iniciativa para Terras Comunitárias (iTC)

Lições aprendidas
- Abordagem técnica e custos José Monteiro
Seminário Nacional da iTC
Chidenguele, 24 e 25 de Abril de 2014
1

Introdução
• Partilhadas as lições aprendidas e custos
– Reunião do CNA
– Seminários provinciais
• A definição de abordagem metodológica participativa vai
– Melhorar o envolvimento das comunidades
– Melhorar o envolvimento do estado
– Sistematizar as delimitações
– Criar maior descentralização e apropriaçào local do processo
• A actual dinâmica de uso de terras no país, precisa de

uma abordagem mais participativa, sistemática e
sustentável de segurança de terras comunitárias:
– Pressuposto: a gestão de terras comunitárias é um caminho

para desenvolvimento rural.
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Objectivos

Partilhar com membros do Governo, Provedores de
Serviço, comunidades rurais, parceiros e sociedade cívil,
experiências e conhecimentos adquiridos sobre a
abordagem de delimitações de terras
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Lições sobre
Metodologia e abordagens de
delimitações de terras comunitárias
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Metodologia e abordagens

•

Lição 1.1: Identificar a estrutura organizativa da comunidade e
sua densidade populacional, antes da implementação de
projectos comunitários com delimitação
– Influências no tamanho da área e processos de tramitação

•

Lição 1.2: Utilizar métodos e instrumentos participativos
(preparação social) como base essencial para intervenção
efectiva da iTC
– Influências na apropriação da delimitação e na gestão dos recursos naturais

•

Lição 1.3: Envolver comunidades e outros actores locais
(incluindo autoridades governamentais e privados) em processos
de delimitação e demarcação
– Influências na planificação e mitigação de conflitos
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Metodologia e abordagens

• Lição 1.4: Intervir em clusters de comunidades e de
forma integrada
– Influências nos custos

• Lição 1.5: Proceder a demarcação de terras de forma
integrada com a delimitação de terras
– Influências na gestão integradas de terras
– Melhora a administração de terras a nível comunitário

• Lição 1.6: Elaborar manuais básicos de capacitações
de beneficiários (OCBs e membros das comunidades)
– Influências na transmissão horizontal de conhecimento
6

Metodologia e abordagens

• Lição 1.7: Tornar mais ilustrativo as cópias de
certidões e DUATs (incluir mapas de localização e de
zoneamento)
– Influências na partilha de informação

• Lição 1.8: Dar mais atenção a processos de
zoneamento e melhorar a o seu processo
– Influências na gestão de terras a nível local

• Lição 1.9: Disponibilizar mapas de delimitação e
zoneamento ás comunidades e Administração
– Influências na partilha de informação e monitoria
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Desenvolvimento institucional a nível comunitário

• Lição 3.1: Criar Comités de Gestão de Recursos
Naturais nas comunidades
– Influências na liderança no processo de gestão comunitária de
recursos naturais

• Lição 3.2: Desenvolver capacidades nas
Organizações Comunitárias de Base (OCBs)
– Influências na gestão comunitária de recursos naturais

• Lição 3.3: Criar sistema de arquivo a nível local
– Influências na gestão e partilha de informação
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Recomendações (1)
• Harmonizar a abordagem de preparação social e
massificar a capacitação de beneficiários e PS
– Acreditar Provedores de Serviço por Província
– Integrara a Preparação social na metodologia de delimitação

• Elaborar/Actualizar um guião metodológico de
procedimentos de delimitação/demarcação
– Integrando Demarcações

• Massificar as delimitações comunitárias
– Sistematicamente nas zonas com potencial parcerias
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Os Custos de
Delimitação e Demarcação
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Metodologia
• Custos por parcela delimitada/demarcada
– Georeferenciamento: Coordenadas ao longo
de superfície

• Custos analisados com base nas
propostas financeiras dos projectos
– 25 Projectos de Demarcação
• 220 demarcações

– 24 Projectos de Delimitações
• 107 Delimitações
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Custos
Demarcação e Delimitação
Custos médios
(MZM)

%

12,252.33

8.89%

14,331.99

10.40%

Devolução parcial

5,864.36

4.25%

Plano de exploração

7,884.32

5.72%

Tramitação

4,631.00

3.36%

Entrega de DUAT

4,350.31

3.16%

Apresentação do Projecto

7,975.24

5.79%

Sensibilização

3,670.20

2.66%

Capacitação das AAPs

28,807.61

20.90%

Legalização das AAPs

17,161.23

12.45%

358.04

0.26%

1,488.33

1.08%

19,790.90

14.36%

9,293.20

6.74%

Actividade
Consulta Comunitária
Georeferenciamento

Custo Médio
(MZM)

%

DRP

7,861.73

3.04%

Confrontação de limites

6,516.40

2.52%

21,638.88

8.36%

11,057.26

4.27%

Tramitação

2,116.06

0.82%

Entrega de Certidão

9,872.62

3.81%

Apresentação do Projecto

12,257.47

4.74%

Sensibilização

13,931.63

5.38%

Preparação social

76,090.08

29.40%

Planos de Maneio

1,517.86

0.59%

Inventário

3,260.20

1.26%

Zoneamento

8,404.08

3.25%

Legalização de CGRN

16,056.78

6.20%

Capacitação de CGRN

35,094.22

13.56%

Honorários PS

24,962.56

9.65%

Actividades

Georeferenciamento
Devolução Parcial

Dados de Base
Monitoria e Avaliação
Honorários
Custo Administrativos
Total

137,859.1 ± 60,921.48

Custos Administrativos

8,149.61
Total
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258,787.4 ± 81,947.1

3.15%

Custos: constatações (1)
• É função polinomial. As variavéis dependentes:
– Tempo (no. de dias)
– Distância
– No. de pessoas envolvidas

• Custos fixos:
– Custos de tramitação

• Custos variavéis
– Perdiems
– Combustível
– Nota: o avanço tecnológico pode reduzir estes custos
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Custos: Constatações (2)
Delimitação
Fonte de Custo

% do Custo total

Alimentação das comunidades

19.87%

Material Didatico/Publicidade

17.29%

Aluguer de viatura/Transporte

14.67%

Perdiem Provedores de serviço

13.13%

Honorários

15.06%

Combustível

6.48%

Perdiem Governo

4.14%

Custos Administrativos

3.47%

Tramitação

3.08%

Perdiem SPGC

2.56%

Imprensa

0.21%

Aluguer de Equipamento

0.06%
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Principios de Custo-eficiência
na Delimitação
(iTC, PS, Governo, Comunidades)

• Terra como factor de produção
– Maximixar a rentabilidade
• Delimitações em comunidades com potencial para parcerias
• Demarcações em associações produtivas

• Terra como recurso natural
– Melhorar a gestão
• Capacitação de comités de Gestão

• Terra como instrumento de administração/Governação
– Integrar Delimitação e Demarcação nos planos Distritais
• Massificar processos de zoneamento
• Massificar processos de ordenamento territorial
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Recomendações
• SPGC e outos actores devem assumir a abordagem
de cluster nas suas planificações
• Reduzir custos promovendo sinergias com instituições
que complementam actividades da iTC
• Envolver o sector privado para casos em que há
potencial para parceria
– Privado pode cobrir despesas de delimitações

• Capacitar a equipa e provedores de serviço sobre
gestão
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Obrigado

