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Objectivos da apresentação

•

Mostrar a importância e a urgência de ter
as comunidades locais organizadas e
estruturadas para melhor aproveitar as
oportunidades de desenvolvimento local;

•

Partilhar experiências e desafios da iTC
na criação e fortalecimento dos CGRNs
como representantes legítimos das
comunidades locais.
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Tópicos da apresentação
1. O quadro legal que incentiva a organização
comunitária;
2. A necessidade para organizar as comunidades para
melhor lidar com os desafios do desenvolvimento
local;
3. Experiências da iTC na organização das
comunidades em CGRNs; e
4. Desafios e recomendações.
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1. O quadro legal – Lei de Terras 19/97
LT define: Comunidade Local …famílias
e indivíduos, vivendo numa circunscrição
territorial …, que visa a salvaguarda de
interesses comuns através da proteção
das áreas …. (Art 1 )
§A lei de terras atribui às comunidades
um papel na gestão da terra e de outros
recursos naturais existentes em suas
comunidades (Art 24).
§Na gestão, as comunidades participam
na atribuição de terras à novos requentes
e na resolução de conflitos provenientes
da utilização dos RN, entre outras tarefas.

MACHAMBAS

PASTAGEM

FLORESTA
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1. O quadro legal – Lei de FLorestas e Fauna
Bravia (10/99)
§A Lei de FFB estabelece a criacão de conselhos
locais ou comités de gestão dos recursos naturais
(CGRNs) para efeitos de gestão participativa dos
recursos florestais e faunísticos (Decreto 15/2003).
§Segundo esta Lei, os conselhos locais ou CGRNs
devem assegurar a participação das comunidades
locais nas exploração dos recursos e nos benefícios
gerados pela sua utilização.
§Para o beneficio das comunidades, a Lei de florestas
estabeleceu a taxa de 20% do valor das receitas
provenientes de exploração dos recursos florestais/
faunísticos a destinar para as comunidades.
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1. Quadro legal – Lei dos órgãos locais do Estado
(Decreto n. 11/05)
§ A Lei dos órgãos locais do estado (LOLE) estabelece que as
comunidades locais podem-se organizar em conselhos locais, comités
comunitários, fundos comunitários e outras formas de organização, para
assegurar participação nos processos de desenvolvimento local (Art. 100).
§ Segundo LOLE, os conselhos locais são órgãos de consulta da
administração local e tem como funções recolher e transmitir às
autoridades competentes as opiniões e preocupações das comunidades.
§ Os comités comunitários são também formas de organização de nível
comunitária e servem de elos de ligação entre as comunidades locais e os
órgãos do estado na procura de soluções para os problemas das
comunidades.
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1. Quadro legal
§ Os elementos do quadro legal atrás
mencionado incentiva as comunidades a se
organizarem, podendo de forma
harmoniosa participar nos processos de
desenvolvimento local através da sua
participação na gestão dos recursos
naturais das comunidades;
§ É nesta base que a iTC viu uma
necessidade de apoiar o desenvolvimento
institucional das comunidades através da
criação e fortalecimento dos comités
comunitários para a gestão dos recursos
naturais (CGRNs).
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2. A necessidade para organizar as
comunidades
2.1. Liderança comunitária clássica e sua implicação
na gestão da terra para a promoção do
desenvolvimento local; e
2.2. Comunidades organizadas e sua implicação na
gestão da terra para a promoção do desenvolvimento
local.

2.1. Liderança clássica e sua implicação
para o desenvolvimento local
•

A coesão entre os membros da comunidade é
bastante fraca, criando condições para a
manipulação da comunidade e a perda
arbitrária dos seus direitos e interesses.

•

Muitas das consultas comunitárias bastante
questionadas ocorreram em comunidades que
apresentam somente esta estrutura (clássica).

•

Dificilmente são canalizados os 20% das taxas
de exploração de recursos florestais/faunísticos
para estas comunidades.

•

A entrada de investidores nestas comunidades
constituem uma ameaça (conflitos) e não uma
oportunidade para o desenvolvimento das
comunidades.
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2.1. Liderança clássica e sua implicação
para o desenvolvimento local
•

O fluxo de informações e os mecanismos de comunicação entre os
líderes comunitários e os restantes membros da comunidade não
estão claros e são bastante fracos.

• A articulação entre estas comunidades e os projectos de
investimento ou de desenvolvimento comunitário é dificil.
• Os projectos de desenvolvimento preferem comunidades que têm
alguma forma de organização comunitária, como comités,
associações, etc, para servirem de porta de entrada para às
comunidades.

2.2. Comunidades organizadas e sua
implicação para o desenvolvimento local (1)
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§ Segundo as Leis, as comunidades locais
podem-se organizar para melhor encararem os
desafios e aproveitar as oportunidades que se
colocam para um desenvolvimento local
sustentável.
§ Os CGRNs são órgãos de base comunitária
criados para representar as comunidades,
principalmente no processo de gestão
participativa da terra e outros recursos naturais
e servem de interlocutores válidos entre as
comunidades e actores externos (públicos e
privados).

2.2. Comunidades organizadas e sua implicação
para o desenvolvimento local (2)
§ Sob facilitação dos CGRNs as comunidades podem:
•

Mobilizar actores locais, seus conhecimentos e recursos para
promover acções de desenvolvimento comunitário;

• Identificar oportunidades para a valorização dos recursos naturais
comunitários, procurar parcerias com agentes externos e atrair
investimentos;
• Participar activamente nas consultas comunitárias com olhos postos
na partilha de benefícios;
• Fiscalizar a utilização dos recursos naturais e fazer seguimento na
implementação dos acordos assinados durante as consultas
comunitárias.

2.2. Comunidades organizadas e sua implicação
para o desenvolvimento local (2)
- Contactar as autoridades competentes para receberem os 20% da
taxa de exploração os recursos florestais/faunistico e outros
fundos destinados às suas comunidades e fazer uma gestão
transparente.
- Participar na resolução de conflitos no âmbito da utilização da
terra e outros recursos naturais comunitários.
- Solicitar a delimitação e demarcação de suas áreas como forma
de fortificar seus direitos, protegerem seus investimentos e facilitar
parcerias com agentes económicos.
- Participar na elaboração de agendas ou planos de
desenvolvimento comunitário e contribuírem na elaboração do
plano de desenvolvimento distrital

3. Experiencia da iTC na organização das
comunidades em CGRNs (1)
-

A iTC entende que a delimitação da terra comunitária por si só pode
não garantir segurança de posse de terra pelas comunidades e
pode não promover desenvolvimento local se as comunidades não
tiverem representantes mais actuantes.

-

Por esse motivo, as comunidades precisam ter um órgão local
capaz de as representar e defender os seus interesses e direitos
perante agentes externos;

-

Relatos documentais e visitas realizadas em algumas comunidades
delimitadas, mas sem estes órgãos locais, mostram haver
fragilidades na participação das comunidades nos processos de
atribuição de terras e negociação com os investidores;

3. Experiencia da iTC na organização das
comunidades em CGRNs (2)
-

Esta situação levou a que a iTC começasse a
apoiar as comunidades a se organizarem em
CGRNs.

-

Constituídos os CGRNs, a iTC apoia na
capacitação, incluindo a sua formalização
junto dos órgãos competentes para se
tornarem representantes legítimos das suas
comunidades.

-

Desde 2006 até a data, a iTC apoiou 371
comunidades a se organizarem em CGRNs.

3.1. Nº de comunidades com CGRNs constituídos e
formalizados com apoio da iTC
Província

Nº de
comunidade
s com
CGRNs

Total de
membros
dos CGRNs

% de
membros
mulheres
nos CGRNs

Nº médio de
membros
por CGRN

Cabo
Delgado

59

899

27

15

Niassa

83

1.030

34

12

Nampula

91

979

27

11

Zambézia

83

1.108

41

13

Sofala

12

286

23

24

Manica

43

374

34

9

Tete

5

76

34

15

Gaza

22

398

48

18

Total

398

5.150

--

--

3.2. Histórias de Sucesso
Província da Zambézia – Distrito de Maganja da Costa
Comunidade de Ruguria
Antes

•

•

•

Utilizacão incorreta
do potencial em
recursos naturais
existente na
comunidades;
Existencia de uma
Lagoa comunitária
como um ponto para
atracção turística,
mas menos
aproveitada.
Existencia de local
histórico adormecido

Papel do CGRN
•

Envolver-se na legalização do
CGRN;

•

Facilitar a Delimitação da área
comunitária;

•

Dialogar com o Gov do Distrito e
DPTUR para estabelecimento
do Lodge comunitário na Lagoa;

•

Envolver-se na assinatura de
memorando de entendimento
com Governo;

•

Participar na construção do
Lodge comunitário;

•

Envolver-se na elaboração do
plano de negócio para
exploração do Lodge.

•

Benefícios
Comunidade organizada e
envolvida em projecto
económico;

•

Iniciadas obras de construção
do Lodge como resultado do
memorando de entendimento
assinado entre o governo e a
comunidade local.

•

Para a viabilização do
investimento, as instalações
serão geridas por uma
associação local, criada para o
efeito.

•

Maior envolvimento da
comunidade na conservação
do Lago

•

17
Área da lagoa mais conservada

3.2. Histórias de Sucesso
Nampula – distrito de Moma
Comunidade de Mavuco
Antes
•

•
•

Comunidade rica em recursos
minerais, mas menos
aproveitados pela comunidade
local;

Papel do CGRN
•

Facilitar a delimitação/
demarcação da área
comunitária;

•

Controlar e velar pelos RN
na comunidade;

Entrada/Proliferacão de
Garimpeiros ilegais;

•

Conflitos entre os garimpeiros e
a comunidade local;

Envolver-se no registo do
seu CGRN;

•

Dialogar com o Governo
para a regularização das
senhas mineiras para as
associações locais;

•

A comunidade não se sentia
beneficiada com a intervenção
dos garimpeiros externos.

•

As famílias locais não
abraçavam o garimpo como
actividade económica.

•

Mobilizar os membros da
comunidade para se
organizar em associações
para o garimpo.

Benefícios
•

Membros das
comunidades envolvidos
na actividade de
Garimpo;

•

Legalizada uma área
comunitária (DUAT) de
240 hectares para
mineração em moldes
associativos;

•

Maior envolvimento da
comunidade no controle
dos RN

•

Minimizados os conflitos
entre a comunidade e os
garimpos ilegais.
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3.2. Histórias de Sucesso
Província de Niassa - Distrito de Sanga
Comunidade de Maumbica
Antes
•
•

•

Existencia de um
programa comunitário

•

Fragilizada
organizacão
comunitária

•

Potencial de ocorrencia •
de recursos
•
faunistícos e minerais

•

Conflitos de utilizacão
dos RN

•

Papel do CGRN
Delimitação das áreas
comunitárias

•

Benefícios
Taxa dos 20%

•

Taxa de troféu

Criação dos CGRN com maior
poderes em detrimento de
COGECO

•

Taxa de acampamento

•

Emprego para homens e
mulheres (fiscais
comunitários e construcao de
acampamentos)

•

Participação na gestão dos
RN

•

Produção e venda de mel

•

Comunidades mais
comunicativa com a empresa
e reduzido os conflitos na
utilizacao e gestão da terra e
19
dos RN

Dialogo com Governo do
Distrito de DPTUR
Abertura de conta bancaria
Elaboração de plano de
negocio

•

Agenda de desenvolvimento
comunitário na base dos RN

•

Assinatura de memorando de
entendimento com Lipilichi
Wilderness

4. Alguns desafios/Recomendações (1)
•

Alguns Governos locais têm enfrentado dificuldades para dar despacho
a pedidos de reconhecimentos de CGRNs para comunidades onde não
há florestas, apesar da lei dos órgãos locais ser extensiva a todas as
comunidades;

•

Precisamos ainda de maior colaboração com as entidades que lidam
com os investimentos/investidores, como CPI, CEPAGRI, DPT, DPRM e
Governos locais, para o acesso a informação sobre as projecções
geográficas dos potenciais investimentos, para permitir a iTC preparar
as comunidades para melhor aproveitar as oportunidades emergentes.

•

Ainda há dificuldades no acesso a informação sobre as comunidades
que têm direito aos fundos provenientes das taxas de exploração dos
seus recursos naturais, no sentido que a iTC possa organizar as
comunidades e apoiar na gestão dos fundos;

4. Alguns desafios/Recomendações (2)

•

A capacitação dos conselhos consultivos locais poderá ser o
próximo foco da iTC. Sendo órgãos de consulta, os conselhos
consultivos devem ter algum domínio sobre certas matérias, tais
como: desenvolvimento local sustentável e legislação dos recursos
naturais.

•

Gestão dos fundos da taxa dos 20% proveniência das receitas da
utilização dos recursos naturais ou dos fundos comunitários
provenientes das comparticipações das empresas de plantações
florestais

•

Capacidades dos Provedores de serviço para apoiar na elaboração
dos planos de actividades económica das comunidades

•

Capacitação dos CGRN para fazer frente aos desafios

Muito Obrigado
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