do processo sugerir que tudo está cumprido, o
conflito ainda se mantem latente. Situação muito similar foi também encontrada na comunidade de
Mussa, em Niassa, onde a delimitação foi realizada para reduzir os conflitos entre uma comunidade e
investidores, sendo que a comunidade já havia sido deslocada das melhores terras e sem nenhuma
compensação. O processo de delimitação pela iTC é considerado completo (porque seguiu todos os
passos que eram necessários), mas o conflito ainda está lá.
Quadro 6. Limites mal definidos entre Muodo e Liviavia
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A percepção da comunidade de Muodo é que não há referência específica das comunidades vizinhas,
mas Liviavia pode ter sido prejudicada na sua óptica, ao perder uma parte do território com os novos
limites estabelecidos. Os líderes de Muodo reconheceram que apesar da delimitação e os conflitos pelos
limites entre povoados haverem diminuido, ainda havia conflitos entre Muodo e Liviavia. O limite entre
estas duas comunidades era a linha férrea (como queria Muodo) ou o rio Mulodi (como queria Liviavia).
Verificado o assunto na comunidade de Liviavia, esta disse não haver disputa sobre o limite entre
Muodo e Liviavia é o rio Mulodi. A localidade e administrador, reconhece o rio como limite. O assunto
foi discutido durante a delimitação de Muodo. Estes limites foram estabelecidos num outro processo,
em 2011, antes de iTC e o processo foi facilitado pelos chefes de localidade de Malei e Muebele, com o
chefe de Posto de Namacurra sede e o representante do administrador. O processo foi facilitado pela
ORAM. Não foram convocados a participar no processo de delimitação conduzido pela iTC.
Ainda de acordo com a comunidade de Liviavia, a delimitação (feita pela ORAM) veio acalmar o barulho
que havia antes entre Liviavia e Muodo. Membros da comunidade de Liviavia indicaram que as pessoas
de ambas as comunidades continuam a fazer as machambas e a acessar os recursos naturais como
sempre foi feito, sem nenhuma limitação

As dificuldades de imlementação dos processos de delimitação já foram anteriormente reportados pela
iTC (Relatório das Lições aprendidas) e indica que “muitos conflitos enfrentados pelos projectos da iTC
surgiram porque não houve diagnóstico prévio de conflitos existentes, nem de uma análise de potenciais conflitos”.

Mais ainda, o relatório indica que “Muitos conflitos de terra têm origem em casos anteriormente mal
mitigados, em que as partes não ficaram claras sobre a solução definitiva do problema. Assim, estas
tensões são mantidas em “banho Maria” até um processo de consulta, como a que é aplicado durante a
delimitação é realizado, voltando a originar o ressurgimento de conflitos.”

3.5.3 Percepção da delimitação pelas comunidades

Durante o processo de delimitação de terras comunitárias levado a cabo pela iTC, foi notória a
preocupação em incluir a avaliação dos recursos naturais (principalmente os florestais) e a preparação
de um plano de negócios (que pudesse servir de atractivo para investimentos tanto pela própria
comunidade assim como através parceiros). Mais ainda, o reconhecimento de que uma das principais
limitações das comnidades é o fraco conhecimento técnico, houve a preocupação em capacitar
elementos da comunidade para se organizarem em associações e outras formas de organização local
incluindo os comités de gestão de recursos comunitários, como formas de elevar a possibilidade da
comunidade participar em negócios que geram renda.
A delimitação (o reconhecimento dos limites da comunidade com os vizinhos) parece ser a actividade
mais importante no entender das comunidades porque estabelece as regras de relacionamento com as
comunidades vizinhas. Com efeito, um dos resultados importantes indicado pelas comunidades foi a
“delimitação” ou o “esboço” (ver Tabela 5). Mesmo sem ter a documentação completa (o esboço e a
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memória descritiva) nos arquivos da comunidade, estes se sentem com um poder de controlar o acesso
aos recursos dentro da área assim definida. A falta de documentos completos nos arquivos da
comunidade deveu‐se a diversas situações: por exemplo em Muswata foi indicado que os documentos
foram devolvidos para Chimoio para plastificação e em Mutomboumwe foi indicado que o conflito ainda
pendente com a Ifloma constitui entrave para a emissão do certificado. Porém, é importante notar que
em comunidades onde a capacitação comunitária está mais enraizada, como é o caso de Mussapa, não
só tem o certificado de delimitação, mas também possuem áreas demarcadas para associações de
produtores agrícolas e com DUAT.
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Tabela 5. Percepção da comunidade sobre o processo de delimitação

Comunidade
Mutomboumwe

Muswata

Zomba

Mpunga

Elemento mais importante do
processo de delimitação
O esboço é o mais importante
elemento, apesar de não
haver retornado à
comunidade
O esboço é o mais importante
porque indica claramente os
limites, apesar da comunidade
não ter a cópia destes
documentos
A actividade mais importante
é delimitação (identificação
dos limites), porque sabe‐se o
limite da comunidade; criação
de CGRN porque podem
controlar os recursos
existentes no seu povoado
A delimitação (identificação
dos limites) é a actividade
mais importante porque
permite conhecer os limites da
comunidade e reduzir os
conflitos existentes
principalmente com a reserva;
Outra actividade importante é
a criação do CGRN e
Associação – porque é este
que zela pelos recursos
naturais que a comunidade

Formação de CGRN e Fiscais
comunitários
Foi criado e capacitado o
CGRN (10 homens e 5
mulheres) escolhido pela
comunidade e um corpo de
fiscais comunitários
Foi criado o CGRN e
capacitado, mas o régulo e seu
conselho de anciãos é que
tomam decisões sobre
assuntos de terras
Formado o CGRN e a funcionar
em coordenação com o régulo
e a Secretaria da Localidade
para assuntos de terra.

Formado e fortalecido o CGRN
e preparado para trabalhar
com as associações na gestão
dos recursos naturais

Formação de Associações

Plano de negócios ou parceria

Criada Associação, incluindo
estatutos e registo no BR

Desenvolvimento de negócio
de ecoturismo e exploração da
cascata. Não há ainda parceria
en financiamento ao plano de
negócios
Plano de negócio e parcerias
com Mozbeef e Ifloma, apesar
de ainda haver pouco
benefício com a Ifloma.

Associação foi criada e tem
reconhecimento da
Administração do Distrito, mas
ainda não tem estatutos e não
está publicado no BR
Associação (para agricultura e
criação de gado) foi criada e
tem reconhecimento da
Administração do Distrito.
Entretanto, ainda não tem
actividades a acontecer.
Associação Cubatana
Moribane para construção e
gestão de estância turística
comunitária.
Associação de Apicultores. As
associações tem o
reconhecimento da
Administração do distrito

Não está claro se a
comunidade tem um plano de
negócio, mas a Micaia tem em
vista estabelecer parceria com
a comunidade para o
ecoturismo.
O plano de negócios foi
estabelecido:
Parceria com Micaia ‐
construção e gestão de uma
estância turística comunitária.
A estância turística já está em
funcionamento.
MHC (Mozambique Honey
Company) ‐ produção de mel
de florestas naturais
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Mussapa

Mponda

Muodo

tem e a parceria estabelecida
com a Micaia e MHC
Demarcação de terras para
DUAT é a actividade mais
importante porque quando
tem DUAT já não tem mais
reclamações sobre a terra.
Formação/capacitação foi
também muito importante
porque assim já sabem como
utilizar a terra e desenvolver
negócios

O certificado é o mais
importante porque certifica a
posse de terra pela
comunidade segundo as
mulheres, mas para os
homens: “não sabemos o que
está escrito naqueles
documentos, mas o certificado
é bom porque atesta a posse
de terra”
(a) a delimitação– porque cada
povoado conhece os seus
limites; (b) documentos
recebidos de delimitação
(certidão de delimitação) –
porque com o documento tem
um reconhecimento como
comunidade para a
implementação de certas

Formação de CGRN,
capacitação sobre
associativismo, legalização das
associações, gestão de
negócios

Dez associações estabelecidas
em funcionamento e com
estatuto publicado em BR

Com o estabelecimento do
CGRN, o sistema tradicional
não perdeu o seu poder, tal
que quando o Comité chega a
receber informação de
procura de tera este apenas
passa a informação para o
régulo

Não há associações formadas

Quatro comités de gestão de
recursos naturais foram
criados (constituídos com 26
mulheres e 54 homens) nas
quatro comunidades
consideradas

Foram demarcadas 4 áreas das
associações agro‐pecuárias
num total de 59,2 hectares
(ver Tabela 2). Os
entrevistados da Associação
Samora Machel de Eruthu e
Roldão confirmaram o apoio
da iTC no processo de
delimitação

Tem plano de negócio
estabelecido. Na área
delimitada tem parceria com o
Ministério do Turismo para a
construção e gestão de um
lodge comunitário, parceria
com o MHC para a produção e
fornecimento de mel das
florestas nativas. Na área
demarcada para a produção
de hortícolas, tem contrato
estabelecido com a
Companhia de Vanduzi
Agenda comunitária e Plano
de negócio desenvolvido e
alinhado com o Conselho Local
de Desenvolvimento
Comunitário com vista a
estabelecer ponte com o Plano
de Desenvolvimento Distrital

Os planos de negócio das
associações agropecuárias
foram desenvolvidos e
integradas para o
financiamento dos Fundos de
Desenvolvimento Local. Foi
assinado um memorando de
entendimento entre a
comunidade de Muodo e o
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actividades de
desenvolvimento

Mussa

Incuai

Kamanhane

Dos documentos originados no
processo de delimitação, a
certidão é considerada o mais
importante por ter o potencial
de evitar conflitos entre
régulos, mesmo que dentro de
uma mesma comunidade pois
como afirmou um homem de
Licuve “há régulos atrevidos
que às vezes querem expandir
o território”.
A identificação dos limites da
comunidade, conhecimento
dos direitos sobre a terra e o
reconhecimento da
necessidade de as pessoas de
fora negociarem (pedir
autorização) com a
comunidade, e a entrega das
chapas de identificação de
Incuai
O mapa da comunidade é o
documento considerado mais
importante para a segurança
de posse de terra porquê, é
um instrumento útil em casos
de disputa de terra.

SDAE de Namacurra como um
contrato‐promessa de
financiar os projectos das
associações
Foram formados Comités de
Gestão de recursos naturais
que aumentaram de certo
modo a capacidade de gestão
participativa dos recursos
naturais

Há associações de vários CGRN
como no caso da ACOGEN
(Associações de Comités de
Gestão de Recursos Naturais
Ngadinji) e têm o principal
objectivo de promover a
gestão participativa dos
recursos naturais

Foram indicados elementos
para criar uma comissão
instaladora para comités de
Gestão de Recursos Naturais e
capacitada

Duas Associações Agricolas
estabelecidas: Ntwananano de
Songuene e Ntwanano de
Manhicane

Não está claro se tem agenda
comunitária ou um plano de
negócios. A comunidade não
tem cópia da maioria dos
documentos.

Não há associações formadas

Não está claro se tem agenda
comunitária ou um plano de
negócios. A comunidade não
tem cópia da maioria dos
documentos.
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3.5.4 Posse de terra e benefícios locais

A delimitação em geral gerou um clima de confiança da comunidade sobre a terra e os recursos naturais
nela contidos. O sentimento da comunidade é que tem o poder de decisão e de negociar perante
requerentes de terra (e outros recursos) que venham de fora da comunidade (ver Tabela 6). Este poder
negocial verificou‐se ser efectivo, especialmente naquelas comunidades onde apareceram investidores
tais como em Muswata com a Mozbeef e em Mussapa com o Ministério do Turismo. Apesar de a
delimitação constituir um elemento importante para o empoderamento da comunidade, esta não
assegura o aparecimento de investidores. Os mecanismos de planificação de desenvolvimento provincial
ou distrital (tal como foi visto na secção 3.2) não parecem incluir a delimitação como um critério
explícito para atrair investimentos. Este factou levou a iTC a partilhar as agendas de desenvolvimento
com os distritos, de forma a integrarem estes aspectos nos Planos de Desenvolvimento Distritais.

Tabela 6. Posse de terra e benefícios da delimitação

Comunidade
Mutomboumwe

Sentimento de posse de terra
Tem maior posse de terra, apesar do
conflito com IFLOMA ainda continuar
não resolvido

Muswata

Sente que tem posse de terra, e com
base nesse poder conseguiu negociar
as parcerias que tem. A área entregue à
Mozbeef foi com base no zoneamento
de uso de terra que indicou a área
como potencial para o gado e sem
habitações.
Sente que tem poder de decisão sobre
a terra e recursos naturais. Dois
potenciais investidores chegaram: um
para criação de gado, mas foi recusado
porque o gado iria perturbar a sua
actividade agrícola; outro que quer
cortar madeira, mas este ainda não
voltou desde que foi pedido uma
serração no local e criação de postos de
emprego
Sente que tem posse de terra,

Zomba

Mussapa

Benefícios imediatos (tangíveis)
Sente‐se com autoridade para abater e
vender os eucailptos dentro da sua
área delimitada. Para além desta área
de eucaliptos, os habitantes sentem
que recuperaram a posse das suas
terras que em algum momento
estiveram sob controle da Ifloma, e que
não deixava fazer machamba.
Parceria com a MozBeef e Ifloma. 10
dos empregados da Mozbeef são de
Muswata e 3 guardas florestais da área
da Ifloma. Um edifício escolar
construido e uma represa (da Mozbeef)
que a comunidade tira benefício
Ainda não há nenhum benefício
palpável da delimitação. O que está
planificado ainda não está a ser
implementado. Assim, as pessoas locais
ainda continuam a fazer todas
actividades como habitual incluindo
caça e a abrir machambas derrubando
a floresta e a fazer queimadas

Está em construção um lodge
40

reforçado com certificados da área
delimitada e dez certificados DUAT
para as áreas de produção de
hortícolas

Mponda

Sente que tem a posse de terra,
entretanto, o poder tradicional é muito
forte que apesar da formação do
CGRN, as decisões sobre terras ainda
são feitas pelo régulo‐fumo‐sapanda

Muodo

A comunidade sente que tem posse de
terra e já pode fazer o controle da
exploração florestal que no passado
era feita de forma ilegal e sem licença
A comunidade sente que a sua posse
de terra aumentou relativamente, e
que podem “defender” a sua terra
contra pessoas que possam querer lhes
tirar a sua terra

Mussa

Mirrepe

Alto nível de consciencialização dos
membros da comunidade sobre os seus
direitos em relação à terra e recursos
naturais, os seus direitos e a
necessidade de controlar o acesso à
terra e aos recursos florestais da
comunidade, e os processos envolvidos
na consulta comunitária.

Maririmue

Maior consciencialização da
comunidade sobre os seus dos direitos
dentro da lei, a resolução de conflitos
entre regulados, e a maior fiscalização
e gestão da extracção de madeira e uso
dos recursos naturais pelos membros
da comunidade e terceiros40

Mutapua

Consciencialização da comunidade

comunitário, tem capacitado um
comité de gestão, foram capacitados e
em funcionamento guias turísticos
locais, tem mercado assegurado para o
mel e tem contrato (ainda que feito
individual) com a Companhia de
Vanduzi para a venda de hortícolas
A comunidade afirmou o seguinte: “A
delimitação ainda não trouxe nada
visível até agora. Não há um benefício
da delimitação, mas a comunidade de
Mponda ainda tem recursos suficientes
para a sua população.”
A comunidade já está preparada para
receber os 20% da exploração de
carvão
Um membro da liderança disse: “A
delimitação ajuda? Não vemos nada!
Tiraram‐nos a nossa terra, e mesmo
depois da tal delimitação eles
continuam nas nossas terras e
entregaram‐nos terra que não é boa.”
Apesar do maior nível de controlo
sobre quem entra, e as condições
associadas com o uso de terra ou
recursos naturais, na prática a
comunidade tem tido dificuldade
converter este controlo em benefícios
concretos. Desde a delimitação em
2011, houve apenas um pedido para a
exploração de madeira. A comunidade
conseguiu negociar certas condições na
exploração de madeira, mas essas
condições não foram cumpridas na
prática.
O principal benefício foi estabelecer o
controle sobre os madeireiros furtivos
anteriormente abundantes na zona.
Apesar de potencialmente causar
prejuízo a alguns elementos da
comunidade associados aos furtivos e
às práticas de exploração florestal sem
licença pelos locais, a comunidade
acredita que o controle representa um
ganho.
Com a delimitação, a comunidade
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Mavuco

sobre os seus dos direitos dentro da lei
e as mudanças (para melhor) no
relacionamento entre a comunidade e
a empresa Lurio Green Resources
(LGR). Membros da comunidade
percebem uma maior segurança de
posse de terra em função da
delimitação, apesar da comunidade
inteira cair dentro do DUAT da LGR.
Consciencialização dos membros da
comunidade sobre os limites
geográficos da sua terra e os seus
direitos em relação a terra,
conhecimento sobre a lei e
procedimentos envolvidos na
atribuição de terras, licenciamento de
actividades de exploração mineira

conseguiu estabelecer uma plataforma
de diálogo permanente com a LGR
através da qual foi estabelecido um
esquema de outgrowers e postos de
emprego e sub‐comités que facilitam a
canalização de benefícios sociais à
comunidade.

a empresa que se encontra a fazer
pesquisa mineira aceitou fazer furos de
água para a comunidade, e já iniciou a
construção de poços de água
convencionais, mas não aceitou
empregar membros da comunidade à
semelhança das outras três empresas
que também não empregam membros
da comunidade.

Um dos benefícios da comunidade delimitada é o controle não só sobre a terra, mas também sobre os
recursos naturais, particularmente sobre os recursos florestais. Por exemplo, nas comunidades de
Muodo (Zambézia) e Mirrepe (Nampula) onde as comunidades eram vítimas de exploração ilegal de
madeiras antes da delimitação, revelaram que as actividades dos furtivos foram controladas pelo
Comité de Gestão de Recursos Naturais. Este controle, em certa medida significou redução dos
benefícios de indivíduos da comunidade (incluindo líderes comunitários) que se beneficiavam
unilateralmente das operações dos furtivos. Por outro lado, elementos da comunidade que praticavam a
exploração e venda de produtos florestais sem licença, passaram a ter restrições nesta actividade.
As entrevistas também sugerem algumas mudanças em comportamento em função desta
consciencialização, tanto entre os membros da comunidade como entre os que vinham a procurar
recursos florestais de fora. Membros da comunidade passaram a exigir consulta comunitária e fiscalizar
a entrada de madeireiros furtivos, enquanto muitos furtivos deixaram de vir por medo das condições
que a comunidade pode colocar na extracção de madeira (
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Quadro 7).
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Quadro 7. Testemunhos das Mudanças de Comportamento Relacionadas à Negociação de Acesso à Terra e Recursos Naturais
da Comunidade de Mirrepe, Nampula

— “Nos tempos, quando alguém viesse para a adquisição de qualquer recurso da comunidade, iam
directamente ao régulo, que canalizava ao posto. A decisão foi tomada ali entre o régulo e o chefe do
posto… [Agora,] em casos de aparecer alguém que queira uma área, o CGRN é que é consultado
primeiro na negociação; fazem chegar a informação à comunidade … e ao governo” (lideres de Mirrepe)
— “[Anteriormente, os exploradores de madeira], vinham do posto directamente para a floresta.
Naquela altura, nos nem entendíamos, nem tínhamos noção da lei. Só agora que a gente começou a
reflectir que ao final de contas algo estava acontecer. Entravam sem licença dos donos da terra. Se vier
alguém agora, vamos ter que sentar com ele e conversar a dizer, “olha, volta para uma data que vão
combinar”. Ele vai voltar na data combinada, e vai encontrar toda a população reunida para poder
negociar com aquele investidor. O que vão expor são as dificuldades que a comunidade encara. Podem
pedir poços, escolas, hospital.… É o mesmo procedimento em caso de terra.” (membro da Comunidade
de Mirrepe)
— “Anteriormente vinham pessoas de fora com as suas viaturas, tiravam [madeira]
descontroladamente, mas agora eles já não aparecem… Eles já sabem que para entrar aqui é necessário
ter a licença de exploração, e tendo licença automaticamente esta ali a consulta comunitária. E sabem
que na consulta comunitária, … a comunidade pede muita coisa, pede escola, e eles pensam que epa, é
melhor nem vamos lá.” (membro da Associação Nikhaliheryane)

Factores que contribuem à menor pressão ambiental incluem a redução da pressão por parte de
madeireiros furtivos e os próprios membros da comunidade (que só podem comercializar produtos
florestais com licença), e a redução nas queimadas em função da redução das actividades dos
madeireiros e a “função aceiro” das machambas.

Quadro 8. Exemplos de como a comunidade exerce o seu poder sobre a terra delimitada

Muswata: Órgão que gere a terra e outros recursos naturais é o Régulo. O CGRN não tem poder para
gerir estas questões. A decisão é tomada pelo conselho de anciãos (Sabuco, Samtanas, Secretário do
régulo): 7 homens e 4 mulheres. Quando a área solicitada é grande, especialmente investidores, é
convocada toda a população. Por exemplo, a Ifoma veio e fez reunião com a comunidade depois de falar
com o régulo. Na reunião, a comunidade pediu um porto de saúde e postos de emprego. Presentemente
a Ifloma emprega 3 guardas florestais na área que lhe foi cedida e prometeu construir posto de saúde
(ainda não feito). A Mozbeef veio e fez reunião com a comunidade depois de falar com o régulo. Já
emprega 145 pessoas ao nivel do Posto Administrativo, dos quais 10 são da comunidade de Muswata,
construiu escola e rehabilitou estrada.
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Zomba: Orgão de gestão de recursos naturais para as pessoas locais, para o consumo próprio, o régulo
faz a gestão e atribui as terras, mas para casos de pessoas que vem de fora, que pretende grandes áreas
agrícolas ou áreas de corte de madeira, o régulo articula com as autoridades do Posto Administrativo e a
Secretaria da Localidade, mas desde que a área ficou reserva já não vem ninguém nem para exploração
de madeiras nem para fazer machamba. O investidor que quer madeira, já veio aqui a procura de licença
de exploração, mas a comunidade reuniu e solicitou que este instalasse uma serração e criasse postos
de emprego. Já passam mais de 10 meses e este não voltou a aparecer.
Maririmue: As mudanças nas regras de uso dos recursos naturais pelos membros da comunidade de
Maririmue, embora destacam o sucesso das intervenções e ganhos para alguns, também implicam
perdas para outros que também são detentores legítimos de direitos costumeiros. Segundo o grupo de
homens, embora a comunidade como um todo se beneficia da maior fiscalização da madeira (no caso
destas mudanças assegurarem a maior sustentabilidade do recurso), quem ficam prejudicados são “os
filhos daqui que cortavam a madeira” – para além do comprador. E os benefícios comunitários são ainda
limitados, evidenciado pela falta de receberem ate hoje os 20% das receitas fiscais que lhes
corresponde. Por um lado, isto é devido à dificuldade enfrentada em exigir a formalização dos furtivos, e
por outro do tempo limitado desde a legalização dos seus direitos.

A criação de capacidades locais em termos técnicos e organizacionais como o principal benefício da
delimitação é óbvio. Da verificação das comunidades visitadas notou‐se que as comunidades com maior
nível de organização e maior capacidade tiveram também maiores oportunidades de tirar benefícios
tangíveis (Tabela 6). Entretanto, visto que criar capacidades numa comunidade não é uma tarefa trivial,
foi notório como as comunidades que já iniciaram a mais tempo o processo de capacitação são as que
presentemente mostraram maiores benefícios.
Comunidades onde ainda não se verificam benefícios tangíveis podem criar clima de frustração tal como
foi indicado pelo grupo de homens em Zomba: “a Micaia sempre vem fazer reuniões, mas não há nada
de concreto que estamos a ver aqui. Estamos cansados de reuniões sem nenhum proveito. Ninguém tirou
ainda benefício deste projecto, mas outro projecto ACTF que já tivemos aqui no passado criou
oportunidades de emprego. A comunidade está a trabahar para vocês receberem. Vimos o tempo passar
e vimos os relatórios das contas com muito dinheiro, mas nenhum elemento da comunidade se
beneficiou.”
Por seu turno, a comunidade de Mponda, em Marromeu, referiu que a delimitação ainda não trouxe
nada visível até agora. As mulheres disseram que “as duas bombas de água existentes na comunidade
foram colocadas pelo governo e não estão relacionadas com a delimitação”. Os homens disseram: “não
há um benefício da delimitação, mas a comunidade de Mponda ainda tem recursos suficientes para a
sua população”. Em geral, parece que o tempo depois da delimitação ainda é pouco e ainda não
aconteceu muita coisa que possa ser apresentado como impacto da delimitação. Para o caso de
Mponda, onde a parceria com a Envirotrade é anterior à delimitação, ainda não é perceptível este
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impacto a curto prazo. Entretanto é importante verificar que quando a pressão sobre a terra aumentar
no futuro, será mais fácil entender o valor do processo de delimitação.
A comunidade de Mussa, em Niassa , apesar de reconhecer que a sua posse de terra aumentou com a
delimitação, entende que ao fim de tudo perdeu as terras que já lhes haviam sido retiradas pela
empresa florestal. Esta constatação vem como que a dizer que a delimitação em vez de resolver o
conflito a favor da comunidade, veio a legitimar a usurpação de terras que a empresa florestal já havia
efectivado.É importante notar que a delimitação por si só não traz directamente beneficios tangiveis. A
finalidade da delimitação é preparar condições para que projectos possam ser implementados com a
participação da comunidade, porem o processo pode criar oportunidades de negócios que originam
beneficios tangiveis. O importante aqui é que o Provedor de Serviço se mostre disponível para envolver
as comunidades delimitadas na procura destas oportunidades de negócios, como forma do seu proprio
desenvolvimento.

3.6. Discussão de resultados
3.6.1 Processo de delimitação

O Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras (Diploma Ministerial 29‐A/2000 de 17 de Março)
define delimitação como “a identificação dos limites de áreas ocupadas pelas comunidades locais ou
pessoas singulares nacionais, que de boa fé, estejam a utilizar a terra há pelo menos dez anos, incluindo
o lançamento da informação no Cadastro Nacional de Terras”. Enquanto isso, a demarcação é definida
como “a transferência, para o terreno, da informação contida no esboço e sua memória sobre os limites
de uma parcela, no âmbito de um processo de titulação”.
A lei de terras estabelece a necessidade de delimitar terras comunitárias como um mecanismo de
empoderar as comunidades sobre a posse de terra e dos recursos naturais nela contidos. Esta
delimitação, assim estabelecida pelo Artigo 5 (do Anexo Técnico), é redundante na medida em que a
própria lei estabelece que “...as comunidades utilizam, entre outras, as normas e práticas costumeiras,
participam na gestão de recursos naturais, na resolução de conflitos, no processo de titulação, na
identificação e definição dos limites dos terrenos por elas ocupados...” (Art 24). Mais ainda, o Anexo
Técnico ao Regulamento da Lei de Terras indica que “a falta de demarcação não prejudica o direito de
uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação pelas comunidades locais e por pessoas
singulares nacionais...” (Artigo 15 nr. 2).
Sendo assim, a delimitação constitui uma parte inicial do processo de demarcação. O fim do processo de
delimitação é o lançamento do esboço e sua memória no Cadastro Nacional de Terras. A demarcação é
feita para efeitos de titulação, sendo que deve especificar o tipo de uso e aproveitamento a ser dada
uma área. O processo de demarcação termina com a emissão do título (provisório) do direito de uso e
aproveitamento da terra. Dado que este processo estabelece a necessidade de definir as actividades de
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uso e aproveitamento da terra, esta é sujeita a fiscalização e deve ser cumprida num prazo de cinco
anos para nacionais e dois para estrangeiros.
Do trabalho realizado pela iTC nas províncias de Manica, Gaza, Sofala, Zambézia, Nampula e Niassa, os
provedores de serviço, procuraram seguir na íntegra os passos necessários para a delimitação e
demarcação que incluiram (i) informação e divulgação, (ii) diagnóstico participativo, (iii) esboço e sua
memória, (iv) devolução e (v) o lançamento no Cadastro Nacional de Terras. As comunidades locais
delimitadas visitadas durante o presente estudo reconheceram esses passos todos (até o passo iv),
sendo que o passo v) foi verificado através dos registos dos mapas digitais dos Serviços Provinciais de
Geografia e Cadastro. A elaboração do esboço e sua memória descritiva, a qual requer a participação
dos vizinhos, pode ter siso um dos principais desafios. Apesar de todas as comunidades delimitadas
visitadas durante o estudo haverem afirmado que as comunidades vizinhas foram incluidas no processo,
a verificação naquelas comunidades revelou que a falta de um processo de organização das instituições
locais nas comunidades vizinhas, reduziu a participação destas ao régulo, sendo que em algumas
comunidades não reconhecem o processo e remetem tudo ao régulo.

3.6.2 Impactos da delimitação dentro da comunidade

Um dos objectivos principais da delimitação e demarcação é que esta vai trazer benefícios para as
comunidades locais. Uma das questões preconizadas na Lei de Terras é que (a) a comunidade tenha
maior segurança de terra e que (b) a comunidade possa tirar benefícios do uso integrado dos recursos
naturais.
A verificação das comunidades visitadas mostra que as comunidades exercem “de facto” o poder sobre
a terra delimitada, e na maioria dos casos conseguiram negociar parcerias favoráveis que geraram
benefícios tangíveis. As evidências destes benefícios foram através de edifícios construidos (salas de
aulas para as escolas, lodges comunitários) elementos da comunidade empregues em iniciativas locais,
entre outros. A realidade no terreno mostra que ainda há um desafio muito grande para que as
comunidades consigam contrapartidas equiparáveis ao valor da terra cedida a investidores, porém, a
decisão nem sempre é fácil quando há poucas alternativas de gerar renda numa comnidade rural,
levando as comunidades a aceitarem a primeira oferta que tem.
Algumas comunidades reconhecem que houve mudança de atitude na utilização e acesso aos recursos
naturais. Estas mudanças incluiram processos de decisão que anteriormente eram concentrados na
autoridade tradicional que passaram para os comités de gestão de recursos naturais; restrições de
abertura de machambas novas na floresta (como mecanismo de protecção da reserva de Chimanimani);
restricções na caça e realização de queimadas, entre outras. As restrições, em alguns casos, foram até a
limitação das actividades de exploração ilegal de madeiras, na qual participavam membros da
comunidade. O estabelecimento de restrições foi indicado explicitamente como um aspecto negativo
nas comunidades como Zomba, que não têm outros benefícios directos da delimitação. Porém, as
comunidades que estabeleceram parcerias, parecem ter representado ganhos apesar das restrições. É
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preciso notar, porém, que as restrições, em geral têm o objectivo de proteger os interesses
comunitários contra pressões de fora. A exploração ilegal de madeiras, por exemplo pode gerar renda e
empregos precários para poucos elementos na comunidade, gerando, por essa via, uma destruição da
base de reprodução dos recursos naturais. Estabelecer restrições sobre a exploração ilegal ajuda a
comunidade a acessar empregos mais decentes e sustentáveis a longo prazo, quando se consegue
estabelecer as bases para uma exploração regrada dos recursos florestais.
O controle dos recursos naturais pelas comunidades locais é uma premissa estabelecida nos princípios
do maneio florestal sustentado. Enquanto que em Moçambique, onde a terra e os recursos naturais
pertencem ao Estado (mesmo reconhecendo os direitos costumeiros) as comuniddades ficam sempre
em desvantagem, pois sempre fica a impressão de que “o dono pode retirar o direito quando assim o
achar”. A delimitação de terras constitui um passo em direcção a descentralização das decisões do
maneio florestal e da devolução do poder para as comunidades locais gerirem as florestas. A devolução,
porém, deve ser feita com cautela, particularmente na capacitação de pessoas da comunidade em
matérias de lei de terras, florestas,ambiente, e outros considerados decisivos para assegurar
efectivamente a posse dos recursos.
A demarcação dentro das áreas comunitárias delimitadas é um processo que é reconhecido como porta
de entrada para os investidores, ou mesmo para o desenvolvimento de negócios locais através de
associações. Entretanto a ligação entre a demarcação e a delimitação não parece ser clara para os
ambos (os investidores e comunidades). As percepções e as expectativas são divergentes, sendo que em
alguns casos, as instituições do Estado, que deveriam ajudar na aproximação, também não parecem
entender o suficiente o seu papel na promoção e valorização das áreas delimitadas para que sejam
prioritárias nos investimentos, ou pelo contrário, procucar orientar os processos de delimitação antes de
qualquer demarcação de forma a assegurar que as comunidades tirem benefício.

3.6.3 Impactos da delimitação nas comunidades vizinhas

As comunidades vizinhas foram visitadas com o intuito de aferir a delimitação e o conhecimento dos
limites com as comunidades delimitadas. Neste processo, uma das questões que veio à evidência foi o
nível de organização e participação da comunidade. Em geral, as reuniões nestas comunidades
realizaram‐se em casa do régulo e as respostas foram dominadas por este. Apenas nos casos em que o
régulo estava ausente e pessoas da comunidade deram informação do testemunho do processo de
delimitação. As comunidades visitadas como testemunha confirmaram a sua participação no processo
de delimitação tendo sido na maioria dos casos representados pelo régulo. Também confirmam os
limites indicados pelas comunidades delimitadas como tendo sido acordadas entre as partes.
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Tabela 7. Participação das comunidades vizinhas na delimitação

Comunidade
Delimitada
Mpunga

Comunidade
Vizinha
Xinda

Zomba

Chiruca

Mutombou
mwe

Mudododo

Muswata

Mucono

Participação na delimitação
A comunidade de Xinda tem conhecimento dos limites e não tem
problemas com os limites estabelecidos. Durante o processo de
delimitação de Mpunga, a comunidade foi representada pelo régulo. Os
limites entre Xinda e Mpunga, assim como com outros régulos, foram
estabelecidos há muito tempo, antes da delimitação.
Não mudou nada nas relações com o Mpunga.
A comunidade de Chiruca tem um conhecimento muito vago do
processo de delimitação que teve lugar em Zomba (Zixao). Conhecem os
limites já antigos, existentes antes da delimitação, através do rio
Muvumozi. Nunca houve conflitos nem problemas com Zomba. O régulo
(ausente no encontro) participou na indicação dos limites. Não houve
nenhuma mudança no relacionamento com a comunidade de Zomba.
Não há pessoas daqui colectando ou utilizando recursos de outra
comunidade. O rio é o único recurso compartido, onde as pessoas
encontram‐se para pescar, mesmo assim, não há conflitos de uso.
A comunidade vizinha conhece o processo de delimitação de
Mutomboumwe. Foram representantes desta comunidade participar nas
reuniões feitas para a delimitação. Os limites foram acordados e não há
problemas. Havia conflitos antes da delimitação, e as pessoas não
conheciam os limites. O único conflito “potencial” está entre o garimpo
(que polui as águas) e a cascata (que precisa água limpa).
A comunidade vizinha participou nas reuniões de delimitação da
comunidade vizinha de Mswatarepresentados pelo régulo e alguns
anciãos. Acomunidade em geral tem informação do assunto, mas não
participou no processo. A delimitação foi benéfica para as duas
comunidades porque ambas reconhecem os limites e se respeitam
mutuamente

Quanto ao acesso dos recursos naturais para uso próprio, as comunidades vizinhas indicaram que não
havia este tipo de restrição (ver
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Tabela 7). Não houve um padrão específico, mas em alguns casos as comunidades vizinhas tinham mais
recursos que as comunidades delimitadas e indicaram que eram aqueles que iam à comunidade não
delimitada à procura de recursos (tal como foi indicado em Mudododo com relação a Mutomboumwe);
em alguns casos as comunidades vizinhas indicaram ser autosuficientes e que não tinham necessidade
de ir à comunidade delimitada a procura de recursos (tal como foi referido pela comunidade de Chiruca
com relação a Zomba); em outros casos indicaram que a delimitação não trouxe nenhuma restricção e
elementos de ambas comunidades ainda atravessam os limites para fazer machambas e a utilizar os
recursos de forma como sempre era feita antes da delimitação (tal como foi referido pela comunidade
de Xinda com relação a Mpunga).

4 Lições e Recomendações
O programa iTC tem contribuído a um alto nível de consciencialização sobre os direitos das comunidades
perante a lei, que serve como a base e uma pré‐condição para qualquer mudança de comportamento ou
impacto eventual, seja social, económico ou ecológico. Com efeito, a maioria das delimitações de terras
comunitárias a nível nacional foi efectuada com o apoio da iTC. Na ausência desde investimento na
consciencialização profunda e abrangente, não pode esperar que a lei por si só catalise os benefícios
esperados para as comunidades locais. A delimitação e o fortalecimento da capacidade humana
mediante a consciencialização e o fortalecimento de órgãos comunitários (associações produtivas) são
processos complementares, e nenhum deles in isolação pode assegurar a segurança de posse da terra
(observação geral). As experiências da iTC no campo de delimitação de terras mostram que muitas lições
foram aprendidas e podem ser capitalizadas para melhorar as abordagens utilizadas, particularmente no
enfoque aos processos participativos, abrangentes e inclusivos.
As lições indicadas a seguir são resultado das observações feitas nas comunidades visitadas e acredita‐se
que mais lições pode haver fora das áreas observadas. Os detalhes de suporte das lições apresentadas a
seguir podem ser vistos no contexto específico. Aqui estas são apresentadas e as recomendações
sugeridas.

Lição 1. A definição de “comunidade” e a sua interpretação no terreno ainda representa um
assunto complexo

Apesar da Lei de Terras ter uma definição simples de “comunidade”, a aplicação deste conceito no
terreno as vezes é mais complicado. A prática adoptada pela iTC em função das lições aprendidas dos
primeiros projetos de delimitação de terras comunitárias a nível de povoados indicava que
“comunidades” são geralmente divisões de regulados (líder de 1º escalão) ou povoações
correspondendo a áreas de domínio de líderes de 2º ou 3º escalão. A experiência do terreno mostra que
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a definição de comunidade não pode ser entendida da mesma forma em todos os lugares, será preciso
ajustar esta definição para cada caso. Dois factores podem influenciar esta definição: (a) a área coberta
por uma comunidade pode ser extensa, especialmente em zonas áridas com baixa densidade
populacional, ou áreas mais pequenas mas densamente povoadas. Por exemplo, os quatro povoados de
Mpunga foram delimitados de forma separada em função dos seus líderes de 2º escalão de forma a
permitir que as certidões fossem emitidas ao nível do Governo Provincial, em áreas inferiores a 10.000
hectares e (b) a influência do líder da zona pode determinar se este estará ou não em condições de
definir a sua área como uma comunidade isolada ou num conjunto de povoados. Por exemplo, em
regulados que têm vários povoados com líderes de 2º ou 3º escalão muito influentes, podem querer ter
os seus povoados delimitados de maneira independente.
Recomendação: Antes de preparar e lançar um projeto comunitário da iTC, deverá ser identificada a
estrutura organizacional da comunidade e sua densidade populacional. O conhecimento antecipado das
divisões de estruturas locais (régulos, líderes de 2º e 3º escalões, etc.) e suas relações de poder
especificamente com recursos naturais a nível de uma determinada comunidade / povoado / grupo de
famílias, o que esteja considerada “comunidade” do ponto de vista de delimitação, e a zona geográfica
da qual esta comunidade / grupo / povoado está circunscrita, é crucial no processo de delimitação, pois
facilita a integração da definição de comunidades descrita na legislação sobre terras.

Lição 2: A fraca coordenação entre as actividades de promoção de investimento e de
protecção aos direitos de posse da terra das comunidades resulta em várias oportunidades
perdidas para melhor atingir os objectivos de desenvolvimento rural

Pode parecer que a delimitação de terras constitua um factor que afugenta os investidores das áreas
comunitárias. Como foi visto nas experiências visitadas, são raros os exemplos de investidores que
obtiveram os seus DUATs nas áreas comunitárias. O caso da Mozbeef em Muswata em Manica é um dos
poucos exemplos. A percepção, às vezes pouco clara, das instituições de planificação e de financiamento
das actividades económicas tanto ao nível distrital assim como provincial, nem sempre ajuda no papel
de avantajar as áreas comunitárias delimitadas.
Recomendação: colocar como prioridade a coordenação sistemática entre a promoção de investimento
por um lado, e a segurança de posse de terra pelas comunidades por outro, a nível nacional, provincial e
distrital. Isto abre a possibilidade de evitar que as consultas comunitárias sejam feitas em áreas não
delimitadas e sem consciencialização prévia, seja por meio da canalização do investimento a áreas
delimitadas ou da priorização de áreas para a delimitação onde a negociação de DUAT seja iminente.
Isto, por sua vez, possibilita que as comunidades tomem decisões mais informadas e minimiza a
confusão que surge da ambiguidade sobre quem é o detentor legítimo da terra de interesse do
investidor. Por outro lado, cria a possibilidade de direccionar o investimento para poder atingir metas de
desenvolvimento estabelecidas na política nacional, por exemplo mediante ajustes nos incentivos fiscais
ou nos acordos de investimento (para estimular parcerias de benefício mútuo), ou nos sistemas de
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monitoria de investimentos (para verificar se os acordos feitos com as comunidades são cumpridos
pelos investidores).

Lição 3: A falta de ocupação efectiva da terra por um investidor com DUAT pode criar espaço
para comunidades legitimarem a sua ocupação

Este fenómeno acontece pela falta de cumprimento das normas estabelecidas com relação à utilização
de terra atribuida um certificado de DUAT, tanto por parte da empresa ou entidade que recebeu o
certificado (que por alguma razão não consegue ocupar efectivamente a área), mas também pela
instituição emissora do DUAT (que não faz cumprir a fiscalização da ocupação efectiva da terra no
Regulamento de Terras).
Recomendação: Que se reforcem as medidas de fiscalização e a aplicação das medidas de correcção
atempadas, bem como estabelecer os mecanismos para empresas que, sendo ocupantes de extensas
áreas, possam estar inactivas por um longo período de tempo por falência da empresa ou outro tipo de
intervenção do Estado.

Lição 4: A delimitação ajudou a comunidade a resolver o problema da disputa do poder sobre
o território entre dois régulos vizinhos

Esta lição mostra como a delimitação está a servir um dos seus principais propósitos, o de reduzir os
conflitos entre diferentes usuários da terra. Quando bem conduzido, o processo de delimitação deve ser
capaz de resolver os conflitos onde haja. As experiências apresentadas aqui, tais como o caso de
Maririmue no distrito de Mecuburi, em Nampula, como tendo resolvido conflitos devem ser estudadas e
replicadas como exemplos positivos do processo de demarcação.

Lição 5: A preparação social constitui um passo muito importante no processo de delimitação
e que pode apoiar no estabelecimento de negócios comunitários

A preparação social é um dos passos adoptados pela iTC no processo de delimitação de terras. O
resultado principal deste processo participativo é a produção de agendas comunitárias – instrumentos
importantes para a comunidade se apoderar do processo de gestão dos seus recursos e iniciar negócios.
As experiências encontradas nas áreas estudadas mostra como as agendas comunitárias produzidas
foram (ou estão em processo) incoporadas nos Planos de Desenvolvimento Distrital. A comunidade de
Muodo no distrito de Namacurra na Zambézia é um desses exemplos, onde o provedor de serviços
facilitou a assinatura de acordos entre a comunidade e o Governo distrital com a finalidade de financiar
os planos de negócios desenvolvidos durante o processo de delimitação.
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Recomendação: utilizar a metodologia de preparação social como base essencial para intervenção
efectiva da iTC. A iTC já preparou um guião de preparação social, e com base neste foram capacitados
provedores de serviços. A preparação social como um instrumento participativo de planificação e
desenvolvimento, promove a apropriação dos processos de delimitação e também dos objectivos da
comunidade rural, facilitando assim o seu engajamento no processo de desenvolvimento.

Lição 6: A formação e capacitação dos comités de gestão constitui um dos principais
benefícios do processo de delimitação, mas o benefício deve ir além, com a finalidade de
servir de base para o desenvolvimento da comunidade

As constatações do presente estudo indicam que a criação de capacidades locais constitui a base para
tornar efectiva a delimitação das áreas comunitárias. Este é o primeiro indicador do benefício
comunitário, entretanto é importante notar que a capacitação comunitária por si só não constitui o fim,
mas um meio para melhorar a renda e as condições de vida da comunidade. É com base nesta
capacidade organizacional que se coordenam acções de negociação com potenciais investidores ou
financiadores de iniciativas de desenvolvimento local.
Recomendação: os processo de delimitação (que incluem um processo de capacitação) não devem
terminar nesse passo, mas desenvolver planos de negócios como foi feito nas áreas delimitadas com
apoio da iTC, com a elaboração das agendas comunitárias e a sua incorporação nos processos de
planificação distrital.

Licão 7: Os conteúdos de capacitações comunitárias administrados pelos provedores de
serviços não são os mesmo, podendo resultar e diferentes percepções sobre o processo de
delimitação

Os processos de delimitação de terras incluem uma etapa sobre capacitação de OCB’s, especificamente
Comités de Gestão de Recursos Naturais, e Fiscais Comunitários. Estas capacitações destacam
especialmente temas relaccionados com (i) gestão de negócios; (iii) gestão de recursos naturais e (iv)
planificação. Estas capacitações são administradas por provedores de serviços, que apresentam material
de capacitação com caracteristas diferentes entre si, isto é, material com diferenças na estrutura, nos
conteúdos e temas e até com diferenças no período de administração. As diferenças existentes entre os
materiais de capacitação têm resultado na diferença de percepções pelas comunidades sobre o tema de
delimitações. Associado a este facto, evidências mostram que acesso a manuais únicos de capacitação,
permitem melhor e uma assimilação harmonizada por parte dos beneficiários, garantido que as fontes
de conhecimentos sejam homogéneas e o conhecimento seja uniformizado a nível dos beneficiários.
Como consequência da diversidade de manuais de capacitação, existe uma variabilidade entre os
resultados da delimitação nas diferentes comunidade, as quais podem ser devidas ao modo de
intervenção dos diferentes provedores de serviço.
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Recomendações: Elaboração de manuais de capacitação uniformizados e harmonizados com os
provedores de serviços. Os provedores de serviço devem ter acesso ao mesmo tipo de manual, de forma
que o conhecimento administrado aos beneficiários dos projectos seja homogéneo mas ajustado a
realidade de cada comunidade. Nesta linha, os Provedores de Serviços deverão ser capacitados com
bases neste manuais com vista a produzirem resultados de delimitação equiparáveis entre
comunidades.

Lição 8: A consulta comunitária é um processo participativo que garante a confirmação por
parte das comunidades vizinhas e diferentes actores, sobre a legitimidade do direito de uso
de terra, que é posteriormente aprovado pelo estado. Porém, a assimetria de informação em
orejuízo das comunidades ainda é observável em comunidades delimitadas

Nos projectos visitados, ficou claro que durante a consulta, são produzidas actas, que são assinadas
pelas entidades locais presentes no encontro de consulta e pelas testemunhas presentes igualmente no
encontro. Para além das actas, muitos outros documentos tais como a agenda comunitária, o certificado
de legalização dos CGRN, esboços da delimitação, entre outros, até a Certidão de Delimitação. Apesar de
todas as comunidades haverem indicado conhecer os documentos, apenas uma parte das comunidades
delimitadas foi capaz de produzir as evidências mostrando os documentos. Em alguns casos foi indicado
que a Certidão depois de entregue à comunidade, foi de novo recolhida para estar melhor conservada.
Em outros casos foi indicado que os documentos ficam com o provedor de serviços.
Recomendação: O processo de delimitação comunitária deve considerar, como parte dos seus
procedimentos, a constituição do Arquivo Comunitário e a forma como a comunidade deverá guardar a
sua informação localmente de modo a que esta tenha o mesmo nível de informação e documentos que
os outros parceiros envolvidos no processo. O arquivo comunitário deverá ser adaptado às condições
locais de forma a proteger os documentos da humidade, roedores, incêndios e outros perigos que
possam danificar documentos em papel. Quando haja processos de demarcação de terras dentro da
área delimitada da comunidade, as actas devem ser incluidas dentro do arquivo comunitário .

Lição 9: Nem sempre é fácil/possível compatibilizar os objectivos de comunidades vizinhas ou
de comunidades e investidores dentro da comunidade ou na vizinhança

As observações deste estudo indicaram que nem sempre é possível resolver os conflitos numa disputa
de terras com comunidades, especialmente quando há uma empresa poderosa no meio (por exemplo o
caso entre Mutomboumue e Ifloma na província de Manica), mas também não é sempre possível
compatibilizar os interesses de comunidades vizinhas que possam ter objectivos e formas de
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sobrevivência que são contraditórios (por exemplo entre Mutomboumue e Mudododo na província de
Manica). O aparente consenso durante a confrontação dos limites durante a delimitação pode mascarar
conflitos irresolutos (Caso da comunidade de Muodo e Liviavia na província de Zambézia).Todo o
esforço deve ser feito para conciliar os entendimentos costumeiros dos limites com os documentos
jurídicos na resolução de conflitos, de modo a assegurar a paz duradoura e cooperação entre
comunidades vizinhas.
Recomendações: Neste contexto, recomenda‐se que os processos de delimitação sejam inovativos e
adaptativos no sentido de encontrar alternativas que sejam viáveis e possíveis tanto para reduzir os
conflitos assim como para facilitar e rentabilizar os planos de negócio que os diferentes usuários da
terra possam ter (dentro da comunidade assim como nas comunidades vizinhas). Os processos de
delimitação devem procurar envolver comunidades e outros actores locais (incluindo autoridades
governamentais e privados). O envolvimento das comunidades rurais, incluindo autoridades locais e os
intervenientes no processo de desenvolvimento comunitários, incluindo privados que desenvolvem
actividades dentro das área da comunidade, durante o processo de planificação e tomada de decisão é
importante para garantir maior apropriação do processo de delimitação. A disseminação dos objectivos
e benefícios do processo de delimitação na defesa dos direitos das comunidades às autoridades
governamentais, aumenta o envolvimento dos mesmos, garantindo a celeridade no processo e
acompanhamentos constantes.

Lição 10. A integração entre a delimitação e demarcação de terras é desejável e importante,
porém, precisa de uma gestão particularizada de forma a não criar conflitos dentro da
comunidade entre associados e não‐associados

Durante o processo de delimitação, é importante identificar associações comunitárias e outros grupos
de interesse e suas potencialidades na contribuição para o desenvolvimento de cada comunidade, e em
casos específicos fazer a demarcação das suas áreas, de forma que sejam integradas na visão espacial de
distribuição de terras na comunidade. A demarcação de grupos/associações que detem direitos de usos
de terra, na altura da delimitação tem várias vantagens como: (i) harmonização dos deveres e
responsabilidade entre os CGRN e outras OCBs (incluindo as associações de produtores); (ii) facilitação
do processo de zoneamento; e (iii) garante a integração da comunidade na monitoria de processos de
parcerias com benefícios económicos ligados a gestão de terras.
Das comunidades visitadas, a demarcação das associações agropecuárias de Mussapa (que produzem
para a Companhia de Vanduzi) no distrito de Sussundenga na província de Manica, mostra um exemplo
positivo de como estas associações foram integradas num processo de delimitação comunitária. Outro
exemplo foi encontrado na comunidade de Namirucuruco no distrito de Moma, província de Nampula,
onde a Associação de Camponeses Multiplicadores de Semente (ACAMUSE) dedica‐se à produção de
semente para a empresa Pannar Seed da África do Sul. Neste último caso, resultou que os associados
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controlam os recursos da comunidade (mesmo fora da área demarcada) com potencial para restringir o
acesso aos elementos da comunidade que não são membros da associação.
Recomendação: Proceder com a demarcação de terras de associações de produtores de uma forma
integrada com a delimitação das áreas comunitárias onde as associações estão localizadas. O processo
de delimitação de terras comunitárias permite a identificação de actores, que fazem parte do processo
de desenvolvimento endógeno da comunidade. O processo de preparação social, enfatiza esta
identificação, mostrando a dinâmica destes actores sobre os recursos existentes. A integração destes
actores no desenvolvimento da comunidade, deve ser acompanhado com a distribuição espacial da sua
ocupação de terras, permitindo assim a visão de ocupação de terras e acesso aos recursos na
comunidade, e procurar assegurar que elementos da comunidade que não são associados não irão ficar
prejudicados com os processos de demarcação.

56

