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RESUMO EXECUTIVO
Este manuscrito explora o papel das parcerias entre comunidades e investidores como um
mecanismo para o desenvolvimento rural no contexto da recente onda de investimentos e
aquisições de terras e recursos naturais em grande escala. A pesquisa situa-se em Moçambique,
um país numa posição única para gerar lições de relevância para a comunidade global, devido a
um conjunto de factores: um clima de investimento dinâmico; uma legislação amplamente
reconhecido por ter alcançado um equilíbrio incomum entre a protecção dos direitos dos
usuários locais e investidores; e o financiamento de um programa ambicioso para apoiar os
órgãos de governo, organizações não-governamentais e comunidades locais na implementação
da lei no âmbito da Iniciativa de Terras Comunitárias (iTC). A Iniciativa de Terras Comunitárias
(iTC) é uma parceria de doadores, governo e sociedade civil que visa 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 a
redução da pobreza e o desenvolvimento rural.
Até Abril de 2014, a iTC visa a criação das bases para o estabelecimento de uma instituição
permanente de âmbito nacional. Essa instituição seria a responsável para a expansão da
cobertura e continuidade da missão da iTC de trabalhar em colaboração com o governo e as
diversas organizações, programas e provedores de serviços no país para a realização dos seus
objectivos no âmbito da implementação da Lei de Terras de 1997. No âmbito de esta ambição,
a iTC contratou vários órgãos de pesquisa para realizar uma série de estudos para fornecer
evidências para a eficácia de diferentes tipos de intervenções, bem como orientações para a
consolidação de sucessos e abordar as deficiências que têm limitado o alcance e a eficácia do
programa. Este relatório apresenta os resultados de uma pesquisa em 4 províncias realizada
pela Universidade Eduardo Mondlane para sistematizar as experiências da iTC na área de
parcerias entre comunidades e investidores.
Os resultados sugerem que há uma seria de barreiras estruturais que limitam o surgimento de
parcerias de benefício mútuo entre comunidades e investidores. Uma das mais importantes é a
falta de coordenação entre a promoção de investimento e o apoio às comunidades para
assegurar a sua posse de terra e capacidade negocial – deixando assim dois processos que
caminham em paralelo mas sem nenhuma sinergia. Outra barreira importante é a situação de
desigualdade na qual os possíveis parceiros se confrontam. Uma das principais dificuldades
comumente referida da dificuldade nas parcerias com comunidades é a assimetria de
informação e o desequilíbrio de forças, sendo que as comunidades têm em geral pouca
capacidade tanto técnica como financeira e negocial, resultando em alguns casos na perda para
as comunidades. Em parcerias funcionais entre duas empresas ou empresários, cada parceiro
contribui com recursos significativos e muitas vezes complementares – seja capital,
conhecimento especializado ou um recurso natural a ser explorado. As comunidades rurais
iii

Moçambicanas encontram-se numa situação difícil, já que o recurso principal deles (terra,
floresta, etc.) é do estado e a comunidade tende a faltar o dinheiro, conhecimento e
organização para investir. Os recursos essenciais para a implementação de um
empreendimento (conhecimento, terra/recursos, capital) muitas vezes são facilmente
acessíveis sem a necessidade de entrar em parceria com comunidades, especialmente para as
empresas mais capitalizadas, enquanto entrar em parcerias com muitos actores de pequena
escala (indivíduos, pequenas associações produtivas) implica custos de transacção não
desejáveis pelo investidor-parceiro. Uma excepção são os investimentos baseados no
fornecimento de produtos pelos pequenos produtores/operadores, em casos onde o domínio
do investidor sobre todas as fases de produção não e possível em função do pouco capital ou
não é desejável em função do custo (e.g. empreendimentos muito intensivos em mão de obra
em relação às margens e lucro). Outra excepção são os empreendimentos conjuntos onde a
comunidade contribui com um recurso escasso (e.g. infra-estrutura turística financiada por uma
entidade pública, direitos a um bem natural único). Nos demais casos, a possibilidade do
investidor conseguir os recursos que ele procura sem nenhuma parceria de verdade, seja em
função de um investidor executar uma consulta comunitária antes de qualquer sensibilização
ou do profundo senso de necessidade dentro das comunidades que faz com que eles se
contentam com menos do que é justo, sugere a necessidade de intervenções a alto nível para
equilibrar a mesa de negociações a favor das comunidades. Opções para intervenção ao nível
da legislação, da aprovação e supervisão de projectos de investimento e adquisição de direitos
à terra/recursos, e da preparação e negociação comunitária são exploradas nas recomendações.
A legislação reconhece o valor que representa a terra para um investidor (e os direitos locais de
uso e aproveitamento da terra), e a consulta comunitária é vista como o instrumento (e o
momento) pelo qual a comunidade pode definir os termos de investimento. Os nossos
resultados demostram que os termos podem implicar a cedência ou não de DUAT, a cedência
de direitos de forma temporária ou permanente, a conceituação da parceria como a “obrigação
social” (na forma de infra-estrutura de utilidade publica) ou uma actividade produtiva para
geração de renda. Contudo, a falta de reconhecimento das formas que as parcerias podem
assumir por parte das comunidades e até dos próprios provedores de serviço (e muito menos o
valor dos direitos cedidos em relação ao valor dos benefícios adquiridos), faz com que na
maioria dos casos os direitos são cedidos de forma permanente com termos não muito
favoráveis. As comunidades mais capacitadas conseguem por condições, mas muitas vezes não
documentadas (deixando seu cumprimento, como tal, a critério do investidor), e raramente
condições que levam a parcerias para a geração sustentável de renda de benefício generalizado.
Por outro lado, uma vez cedido o direito de uso e aproveitamento de terra a terceiros, a
comunidade perde a capacidade de moldar a forma de ocupação e uso da terra (e a existência
ou não de parcerias dentro destes usos) e os benefícios e custos que isto implica. Tudo isto
sugere a necessidade de uma profunda consciencialização não só sobre os direitos
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comunitários perante a lei, mas sobre os diversos modelos de negócio (e as suas implicações
para os padrões de ocupação e controlo da terra; custos, benefícios e riscos) e as características
de um acordo/documento jurídico. Por outro lado, aponta a necessidade de revisitar os
condicionalismos para um investidor poder investir e adquirir o DUAT ou uma concessão
florestal ou mineira em Moçambique.
Apesar das dificuldades, para as poucas comunidades que estão em algum tipo de parceria,
tendem a encontrar na parceria a única alternativa de entrar nos negócios ou gerar algum
benefício, mesmo estando em desvantagem (Sitoe 2013). A compilação dos benefícios
percebidos e já concretizados das parcerias estudadas apontam uma diversidade de benefícios,
que podem incluir o emprego, a geração de renda, a infra-estrutura social, a infra-estrutura
produtiva, benefícios que surgem de acções tomadas pela comunidade para reafirmar os seus
direitos ou uma combinação destes. Por outro lado, a contribuição da iTC às parcerias
encontradas sugere a possibilidade de assumir um papel chave na viabilização de parcerias que
dependem do DUAT para serem concretizados; no surgimento de parcerias através do apoio à
negociação; no melhoramento da gestão e/ou desempenho de parcerias existentes; e no
empoderamento das comunidades para exigirem a prestação de contas do investidor-parceiro.
Também encontramos evidência da demanda para parcerias por parte das comunidades: em
muitos dos casos onde foram criadas e legalizadas associações e parcerias com entidades
externas estavam a faltar, a comunidade colocou esta situação como a sua preocupação
principal.
Por outro lado, as parcerias observadas, apesar de serem esparsas, são muito diversas.
Encontramos parcerias motivadas por factores diversos, iniciados por actores diferentes, com
actores diversos (sector privado, sector publico, ONGs e híbridos), cobrindo sectores diversos
(agrícola, pecuária, florestal, turismo) e com varias entidades comunitárias (indivíduos,
associações e comunidades como tal). Encontramos parcerias onde a terra permanece nas
mãos da comunidade e aquelas onde foi cedida ao investidor; e parcerias onde a propriedade
do negócio pertence ao investidor, às associações e a ambas partes. Por outro lado, existe uma
grande variabilidade no que pode ser referido como a “qualidade” da parceria: o modelo de
negócio; o grau de formalização; o estado actual (incipiente, funcional ou parado); e até que
ponto a distribuição dos custos, benefícios e riscos entre a entidade comunitária e investidorparceiro pode ser considerada equilibrada. Poderia dizer que não existem “modelos” como tal,
mas sim experimentos diversos em várias fases de testagem. Embora existem poucos
exemplares de cada modelo, esta diversidade serve como laboratório da vida real e para
destilar algumas lições e orientações futuras. No geral, apontam uma multitude de pontos
fortes e fracos que podem ajudar na identificação de futuras intervenções estratégicas, e para a
sua testagem, monitora e avaliação, e revisão no estilo pesquisa-acção.
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INTRODUÇÃO

Este manuscrito explora o papel das parcerias entre comunidades e investidores como um
mecanismo para o desenvolvimento rural no contexto da recente onda de investimentos e
aquisições de terras e recursos naturais em grande escala. A pesquisa situa-se em Moçambique,
um país numa posição única para gerar lições de relevância para a comunidade global, devido a:
(i) um clima de investimento dinâmico em um ambiente onde as instituições locais para o
exercício de direitos e ambições de desenvolvimento colectivo continuam fracas; (ii) uma
legislação amplamente reconhecida por ter alcançado um equilíbrio incomum entre a
protecção dos direitos consuetudinários e dos investidores; e (iii) o generoso financiamento por
parte de parceiros bilaterais para apoiar as comunidades em alavancar seus direitos jurídicos
para concretizar benefícios económicos em base de sua terra e recursos naturais no âmbito da
Iniciativa de Terras Comunitárias (iTC). A Iniciativa de Terras Comunitárias (iTC) é uma parceria
de doadores, governo e sociedade civil que foi concebida 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 a
redução da pobreza e o desenvolvimento rural 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. Essa instituição seria a responsável para a expansão da
cobertura e continuidade da missão da iTC de trabalhar em colaboração com o governo e as
diversas organizações, programas e provedores de serviços no país para a realização dos seus
objectivos no âmbito da implementação da Lei de Terras de 1997. Como parte do processo de
criação das bases para o estabelecimento de uma instituição permanente de âmbito nacional, a
iTC contratou vários órgãos de pesquisa para realizar uma série de estudos para fornecer
evidências para a eficácia de diferentes tipos de intervenções, bem como orientações para a
consolidação de sucessos e abordar as deficiências que têm limitado o alcance e a eficácia do
programa. Foi neste contexto que uma equipa da Universidade Eduardo Mondlane, em parceria
com a Universidade de Georgia, implementou uma pesquisa em 4 províncias do país para
sistematizar as experiências em 3 temas: delimitação de terras comunitárias; demarcação de
terras em nome de associações; e parcerias entre comunidades e investidores e com programas
virados ao desenvolvimento económico local. Este relatório apresenta os resultados da
pesquisa no tema de parcerias.
É importante começar por conhecer como as parcerias encaixam dentro da lógica global do
programa. Cabe de forma central na visão da iTC, que é: “Comunidades rurais com terras
1

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. 1” Contudo, o objectivo principal e a
abordagem de intervenção não mencionam parcerias de forma explícita. As capacidades
fortalecidas no âmbito dos direitos legais de uso de terra, a organização comunitária de base e
a planificação comunitária (e.g. desenvolvimento de planos de maneio de recursos naturais ou
planos de negócio) são vistas como o mecanismo pelo qual as comunidades se tornam actores
no seu próprio desenvolvimento e os “actores ligados à gestão de recursos naturais e
desenvolvimento comunitário” são envolvidos.
O relatório começa com uma revisão da literatura internacional sobre o investimento privado
como um mecanismo de desenvolvimento rural, e uma discussão de parcerias comunidadesprivados em Moçambique. Isto é seguido por uma discussão da metodologia, a apresentação
dos resultados, e a destilação de lições e recomendações.
2

INVESTIMENTO PRIVADO E O DESENVOLVIMENTO RURAL

Parcerias Comunidades-Privados Como Mecanismo de Desenvolvimento Rural
Os governos e as organizações não-governamentais nos países em desenvolvimento têm lutado
muito para identificar estratégias eficazes para apoiar o desenvolvimento económico rural. As
reformas neoliberais que vieram na esteira das reformas de ajustamento estrutural da década
de 1990 fez com que o tamanho do aparelho estatal diminuiu, reduzindo assim a possibilidade
do governo fornecer o investimento necessário para estimular o desenvolvimento rural. Na
década 2000, um conjunto de mudanças no cenário global levou a um rápido aumento no
interesse por parte de investidores públicos e privados em terras agrícolas nos países do “global
South.” Estes incluem aumentos generalizados e uma maior flutuação de preços de bens
comerciais básicos, o crescimento económicos dos países emergentes e maior demanda nos
bens comerciais, compromissos políticos a biocombustíveis e outras fontes alternativas de
energia, e especulações sobre o retorno futuro da terra e dos seus produtos (Anseeuw et al.
2012; Cotula 2011; Schoneveld 2012). Isso levanta a questão se os investidores privados podem
preencher essa lacuna de investimento rural.
Vários mecanismos pelos quais isto pode acontecer são teorizados na literatura. Alguns destes
mecanismos são a geração de renda por meio do emprego formal, engajamento como
produtores em sistemas de fomento ou empreendimentos conjuntos; investimento em infraestrutura pública; e multiplicadores económicos e tecnológicos locais e na indústria a jusante
(German et al. 2011; World Bank 2010). Contudo, muita da literatura sobre o investimento
1

Ver: http://www.itc.co.mz/sobre-a-itc (14 Fevereiro, 2014).
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agrícola de grande escala contemporânea e histórica aponta as dificuldades em converter estas
possibilidades em realidade (Byerlee 2013; German et al. 2011). Alguns factores determinantes
desta discrepância são a ausência ou ma-qualidade da consulta comunitária2; o risco e
desempenho variável de investimentos agrícolas e de parcerias com comunidades; a fraca
governação das condições e incentivos para o investimento; e a própria logica de investimento
e maximização do lucro. Quando há evidência da reestruturação de sectores rurais chaves a
favor dos pequenos produtores-exploradores, geralmente há um envolvimento muito proactivo
por parte do governo central para orientar o investimento e desenvolvimento económico do
sector rural (Mandondo na imprensa; Schoneveld et al. 2010).
Segundo uma análise das grandes transacções em terra em 5 países Africanos (Cotula et al.
2009), um tema recorrente é a limitada importância e valor das transferências financeiras dos
investidores às comunidades em comparação com o emprego e o desenvolvimento de infraestrutura. Parcerias ou empreendimentos conjuntos que geram rendimento continuo para
ambas as partes, embora apareçam em alguns casos em Moçambique, são muito escassos na
literatura (Cotula e Leonard 2010). Isto sugere que no caso de deslocamento de machambas ou
outras actividades económicas das comunidades locais, o emprego tende a ser a única forma
que as famílias podem recuperar as suas perdas. Quando estes benefícios não são canalizados
às famílias mais impactadas ou tem um valor inferior ao valor dos usos costumeiros deslocados,
as perdas podem prevalecer sobre os ganhos (German et al. 2011; Schoneveld et al. 2011).
A Gestão os Riscos e Benefícios do Investimento Agrícola: Questão de Governação ou
Modelos Alternativos para o Desenvolvimento Rural?
Há um debate a nível internacional sobre como lidar com os resultados decepcionantes do
investimento agrícola em grande escala. A comunidade global parece ser dividida: a solução
encontra-se na melhor governação da terra e do investimento, ou num modelo alternativo para
o desenvolvimento rural (Borras et al. 2011). Os defensores da primeira vista enfatizam as
oportunidades económicas que esta nova onda de investimentos implica para a população rural,
desde que as consequências negativas podem ser evitadas através da melhor governação. O
problema, alegam-se, encontra-se na fraca aplicação da lei, e a solução na melhor regulação e
incentivos para induzir um comportamento responsável por parte dos investidores (de Schutter
2

Enquanto as consultas comunitárias são vistos como um mecanismo através do qual as comunidades podem
negociar benefícios com os proponentes do projecto, as evidências apontam para a dificuldade de negociar
condições vantajosas nas negociações iniciais. Os problemas incluem a fraca coordenação e prestação de contas
interna a comunidade; expectativas não realistas por parte das comunidades dos benefícios que o investimento
pode trazer; a interferência do governo nas negociações a favor do investidor; a documentação fraca ou
tendenciosa dos acordos feitos; e o não cumprimento dos termos acordados por parte dos investidores. Em
Mocambique, a maioria dos resultados de sucesso ocorreram somente após a resistência e protesto para injustiças
percebidas durante a implementação (German et al. 2011).
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2011; Wolford et al. 2013). Os defensores da segunda vista argumentam em contra da
alienação de terra costumeira a favor de investidores privados, devido às ameaças inerentes
aos direitos, meios de subsistência e segurança alimentar das populações rurais. Olivier de
Schutter, Relator Especial da ONU sobre o Direito à Alimentação, argumenta que alienar os
direitos à terra das comunidades a favor de investidores resulta em modelos de negócios com
muito menos potencial para aliviar a pobreza, e acelera mercados de terra com efeitos
potencialmente destrutivos aos meios de subsistência rurais (de Schutter de 2011). Para de
Schutter e outros que apoiam este ponto de vista, o problema é o modelo em si, e a solução
encontra-se com formas alternativas de investimento que melhor apoderam as comunidades
rurais.
Em paralelo a este debate, tem surgido uma multitude de a nível internacional orientados à
melhoria na governação da terra e o investimento agrícola. Estes incluem princípios regionais e
internacionais para a boa governança da terra (AU et al. 2009; FAO 2009), os princípios
internacionais sobre o investimento responsável (FAO et al. 2010), e várias formas de
rotulagem e certificação a nível de sector. Os mais relevantes para o tema parcerias são o
“Princípios para o Investimento Agrícola Responsável que Respeitem os Direitos, Meios de
Subsistência e Recursos” (PIAR) da FAO, IFAD, UNCTAD e Banco Mundial (FAO et al. 2010), e
sistemas de certificação por terceiros no sector florestal e de biocombustíveis. Para uma
discussão mais detalhada destes dois instrumentos, ver o Anexo I.
Vale a pena reflectir sobre como as expectativas do papel dos investidores privados na geração
de “valor compartilhado” (um conceito introduzido nos PIAR) esta a ser percebido e
concretizado dentro de Moçambique. Há muita discussão actual sobre o conceito de
“responsabilidade social” ou “responsabilidade social empresarial” (RSE) por parte das grandes
empresas, e também pelo governo e sociedade civil no âmbito da Lei de Terras. Para além da
ampla publicidade dos programas de responsabilidade social por parte do sector privado3,
programas governamentais e não-governamentais vêem a responsabilidade social como uma
oportunidade para promover o desenvolvimento local. O quarto relatório anual da Iniciativa de
Terras Comunitárias, por exemplo, identifica a responsabilidade social como um dos
mecanismos de geração de renda para as comunidades alvo que poderia ser implementado
com financiamento de parceiros do sector privado (iTC 2010). E o governo Moçambicano está a

3

Ver, por exemplo: GALP Energia (http://www.galpenergia.com/PT/sustentabilidade/responsabilidadecorporativa/dimensao-social/Paginas/dimensao-social.aspx); Mozal
(http://web.archive.org/web/20080430144716/http://www.mozal.com/); IFLOMA
(http://www.komatilandforests.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=13); e Rio
Tinto (http://www.riotinto.com/ourcommitment/communities-4796.aspx) (acessado 16 Agosto 2013).
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desenvolver normas nacionais para a implementação de uma política de responsabilidade social
empresarial4.
Corroborando as tendências globais documentadas na literatura, as empresas que praticam a
responsabilidade social em Moçambique tendem a definir as suas próprias normas e politicas,
com a excepção de alguns megaprojectos onde compromissos de responsabilidade social as
vezes são negociados com o governo Moçambicano5. Contudo, há alguma discussão sobre a
efectividade da RSE no país, e sobre a aceitabilidade da redução dos impostos que isto implica 6.
Alguns notam que as empresas confundem o conceito com as suas obrigações perante a lei,
enquanto outros constatam o não-cumprimento com as normas promulgadas nas políticas das
próprias empresas (CTV 20127). E com poucas empresas no pais aderindo às normas
internacionalmente aceitadas,8 é importante perguntar até que ponto as críticas destas
iniciativas (de serem uma forma de ‘green-washing’, uma forma de contornar compromissos
éticos e legais mais significativos9, ou um mecanismo para silenciar críticas relativas às suas
operações) sejam validas.
3

PARCERIAS COMUNIDADES-PRIVADOS EM MOÇAMBIQUE

Compromissos Políticos
Os compromissos políticos em Moçambique com respeito a parcerias entre investidores e
comunidades são consagrados na Política Nacional de Terras (Resolução 10/95) e a Lei e
Regulamentos que a acompanha; a Estratégia de Desenvolvimento Rural de 2007 (Conselho de
Ministros 2007); e o Projecto de Parcerias entre Comunidades e Investidores (“Pro-Parcerias”)
do Programa de Uso e Aproveitamento de Terra e Recursos Naturais, Direcção Nacional para a
Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR et al. 2009).

4

http://www.ambafrance-mz.org/A-Responsabilidade-Social (acessado 16 Agosto 2013).
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191204.htm (acessado 16 Agosto 2013).
6
http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2013/03/sobre-responsabilidade-social-das-empresas.html
(acessado 16 Agosto 2013).
7
Ver tambem: http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2007/12/empresas-no-con.html (acessado 16
Agosto 2013).
8
FAO et al. (2010). Ver tambem: http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/ e
http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2007/12/empresas-no-con.html (acessado 16 Agosto 2013). E
importante notar que ate estes códigos de conduta internacional são criticados por legitimizar “o inaceitável: a
aquisição empresarial de longo prazo de terras das populações rurais” (http://focusweb.org/content/why-weoppose-principles-responsible-agricultural-investment-rai).
9
Tais coma a gestão de impactos socioeconómicos e ecológicos, a indemnização, a reconstrução dos meios de
subsistência, ou o desenvolvimento económico local. Os mecanismos de contornar compromissos mais
significativos podem incluir a autodefinição das normas a serem seguidas, a ambiguidade destes compromissos, ou
a falta de independência na sua e aplicação.
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Entre os objectivos prioritários, a Política Nacional de Terras destaca:




Recuperar a produção de alimentos, para que sejam alcançados níveis de segurança
alimentar;
Criar condições para que a agricultura do sector familiar desenvolva e cresça … sem que
falte o seu recurso principal, a terra; e
Promover o investimento privado … sem prejudicar os interesses locais.

E como principio, destaca “a promoção do investimento privado nacional e estrangeiro sem
prejudicar a população residente e assegurando benefícios para esta e para o erário público
nacional.” Quer dizer que assegura tanto a posse de terra e assim a possibilidade de
crescimento do sector familiar, quanto o investimento privado e a produção de alimentos, mas
não identifica como estes diversos objectivos serão alcançados ou reconciliados. O Documento
do Projecto de Pro-Parcerias constata que, “O potencial destes dois Objectivos, no confronto
um com o outro, é equilibrado pela noção de que, os investidores devem procurar aprovação
local antes de requererem um direito de posse do uso e aproveitamento de Terra; e que este
processo também pode gerar harmonização de parcerias entre os investidores e os actuais
ocupantes das terras” (Conselho de Ministros 2009: 1). Também reconhece um crescente
debate sobre a política de terra no qual as parcerias figuram cada vez mais como uma das
principais maneiras de reconciliar diferentes interesses (ibid).
A Política Nacional de Terras (Resolução 10/95), em grande medida, identifica os possíveis
mecanismos através dos quais o investimento privado pode interagir com os direitos e usos
costumeiros da terra. A política identifica 4 classes de terras que deveriam acompanhar a
dinâmica de uso, 2 delas relevantes ao sector rural:
1. Recursos com ocupação e utilização pouco densa, em geral pelo sector familiar/
artesanal e normalmente com acesso deficiente ao mercado. Neste tipo de recursos, o
problema é garantir o acesso e a segurança de posse e/ou uso futuro.
2. Recursos virtualmente nunca antes ocupadas ou exploradas. Por definição são recursos
com certo grau de inacessibilidade. O seu potencial para ampliar o acesso está
dependente da capacidade de investimento público e privado.
Na primeira classe de terras, a Politica vislumbra o prevalecimento do “direito consuetudinário
na transmissão dos direitos de uso e aproveitamento da terra” onde “o acesso do investidor …
deverá ser negociado e acordado com a comunidade”. No caso da segunda classe de terras, o
que a política chama-se “de difícil acesso,” a política vislumbra “a transferência e títulos de uso
e aproveitamento da terra” acompanhado por “mecanismos de incentivos fiscais e de mercado
para atrair investimentos.” Isto sugere que na primeira classe de terras, embora haja uma
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abertura para o investimento, o DUAT ficaria em nome da comunidade. Isto teria uma
implicação directa para os modelos de negócio que encaixariam dentro de cada classe de terras:
para a primeira classe, as opções seriam restritos aos modelos em que o DUAT permanece nas
mãos da comunidade, e para a segunda, os modelos mais adequados seriam aqueles onde o
DUAT é adquirido pelo investidor por meio da consulta.
O Regulamento da Lei de Terras identifica o processo pelo qual um investidor privado adquire o
DUAT. Para além do envolvimento das “comunidades locais” no processo de identificação
prévia do terreno e na consulta comunitária, o Administrador do Distrito deve dar seu parecer
sobre “a existência ou não, na área requerida, do direito de uso e aproveitamento da terra
adquirido por ocupação.” Nos casos em que recaiam outros direitos sobre a área requerida, o
Administrador deve indicar “os termos pelos quais se regerá a parceria entre os titulares do
DUAT adquirido por ocupação e o requerente.” Embora as orientações aqui são mais vagos,
este texto sugere a possibilidade de transferir os direitos adquiridos por ocupação ao investidor
em caso de interesses múltiplos/sobrepostos – desde que as condições de alienação do DUAT
(presumivelmente, a consulta comunitária e os benefícios locais identificados a troca da
cedência de DUAT) sejam especificadas.
Esses compromissos sugerem – embora com certa ambiguidade entre a Politica de Terras e o
seu regulamento – uma intenção para duas classes de parceria em Moçambique, para que a
selecção deve depender, em grande parte, dos padrões atuais de uso e ocupação da terra:
1 Modelo 1 – Modelos de parceria no qual a comunidade retém o DUAT e entra em
acordo com o investidor para a produção ou extracção de algum bem.
2 Modelo 2 – Modelo de parceria no qual o DUAT u outro direito de exploração é
transferido da comunidade para o investidor, em troca de algum benefício local.
Por outro lado, a Estratégia de Desenvolvimento Rural 2007-2025 estabelece o compromisso
político de fomentar parcerias triangulares entre o Estado (como proprietário da terra),
comunidades (como os “usuários e possuidores efectivos da terra”) e Privados (como “gestores
e parceiros económicos”). Nesto contexto, a titulação fundiária é visto como um mecanismo
para que as comunidades possam “fazer uso de instrumentos documentais de negociação em
parcerias comunitário/privadas” (Conselho de Ministros 2009: 34). Também estabelece um
compromisso de fomentar parcerias público-privadas “com configurações variáveis quanto ao
número e tipo de participantes (Estado, privados, sociedade civil e ONGs) … e finalidade”
(Conselho de Ministros 2009: 53), mas não especifica o papel das comunidades dentro destas
parcerias. O projecto Pro-Parcerias procura abordar este compromisso através da promoção da
criação de parcerias sustentáveis entre comunidades e investidores nas áreas rurais (DNPDR et
al. 2009). No documento de projecto, as parcerias são abordadas como “uma forma de
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incentivar o investimento para áreas rurais de forma que possa equilibrar interesses
potencialmente concorrentes,” e o papel do governo como a equilibração de potenciais
oportunidades com possíveis ameaças. O projecto tem como resultado principal esperado
estratégias para o melhoramento de subsistência da agricultura familiar, através da criação de
parcerias sustentáveis entre comunidades e investidores em zonas rurais. As condições
reconhecidas como base para parcerias sustentáveis entre comunidades e investidores incluem,
entre outros: (i) DUAT em nome da comunidade garantidos; (ii) fortalecimento do uso e
aproveitamento de terra pela comunidade no desenvolvimento económico local; e (iii)
desenvolvimento económico local através de 2 vias, o apoio aos planos e iniciativas das
próprias comunidades e o encorajamento de parcerias com investidores.
Modelos de Negócio Reconhecidos na Literatura
O modelo de negócio pode ser definido como a maneira em que uma empresa estrutura seus
recursos e relações com parcerias e clientes para gerar e capturar valor (Vermeulen e Cotula,
2010), nas fases de produção ou extracção, processamento e venda. Os principais modelos de
negócio reconhecidos na literatura são resumidos na Caixa 1.
Caixa 1. Modelos de negócio (Cooke et al. 2011; Vermeulen e Cotula 2010)
Os principais modelos de negócio reconhecidos na literatura são:
1. Operações industriais de grande escala em que uma empresa possui os meios de produção (direitos
à terra ou outros recursos naturais, capital, infra-estrutura) e contrata trabalhadores assalariados
para realizarem tarefas-chave.
2. Acordos contractuais para o fornecimento de produtos agrícolas ou matérias-primas, nos quais os
operadores de pequena escala celebram acordos com empresas privadas para o fornecimento de
um produto conforme termos pré-concordados. Normalmente, os operadores de pequena escala
concordam em fornecer uma determinada quantidade e qualidade de um produto em troca de
insumos e assistência técnica (muitas vezes subtraído do preço de venda) e um mercado seguro.
3. Propriedade núcleo-“outgrower”10 ou modelo "híbrido", em que o investidor possui e gere uma
plantação comercial ("propriedade núcleo"), enquanto fornece matéria-prima adicional de
pequenos produtores ("outgrower"). Esta é essencialmente uma combinação dos dois primeiros
modelos. Ela geralmente envolve uma fábrica de processamento pertencente à e operada pela
empresa, para que a propriedade núcleo ajude a minimizar os riscos para a empresa, assegurando
um montante garantido de matéria-prima para a fábrica.
4. Empreendimento conjunto ou “joint venture” envolvendo propriedade conjunta de um
empreendimento em que cada parceiro faz uma contribuição dos recursos necessários para iniciar o
negócio (muitas das vezes, complementares – e.g. dinheiro e conhecimento tecnológico por parte
da empresa, e direitos à terra ou aos recursos naturais por parte da comunidade), e partilham
quaisquer lucros ou perdas realizadas. Os empreendimentos conjuntos muitas vezes envolvem a
10

Um esquema “outgrower” é a agricultura por contrato anexado a uma propriedade núcleo gerido e controlado
pelo investidor.
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autoridade de decisão em proporção igual ao nível de propriedade ou participação accionaria na
empresa.
5. Contrato de gestão em que uma entidade (individuo, associação, empresa) trabalha nas terras
agrícolas ou numa concessão pertencente a outra pessoa ou empresa, pagando uma taxa fixa ou
estabelecendo um acordo de partilha de lucro em troca deste direito. Este modelo pode incluir:
a. Uma empresa que utiliza as terras ou explora os recursos naturais comunitários por uma taxa
anual fixa ou partilha dos lucros (cessão de exploração); ou
b. Contrato de gestão, em que os produtores ou exploradores individuais ou associados (muitas
vezes de pequena escala) trabalham a terra ou concessão de uma empresa a troca de um
pagamento fixo em dinheiro ou espécie, ou a partilha da colheita (“sharecropping”) ou dos
lucros de acordo com um percentual pré-acordado.

Há uma serie de tipologias para diferenciar modelos de negocio e de parceria em Moçambique
(Almeida 2008; CARE 2013; DNPDR 2014; Knox e Tanner 2011). Esta pesquisa emprega as
definições na Caixa 1, mas esclarecemos aqui como como as outras tipologias se articulam com
as definições utilizadas aqui.
Modelo 1: Operações industriais de grande escala. Este modelo inclui campos comerciais em
que a empresa adquire DUAT, têm propriedade plena de todas as operações, e contrata
trabalhadores em regime de tempo inteiro ou parcial. Também inclui concessões comerciais de
madeira em que a empresa adquire os direitos sobre toda a madeira dentro da área de
concessão, têm a propriedade plena de todas as operações, e contrata trabalhadores em
regime de tempo integral ou de tempo parcial. Consideramos que este modelo inclui os
seguintes modelos citados no contexto Moçambicano:




Cedência de DUAT a troca de pagamento em dinheiro (uma quantia fixa ou pagamentos
periódicos fixos) ou espécie (infra-estrutura e/ou serviços públicos) (Knox e Tanner
2011);
Cedência de DUAT a troca de emprego (Knox e Tanner 2011); e

Modelo 2: Acordos contractuais para o fornecimento de produtos agrícolas ou matérias-primas.
Este modelo inclui a agricultura por contrato, no qual os agricultores de pequena escala
cultivam e entregam uma determinada quantidade e qualidade de uma cultura a um privado.
Muitas das vezes, os produtores recebem sementes, fertilizantes, pesticidas e/ou apoio técnico
do investidor, cujo valor é deduzido do pagamento na hora da colheita. Também pode incluir a
exploração de madeireira ou mineira em pequena escala em que a matéria-prima é extraída e
entregue a um privado num local especificado em troca de equipamentos, um avanço
financeiro e/ou um mercado seguro. Vários arranjos tem sido testados para minimizar o
problema de ‘side-selling,’ incluindo um arranjo ’50-50’ (onde os produtores só são obrigados a
vender a metade da sua produção à empresa); contractos com associações onde os membros
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se auto-fiscalizam (para evitar que a infracção de um membro resulte na perda do contrato
para todos) (e.g. Companhia Vanduzi); e acordos entre o governo e privados para garantir a
exclusividade do direito de compra à fomentadora (MINAG 2008). Consideramos que este
modelo inclui os seguintes modelos citados no contexto Moçambicano:






Fomento (Almeida 2008; DNPDR 2014)
Contractos de comercialização (DNPDR 2014)
“Value chain approach” ou abordagem da cadeia de valor (CARE 2013)
“Contract farming”, o modelo intermediário e o modelo informal (CARE 2013)
“Ingrower and incubating schemes,” onde os agricultores produzem em sua própria
terra, sob contrato, e o privado traz tecnologia adicional para além do conjunto padrão
de insumos – a mecanização, irrigação, etc. (CARE 2013)

Modelo 3: Propriedade núcleo-“outgrower” (híbrido 1 & 2). Este modelo inclui acordos
contratuais ligados a operações industriais de produção e/ou processamento. Consideramos
que este modelo inclui os seguintes modelos citados no contexto Moçambicano:





Sistema de fomento ligado a campos agrícolas e/ou uma fabrica do parceiro privado
(DNPDR 2014)
“Nucleus estate model” e o modelo centralizado, com a principal diferença sendo os
bens da empresa (campos agrícolas geridos na forma industrial, instalações de
processamento, ou ambos) (CARE 2013)
“Ingrower and incubating schemes,” em casos onde o privado mantem o seu próprio
terreno e/ou instalações de processamento (CARE 2013)

Modelo 4: “Joint venture”. Este modelo é definido pela propriedade conjunta de um
empreendimento, o que pode assumir formas variadas. Com respeito à terra e recursos
naturais, o direitos de posse (DUAT, concessão) podem permanecer nas mãos da
comunidade/associação ou ser cedidos ao privado. Consideramos que este modelo inclui os
seguintes modelos citados no contexto Moçambicano:




Sociedade ou “joint venture” (DNPDR 2014)
Cedência de DUAT a troca da participação comunitária num “joint venture” (Knox e
Tanner 2011)
Compra de acções por entidades comunitárias em empreendimentos comerciais, no
qual o uso da terra ou recursos comunitários serve como pagamento (CARE 2013)

Modelo 5A: Contrato de gestão – Tipo A onde um privado utiliza as terras ou explora os
recursos naturais comunitários. Consideramos que este modelo inclui os seguintes modelos
citados no contexto Moçambicano:
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Cedência temporária e condicional dos terrenos de uma comunidade ou uma associação
a um privado (DNPDR 2014)
Cessão de exploração (CARE 2013; DNPDR 2014)
Exploração florestal a troca do 20% (Sitoe e Maússe-Sitoe s.d.)

Modelo 5B: Contrato de gestão – Tipo B onde entidades comunitárias trabalham a terra ou
concessão de uma empresa. Consideramos que este modelo inclui os seguintes modelos
citados no contexto Moçambicano:


Cedência temporária e condicional dos terrenos de um privado a uma comunidade, uma
associação ou produtores individuais (DNPDR 2014)

Não consideramos os modelos de emprego, benefícios económicos e benefícios sociais
identificados por Almeida et al. (2008) modelos de negócio como tal, senão possíveis benefícios
que podem fazer parte de muitos dos modelos de negócio acima identificados.
A Tabela 1 resume as características-chave dos diversos modelos de negócio. Estas
características moldam os possíveis benefícios (e.g. emprego, partilha de lucros, mercado,
mecanização, apoio técnico, infra-estrutura e serviços sociais), e dos riscos. Entre os custos,
destacam a perda (temporária ou permanente) da terra; a perda dos meios de subsistência; a
falha do negócio; a contratação de trabalhadores de fora da comunidade; uma empresa que
não honra seus compromissos; termos de contrato injustos; ou a subnotificação de lucros (e.g.
no caso de um empreendimento conjunto) ou inflação de custos (e.g. no caso de fomento).
Para uma discussão mais detalhada sobre a influência do modelo de negócio na partilha de
riscos e benefícios, ver o Anexo I. Um modelo de negócio inclusivo pode ser definido como um
modelo no qual os parceiros compartilham valor. Segundo Vermeulen e Cotula (2010), "valor"
pode ser avaliado pelos seguintes componentes: (i) propriedade, ou seja quem é o dono da
propriedade do negócio e dos bens da empresa; (ii) voz, ou a possibilidade de influir na tomada
de decisões da empresa; (iii) riscos, ou seja quem assume os riscos principais entre os parceiros;
e (iv) ganhos, ou a partilha de custos e benefícios dentro da parceria.
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Tabela 1. As características-chave dos diferentes modelos de negócio
Modelo de Negócios

Propriedade
do Negócio
Empresa

Direito à Terra

Empresa

Comunidade

Modelo híbrido
(propriedade de núcleo‘outgrower’)

Empresa

Empreendimento
conjunto (‘joint
venture’)
Contrato de gestão –
Tipo A (terra ou recursos
comunitários usados por
uma empresa)
Contrato de gestão –
Tipo B (terra duma
empresa usada pelos
pequenos produtoresexploradores)

Empresa e
comunidade

Empresa ou
comunidade
(propriedade núcleo); e
comunidade (esquema
‘outgrowers’)
Comunidade

Operações industriais
em grande escala
Acordos contratuais

Empresa

Controle Sobre a
Produção
Empresa
Produtores/exploradores
individuais ou associados
e a empresa
Empresa (propriedade
núcleo); empresa e
comunidade
(machambas dos
‘outgrowers’)
Empresa, comunidade
ou ambas as partes

Empresa ou
ambas as
partes

Comunidade

Empresa

Comunidade
ou ambas as
partes

Empresa

Comunidade, as vezes
com assistência da
empresa (e.g. na
mecanização)

Implicação dos Compromissos Políticos para o Encaixamento dos Modelos de Negocio nas
Dinâmicas de Uso Local
Se voltamos à aparente intenção do governo para adaptar as opções de parceria aos padrões
atuais de uso e ocupação da terra, podemos identificar dois grupos de modelos em função da
sua compatibilidade com as classes de terra rural identificadas na Politica Nacional de Terras
(Tabela 2). No geral, o primeiro grupo de modelos aplica-se em casos de ocupação e utilização
“pouco densa” da terra e recursos naturais pelo sector familiar/artesanal, e o último em áreas
com recursos “virtualmente nunca antes ocupadas ou exploradas.”
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Tabela 2. Modelos de negócio compatíveis com as classes de terra identificadas na Politica
Nacional de Terras
Classe de Terra Rural da
Politica Nacional de Terras
Recursos com ocupação e
utilização pouco densa, em
geral pelo sector familiar/
artesanal

Recursos virtualmente
nunca antes ocupadas ou
exploradas

Implicação para a Selecção
Modelos de Negocio Compatíveis
de Modelos
com o Compromisso Politico
Modelos de parceria no qual  Acordos contratuais de
a comunidade retém o DUAT
produção ou extracção
e entra em acordo com o
 Componente ‘outgrowers’ do
investidor para a produção
modelo hibrido
ou extracção de algum bem
 Contrato de gestão – Tipo A
 Joint venture / sociedade
Modelo de parceria no qual
 Operações industriais de
o DUAT u outro direito de
grande escala (plantação
exploração é transferido da
agrícola ou concessão
comunidade para o
florestal);
investidor, em troca de
 Propriedade núcleo no modelo
algum benefício local
hibrido
 Contrato de gestão – Tipo B

Para qualquer das duas situações (ou em situações com uma ocupação que poderia ser
considerada moderadamente densa), um dos instrumentos mais importantes na especificação
dos termos de investimento é a consulta comunitária, “uma actividade legalmente obrigatória
onde o investidor deve: (i) determinar se a área pretendida tem ocupantes; e (ii) se tem
ocupantes, determinar as condições da parceria pela qual os ocupantes podem ceder os seus
direitos a terceiros” (Almeida et al. 2008, ênfase adicionada).
Situação Actual de Parcerias em Moçambique
Estudos feitos no contextual actual de parcerias no país descobriram que apesar de uma
estrutura de política estimulante para parcerias entre investidores e comunidades…
“Há relativamente poucos sucessos duradouros, acordos bem documentados e acordos
mutuamente benéficos que possam justificar o ser chamado por ‘parcerias’. A maioria
do investimento privado até à data, começa com investidores que requerem
directamente ao Estado o direito de uso e aproveitamento da Terra, que depois é
concedido com uma pequena consulta na comunidade local, apesar disso ser um
requisito legal. O resultado foi uma combinação de fraca harmonização, com benefícios
limitados para as comunidades, conflitos de terra e comportamentos que procuram
rentabilizar a terra, que frequentemente tem minado a viabilidade económica dos
empreendimentos comerciais.” (DNPDR 2009: 1)
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Ou seja, parcerias verdadeiras de benefício mútuo não estão a surgir com muita frequência na
ausência de estratégias de apoio ao atingimento deste objectivo.
Vale a pena também explorar a natureza das parcerias que sim concretizaram apesar desta
tendência global. O estudo mais sistemático de parcerias entre comunidades e investidores em
Moçambique foi o de Almeida et al. (2008), que abrange 33 parcerias distribuídas em 7
províncias do país. Embora haja muita variação nos sectores representados, a maioria dos
projectos eram no turismo, seguido pela agricultura e agro-indústria. Não encontraram
nenhuma parceria no sector mineiro. Quanto aos modelos de parceria, as parcerias eram
dominados pelo fomento (que cai dentro da categoria “acordos contratuais”), seguido por
“benefícios socioeconómicos” (benefícios económicos ou sociais que podem acompanhar vários
modelos de negocio, mas que geralmente surgem da consulta comunitária no contexto das
operações industriais de grande escala) (Tabela 3).
Tabela 3. Tipos de actividade e modelos de parceria nos casos investigados por Almeida et al.
(2008)
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Dados sobre a área abrangida pelo projecto e o número de beneficiários, que pode servir de um
indicador importante dos custos em relação aos benefícios, estão a faltar em muitos dos casos
estudados. Contudo, aqueles projectos onde a informação existe dão alguma ideia da variação
actual. A área abrangida pelos projectos varia entre 821 e 300,000 ha, e o número de
beneficiários nacionais entre 120 e 36.000.
Por último, e dada a visão na política e legislação de terras de reconhecer e formalizar os
direitos consuetudinários não como finalidade senão como meio de desenvolvimento
económico, vale a pena perguntar sobre as oportunidades económicas na ausência de parcerias.
Há uma falta de evidência multissectorial. Contudo, uma análise de Sitoe e Tchaúque (s.d.)
constata que quando falta um investidor privado interessado, as comunidades precisam de
apoio externo (seja do governo ou duma ONG) para que a gestão comunitária de recursos
naturais possa gerar renda a favor das comunidades. Também constata que na maioria dos
casos, o maneio comunitário de recursos naturais (o chamado “CBNRM”) no país é apoiado por
projectos de curto prazo financiado pelo estado ou ONGs, e não por investidores privados.
METODOLOGIA
A pesquisa aplicou uma metodologia de estudo de caso padronizado em cinco províncias do
país (Gaza, Manica, Nampula, Niassa, Zambézia) para documentar intervenções financiadas
pela Iniciativa de Terras Comunitárias, os seus resultados e as lições relacionadas. A
metodologia empregada em cada província incluiu uma revisão da documentação oficial do
programa; entrevistas com informantes-chave que representam as agências governamentais,
os provedores de serviço e os investidores; e a análise de estudos de caso das comunidades
beneficiárias e grupos "controlo." Em cada província, 12 comunidades foram visitadas: 4
envolvendo a delimitação de terras comunitárias (que fornece direitos não exclusivos à terra
dentro de "comunidades" de até 10.000 ha), 4 envolvendo a demarcação de terras
comunitárias (que fornece direitos exclusivos em nome de associações, sujeitos a certos
deveres, a áreas geralmente inferiores a 100 ha), e 4 comunidades vizinhas às comunidades
delimitadas (que nós chamamos de “grupo controlo"). A pesquisa também incorporou grupos
de "controlo" para as terras demarcadas, compostos por indivíduos da mesma comunidade que
não fizeram parte da associação beneficiaria.
Os grupos de controlo foram seleccionados para explorar os efeitos das intervenções da iTC,
incluindo mudanças nas práticas costumeiras de uso da terra, sobre os não-beneficiários:
comunidades vizinhas cujas terras ainda não foi delimitada no caso de delimitação, e famílias
que anteriormente usavam a terra ou moradores adjacentes no caso da demarcação. Para além
do objectivo de obter uma cobertura uniforme de casos de delimitação e demarcação, a
selecção de estudos de caso buscou maximizar a diversidade de situações no terreno (por
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exemplo, exploração madeireira ilegal, o deslocamento de usos costumeiros da terra devido a
investimentos agrícolas em grande escala, a perda de terras a favor das concessões mineiras) e
para seleccionar preferencialmente projectos que envolvam parcerias para facilitar as lições de
aprendizagem sobre o mesmo.
O principal método de recolha de dados a nível comunitário foi discussões em grupos focais
desagregados por género. No caso das delimitações, discussões em grupo foram realizados com
5 grupos: líderes comunitários (incluindo os comités de gestão de recursos naturais
estabelecidos no contexto da intervenção da iTC); grupos de homens e mulheres da
comunidade alvo; e grupos de homens e mulheres da comunidade de controlo. No caso das
demarcações, discussões em grupo foram realizados com três grupos: os membros da
associação beneficiária, e grupos de controlo de homens e mulheres. Temas explorados com
cada grupo em relação a parcerias incluíam: a presencia e natureza das parcerias existentes, as
situações que levaram ao surgimento das parcerias; o papel da iTC no surgimento ou
fortalecimento das parcerias; o estado actual das parcerias; e os resultados percebidos.
Almeida et al. (2008) reconhecem a dificuldade de identificar se um relacionamento entre uma
comunidade e um actor externo seja uma “parceria.” A definição adoptada pela Direcção
Nacional para a Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR 2014: 8) é “uma relação em que
comunidades e investidores juntam esforços, meios e factores de ‘produção’ com vista ao
desenvolvimento de uma ou várias actividades económicas rentáveis e sustentáveis com o
intuito de partilha dos benefícios e riscos daí decorrentes.” Para estes autores, que empregam
uma definição mais restrita ao conceito, as parcerias comunidades-privados devem incluir os
seguintes aspectos:
1
2
3
4
5

Uma relação económica (DNPDR 2014);
A partilha de benefícios e riscos (Almeida et al. 2008; DNPDR 2014);
Uma relação duradoura (Almeida et al. 2008; DNPDR 2014);
Ganhos duradouros (Almeida et al. 2008);
Um entendimento comum das duas partes sobre os objectivos e o papel de cada um,
formalizado num instrumento jurídico (DNPDR 2014);
6 A manutenção de algum direito e/ou controlo sobre a sua terra por parte da
comunidade, ou benefícios económicos concretos e contínuos em troca da cedência do
seu DUAT (DNPDR 2014);
7 Uma participação activa da comunidade na actividade que resulta do investimento
(Almeida et al. 2008); e
8 Uma participação por parte da comunidade local, na definição de alguns aspectos do
pretendido investimento, da sua estratégia de implementação (Almeida et al. 2008).
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Devido á menos rigorosa interpretação do conceito dentro do Regulamento da Lei de Terras11 e
o programa iTC, para a presente pesquisa uma parceria consiste: (i) num acordo formal (ou seja
com direitos e deveres conhecidos, mesmo de forma ambígua ou vaga), escrito ou verbal; (ii)
entre uma entidade comunitária (individuo, associação, ou comunidade como tal) e um actor
externo (empresa, governo ou ONG).
Esta metodologia e definição de parceria resultaram na identificação de 16 parcerias em varias
fases de negociação, andamento ou declínio nas 27 comunidades visitadas (ver Tabela 4). A lista
reflecte a amostragem da pesquisa, e assim não reflecte a totalidade de parcerias assistidas
pela iTC.

11

Sugere que uma parceria inclui qualquer acordo que resulta da consulta comunitária quando declara que nos
casos em que recaiam outros direitos sobre a área requerida, a consulta deveria determinar “os termos pelos quais
se regerá a parceria entre os titulares do DUAT adquirido por ocupação e o requerente” (ver também Almeida et
al. 2008).
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Tabela 4. Estudos de caso de parceria no âmbito do projecto de sistematização das experiencias da iTC
No.

Projecto

Gaza
1
O caminho para assegurar
direitos sobre a terra e
recursos naturais
2
Avante comunidade de
Canhane
3

Uso e aproveitamento
sustentável dos recursos
naturais na comunidade

Manica
4
Promoção do mel de
qualidade no Distrito de
Sussundenga, Província de
Manica
5

6

7

Projecto de legalização de
7 associações AgroPecuárias, demarcação das
suas terras e capacitação
dos seus membros

Localização
(Comunidade,
PA, Distrito)

Sector

Tipo de Parceria
ou Modelo de
Negocio

Parceiros
(nome e tipo)

Organizações de Apoio
Externo (histórico e
provedores de serviço no
âmbito da iTC)

Mucotuene;
Chaimite;
Chibuto
Canhane;
Tihovene;
Massingir

Agrícola

Fornecimento de
insumos a crédito

Turismo

Contrato de gestão
de um lodge
comunitário

Manzir;
Massano; Macie

Agrícola

Contrato de gestão
para o
arrendamento de
terras demarcadas

Associação Lhovuco
com Africa Works
(ONG)
Associação Covane
Community Lodge
com Barra Resorts
(privado)
Associações Manzir e
Akiko de Manzir com
RJ Enterprise
(privado)

Auxilio Mundial
(histórico); ORAM (PS da
iTC)
Helvetas, USAID, African
Safari Lodge Foundation,
Technoserve (histórico);
LUPA (PS da iTC)
ORAM (histórico);
ATEDECO (PS da iTC)

Muswata;
Mavonde;
Sussundenga

Pecuária

Comunidade de
Muswata com MozBeef (privado)

Micaia (PS da iTC)

Mussapa,
Mpunga e
Muswata;
Mavonde;
Sussundenga
Belas, Vanduzi,
Manica

Florestal

Cedência de DUAT
para uma operação
industrial a troca de
um edifício escolar
Acordo contratual
(estilo fomento)
para o fornecimento
de mel

Produtores
individuais com
Mozambique Honey
Company (privado)

Ministério de Turismo,
Kwaedza Simukai
(histórico); Micaia (PS da
iTC)

Agrícola

Acordo contratual
(estilo fomento)

Serviços de extensão do
Posto Administrativo de
Vanduzi, CIAT (histórico);
Caritas (PS da iTC)

Agrícola

Fornecimento de
serviços (sistemas
de irrigação)

Associações 7 de
Abril 1 e 2 com
Companhia Vanduzi
(privado)
Associação 7 de Abril
com PROIRRI
(público)
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8

9

10

Viabilização do processo
de delimitação de terras
comunitárias em doze
povoações localizadas nos
distritos de Sussundenga e
Manica
Demarcação e promoção
do associativismo em 10
associações agro-pecuárias
com áreas irrigáveis e em 3
CGRN no PA de Rotanda

Delimitação das
comunidades de
Mucombue e
Mutomboume
Nampula
11 Projecto de apoio à
delimitação e demarcação
de áreas de produção dos
membros da Associação
ACAMUSE
12 Apoio à Delimitação e
Demarcação das
Comunidades e parcelas
abrangidas pelo FISP
13 Projecto de apoio ao
projecto de delimitações e
demarcações de terras e
recursos naturais
comunitários

Mpunga, Dárue,
Sussundenga

Turismo

Empreendimento
conjunto (gestão de
um lodge
comunitário)

Associação Kubatana
Moribane com Micaia

Banco Mundial, Programa
de Áreas de Conservação
Transfronteiriças
(histórico); Micaia (PS da
iTC)

Mussapa,
Rotanda,
Sussundenga

Turismo

Empreendimento
conjunto (gestão de
um lodge
comunitário)

Associação Mukai
Kwaedza com
Ministério do
Turismo (público) e
Fungai Simbi
Chinyacata (privado)
Comunidade de
Mutomboumue com
IFLOMA

Kwaedza Simukai,
Magariro (histórico);
Mozambique Capacity
Building (PS da iTC)

Mutomboumue, Turismo
Penhalonga,
Manica

Não definido ainda
(gestão de uma
cascata)

Namirucuruco,
Chalaua, Moma

Acordo contratual
Associação Acamuse
(multiplicação de
& Pannar Seed
semente certificada) (empresa privada)

CLUSA, CARE (histórico);
OLIPA-ODES & ORAM (PS
da iTC)

Sibabone, Aube, Agrícola
Angoche

Acordo contratual
(venda de gergelim)

CLUSA, FISP (histórico);
ORAM (PS da iTC)

Mutapua,
Namina,
Mecuburi

Hibrido (cedência
de DUAT para uma
operação industrial
industrial a troca de
infra-estrutura
social e emprego;
fornecimento de
serviços no cultivo
de Eucalipto)

Agrícola

Florestal
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Associação de
Produtores de
Sibabone com ‘AGRA’
(privado)
Comunidade
(cedência de DUAT) e
produtores
individuais
(fomento) com Lúrio
Green Resources
(privado)

Associação Kwaedza
Simukai (PS da iTC)

OLIPA-ODES & ORAM (PS
da iTC)

Niassa
14 Projecto para apoio na
delimitação de terras
comunitárias e promoção
de parcerias efectivas com
investidores para
exploração sustentável dos
recursos naturais
Zambézia
15 Projecto para apoio na
delimitação e
microzoneamento dos
recursos naturais das
comunidades
16

7 comunidades
do PA de
Chiconono,
Muembe

Florestal

Hibrido (cedência
de DUAT para uma
operação industrial
a troca de infraestrutura social e
pagamento anual;
acordos contratuais
para o cultivo de
Eucalipto)

Associação de
Comités de Gestão de
Recursos Naturais
Ngadinji (ACOGEN)
com New Forests
Company (privado)

Fundação Malonda
(histórico e contínuo);
ACORD (PS da iTC)

Muodo,
NamacurraSede,
Namacurra

Florestal

Acordo contratual
(estilo fomento)

SDAE (histórico e
contínuo); SIDE (PS da
iTC)

Agrícola

Financiamento dos
projectos agrícolas
(contratopromessa)

3 associações de
apicultores (Zuere,
Samora Machel de
Eruthu, Roldão) com
ADECOZA (ONG)
2 associações agropecuárias (Wiuanana
de Muodo, 25 de
Junho de Tangue)
com o SDAE

20

SDAE (histórico e
contínuo); SIDE (PS da
iTC)

4

RESULTADOS

Prevalência de Parcerias entre Comunidades e Investidores
A Prevalência de Parcerias nos Estudos de Caso Pesquisados
Conforme os dados quantitativos (Tabela 5), há uma boa prevalência de parcerias entre
comunidades e entidades externas nos estudos de caso na nossa amostra, com a prevalência
muito maior na Província de Manica do que nas demais províncias. Isto deve-se, em parte, dos
esforços do Ministério do Turismo, através da Direcção Nacional de Áreas de Conservação, de
mobilizar o apoio comunitário na protecção da Reserva Nacional de Chimanimani bem como na
promoção do turismo naquela região. Nesta base foram estabelecidas parcerias para a
produção de mel (como forma de reduzir as queimadas descontroladas) e para a construção e
gestão de lodges comunitários e capacitação de guias turísticos (como forma de promover o
turismo).
Tabela 5. Prevalência de “parcerias” nos estudos de caso pesquisados nas 5 províncias
Província

Gaza
Manica
Nampula
Niassa
Zambézia
Total

Número
de Estudos
de Caso
9
6

Número de
Estudos de Caso
com Parceria
3
5

8
3
1
27

3
1
1
13a

Sectores Representados

Agrícola, turismo
Agrícola, florestal, pecuária,
turismo
Agrícola, florestal
Florestal
Agrícola, florestal

% dos Estudos
de Caso com
Parceria
33
83
38
33
100
48

a

Este número é menor do numero total de parcerias (16) porque em 3 estudos de caso, estavam presentes 2
parcerias.

Apesar deste aparente sucesso, os dados qualitativos sugerem a necessidade de qualificar estes
resultados em função de vários factores, entre os quais: (i) os vieses de amostragem; (ii) a
qualidade e desempenho das parcerias encontradas; e (iii) o papel da iTC no surgimento e
desempenho das parcerias. Há dois vieses de amostragem que valem a pena mencionar. Por
um lado, os projectos da iTC foram seleccionados em função de factores que influenciam ou
reflectem o surgimento de parcerias. Dois dos critérios de selecção de projectos a serem
financiados pela iTC são a pressão sobre a terra ou recursos naturais e o conflito, ou seja onde
há interesse por parte de terceiros na apropriação dos recursos duma comunidade. Acordos
entre comunidades e ‘investidores’ são mais prováveis de ocorrer onde há investidores
interessados. O terceiro critério de selecção é um pedido por parte de uma comunidade ou
uma associação. Tais pedidos são raros e reflectem um nível de organização comunitária
incomum. Tal organização sendo um factor importante em facilitar parcerias entre
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comunidades e investidores (IFC 2000) sugere que as parcerias serão mais propensos a existir
em tais comunidades. Tudo isto sugere que estas comunidades apresentam características
especiais que podem por si só atrair parcerias com terceiros, e assim não representam uma
situação geral. O segundo viés de amostragem foi um artefacto da pesquisa, que pelo esforço
de incluir na amostragem vários casos de parceria em cada província, acabou por privilegiar
comunidades delimitadas ou demarcadas com presencia de parceria.
Desafios para o Estabelecimento de Parcerias entre Comunidades e Investidores
Considerando as ambições do programa iTC, os vieses de amostragem discutidos acima (que
tendem a exagerar a prevalência de parcerias) e a definição abrangente de parceria empregada
neste trabalho, o 46% de casos com algum tipo de parceria (mesmo se não funcional e sem
gerar nenhum beneficio ainda) exagera a realidade encontrada no campo. Como será discutido
abaixo, apenas 3 casos (23% da amostra) apresentam parcerias funcionais, onde a comunidade
expressa contentamento, há um aparente equilíbrio de riscos e benefícios e onde a parceria
gera renda – mesmo para poucas pessoas. E em muitos dos casos há uma demanda não
realizada: onde foram criadas e legalizadas associações e parcerias com entidades externos
estavam a faltar, a comunidade colocou esta falta como a sua preocupação principal (e.g.
Moma-Mavuco e Mirrepe na Província de Nampula; Muodo na Província de Zambézia).
A dificuldade de estabelecer parcerias funcionais, de benefício económico mútuo, reflecte um
desafio agudo não só para comunidades locais, mas também para empresas e empresários
Moçambicanas. A situação foi muito bem captada por um representante do Centro de
Promoção do Investimento na Província de Nampula:
“Na região norte, não há capacidade em termos de poder do investidor local ou nacional
entrar na parceria. Porque nenhum moçambicano tem já condições criadas para
apresentar-se junto ao parceiro para levar os recursos necessários para ser parceiro. …
Você entra com recursos, ou imóveis, e você nem tem recursos de terra, que pertence
ao governo. O governo vai dar a terra a quem quiser. E é necessário ter dinheiro para
pagar todas as despesas para a demarcação do seu terreno... Não é muito dinheiro, mas
precisa ser pago. E nenhum Moçambicano tem poder de pagar. Por isto, todos os
projectos que você vai encontrar naquela lista, não vai encontrar Moçambicanos. São
um ou dois. É necessário estudar-se como fazer para o Moçambicano que não tem
recurso, como fazer parceria com quem vem de fora. Acho que o estado tem a agilidade
para ver que isto acontece. Os DUATs são entregues em nome da empresa que vai
implementar aquele projecto. … Se o estado quiser, este terreno pode passar a um
Moçambicano, apoderar você. Para ter capacidade de negociar com o outro. Ali vou
entrar em parceria. Porque de outra maneira, não. E a contraparte deve formar a você.
Não pode andar um parceiro com um parceiro que não tem capacidade, para poder falar
22

a mesma linguagem, quando estão reunidos falar a linguagem de gestão. ‘Cash flow,’ é
preciso saber o que é.” – CPI Nampula
Quer dizer que um conjunto de factores de natureza estrutural – a falta de capital, a política
nacional e a limitada capacidade técnica – inibem o estabelecimento de empreendimentos
conjuntos entre parceiros estrangeiros e empresas nacionais ou locais. O fato de um parceiro
ou comunidade Moçambicano não poder entrar com recurso terra como a sua contrapartida,
seja pela política do governo ser dono da terra ou pela possibilidade de adquirir terra sem ter
que estabelecer parcerias com nacionais ou comunidades, representa uma limitação
significativa e não necessária.
Entrevistas com investidores e representantes de vários órgãos de governo identificaram uma
seria de barreiras ao estabelecimento de mais parcerias com comunidades. Entres estas
destaca-se:
1 Os custos de transacção que implica entrar em parceria com comunidades. Entrevistas
com vários investidores sugerem que entrar em parceria com comunidades é algo a ser
evitado se possível, em função do custo de interagir com muitos actores de pequena
escala e o desejo de controlar todos os factores de produção. A dispersão dos
camponeses gera dificuldades em fornecer assistência técnica e mecanização (“o
técnico leva muito tempo para assistir 3 ou 4 pessoas por dia; com mais de 5 hectares, a
empresa já pode ajudar com maquinaria”). E a perda de controlo sobre os factores de
produção (terra, mão de obra) representa um risco para a empresa. Conforme um
representante duma empresa florestal, “Aquilo que consegue fazer moro, dificilmente
vai querer entrar em parceria com comunidade.”
2 A possibilidade de operar sem constrangimentos na ausência de parcerias com
comunidades. Isto aplica-se ao acesso à terra e ao acesso a incentivos fiscais do Centro
de Promoção de Investimento. Quanto o acesso à terra, mesmo com uma consulta
comunitária bem-feita, as comunidades raramente colocam uma parceria económica
(visada à geração sustentável de renda para cada parte) como condição para a cedência
de direitos de uso e aproveitamento de terra ou recursos naturais. Seja pela grande
necessidade de serviços e infra-estruturas básicos (saúde, escolar, agua), ou pela
tendência por parte do governo e os provedores de serviço de orientar as comunidades
a favor da infra-estrutura social, as comunidades tendem a pedir escolas, postos de
saúde e furos de água a troca da terra e recursos naturais. Por outro lado, a
consciencialização que acompanha a delimitação assume um papel importantíssimo na
habilidade duma comunidade exigir prestação de contas na hora de negociar a cedência
de DUAT para um investidor. Sem nenhum esforço por parte do SPGC ou órgãos que
promovem o investimento para canalizar os investimentos para comunidades
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delimitadas, não e realista esperar que a comunidade vai ter a consciencialização ou
habilidades necessárias para poder negociar modelos de negócio mais benéficos.
Entrevistas com representantes do CEPAGRI e do CPI também sugerem que
entrar em parcerias com comunidades como uma pré-condição para o acesso à terra ou
incentivos fiscais nunca foi nem considerado. O único contexto onde este tipo de
condicionalismo esta a ser aplicado é no contexto do programa Prosavana, onde estão a
iniciar experiencias pilotos com empréstimos cujos critérios de selecção incluem a
inclusão de outgrowers no modelo de negócio. Num sector onde os juros tendem a ser
muito altos em função do risco envolvido, isto representa uma oportunidade muito
grande em função dos termos concessionários dos empréstimos (10% de juros, em
comparação com 20 a 25% no mercado livre)12. Contudo, com apenas 5 casos pilotos, a
sua cobertura é ainda muito limitada.
Nas próximas duas seções, a qualidade e desempenho das parcerias encontradas e o papel da
iTC no surgimento e desempenho das parcerias serão discutidos em mais detalhe.
A Qualidade das Parcerias Encontradas
A qualidade de parcerias entre comunidades e terceiros consiste em vários componentes. Os
que serão tratados aqui são:
 O modelo de negócio;
 O grau de especificação e formalização do acordo;
 A partilha de riscos e benefícios; e
 O estado operacional da parceria.
Nesta secção enfocamo-nos nas parcerias entre entidades comunitárias (indivíduos,
associações ou comunidades como tal) e investidores privados, ou “parcerias comunidadeprivado” (DNPDR 2014), incluindo as que envolvem o governo (parcerias comunidade-públicoprivado, ou PCPP). As parcerias que envolvem o fornecimento de ajuda técnica ou financeira
como subsidio publico não são incluídos porque não são negócios como tal, e seria difícil definir
algum “modelo de negócio.”
Modelos de Negocio
Semelhante a Almeida et al. (2008), os modelos de negócio encontrados eram muito variáveis
(Tabela 6); de fato, várias das parcerias estudadas são susceptíveis de ter sido parte da amostra
desses autores. Contrastando os modelos encontrados com os citados na literatura,
encontramos cada modelo de negócio teoricamente possível com a excepção do contrato de
gestão – Tipo B (onde o DUAT ou concessão é em nome do investidor, que entra em acordo
12

Entrevista com representante de CEPAGRI, Província de Nampula.
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com membros da comunidade para trabalhar a terra a troca de pagamento em dinheiro ou
espécie). Por outro lado, documentamos um tipo de parceria adicional, que consiste no
fornecimento de insumos ou serviços a credito sem nenhum compromisso de vender o produto
ao provedor de crédito – diferenciando-o assim do modelo 2. Foram encontrados também uma
maior variabilidade de modelos híbridos do que o protótipo, que envolve um híbrido entre uma
operação industrial de grande escala (e.g. grande plantação agrícola ou florestal, concessão
mineira ou florestal industrial) e os acordos contratuais com os pequenos
produtores/operadores.
Tabela 6. Prevalência dos diversos modelos de negócio encontrados nos estudos de caso
pesquisados
Modelo de Negocio

Sectores Representados

1. Operações industriais de grande
escala

Florestal (4), Agrícola (1),
Mineiro (1), Pecuária (1)

2. Acordos contratuais com
pequenos produtores /
operadores (e.g. fomento)
3. Empreendimento conjunto
4. Contrato de gestão:
– Tipo A
– Tipo B
5. Fornecimento de insumos ou
serviços a crédito
6. Modelos híbridos:
– Modelos 1 & 2
– Modelos 3 & 4A
– Modelos 1 & 5
Comunidades sem presencia de
investidores-parceiros externos
a

No. (%) de
Casos
(n=27)
7 (25.9%)

No. (%) de
Parcerias
(n=14a)
1 (7.1%)

Agrícola (3), Florestal (2)

5 (18.5%)

5 (35.7%)

Turismo

2 (7.4%)

2 (14.3%)

– Agrícola
– n/a

1 (3.7%)
0

1 (7.1%)
0

Agrícola

1 (3.7%)

1 (7.1%)

– Florestal
– Turismo
– Florestal
n/a

1 (3.7%)
1 (3.7%)
1 (3.7%)
8 (29.6%)

1 (7.1%)
1 (7.1%)
1 (7.1%)
n/a

A amostra nesta tabela exclui os 2 investimentos do sector público.

Olhando pelos investimentos (penúltima coluna), as operações industriais são mais prevalentes,
seguido pelos acordos contratuais com pequenos produtores-operadores (geralmente para a
produção agrícola ou de mel). Olhando pelas parcerias (última coluna), o acordo contratual
parece ser o modelo de parceria mais prevalente; contudo, a prevalência de operações
industriais de grande escala dentro dos modelos híbridos demostra certa tendência para estes
modelos também. Entrevistas com os representantes do Centro de Promoção do Investimento
a nível provincial também verificaram uma tendência geral para os modelos industriais.
Também há uma tendência para certos modelos de negócio dentro de certos sectores: o
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modelo industrial no sector florestal e mineiro, os acordos contratuais na agricultura (e na
produção de mel no sector florestal), e empreendimentos conjuntos no turismo.
Mediante discussões com investidores, conseguimos explorar a flexibilidade nos modelos de
negócio empregados, e assim a possibilidade de influenciar a forma que as parcerias assumem.
Identificamos três condições nas quais um investidor pode considerar outros modelos de
negócio além das operações industriais de grande escala, nomeadamente: (i) caso em que os
padrões de ocupação da terra representam um constrangimento para a obtenção da projecção
industrial da empresa, o que incentiva a consideração de modelos de negócio mais inclusivos; (ii)
empresas com pouco capital que não tem escolha senão optar por o modelo fomento em
função das suas limitações financeiras em implementar uma operação industrial de grande
escala; e (iii) motivos políticos (acordo com o governo, requerimento para a certificação ou a
resistência social). Vale a pena reflectir na habilidade destes factores condicionarem modelos
de negócio mais inclusivos na prática.
O caso das grandes empresas florestais em Nampula e Niassa sugere uma dificuldade de
reconciliar os usos locais de terra com a tendência para grandes plantações contíguas nos
investimentos florestais. Entre este desafio pode existir uma oportunidade de ajustar o modelo
de negócio para melhor encaixar o investimento na realidade local, seja por um modelo hibrido,
o fomento, ou empreendimentos conjuntos. Contudo, esta a faltar condições e incentivos
suficientes para a modificação de forma significativa as práticas actuais, apesar dos conflitos de
terra. Isto sugere que na ausência de maior intervenção do governo em ajustar os termos de
adquisição de terra e investimento, em combinação com a organização comunitária para
viabilizar outros modelos, o incentivo apresentado pelo conflito de terra de optar por outros
modelos de negocio é ainda insuficiente para acondicionar ajustes reais.
Há de fato algumas empresas que trabalham no sistema de fomento. No caso de tabaco13 e
algodão, os motivos tem sido políticos: acordo entre o governo e empresas privadas, iniciados
apos a guerra, para o fornecimento de extensão agrícola a troca de acesso exclusivo ao produto
final a nível de distrito (minimizando, assim, o problema de side-selling). Conforme um
representante do Grupo Joao Ferreira dos Santos14, “fomento é, por definição, um serviço
publico.” Isto sugere que sem a garantia do governo do acesso exclusivo ao produto final, não
encaixaria facilmente dentro da logica produtiva da empresa. De fato, eles estão a explorar a
possibilidade de voltar para a agricultura comercial15. Há evidência de sistemas de fomento
13

Nos últimos 5 a 10 anos, algumas grandes empresas multinacionais conseguiram entrar no sector de tabaco sem
um acordo de fomento em função da sua maior nível de capitalização e o preço de mercado favorável. Contudo, o
modelo tem sido plantações industriais (entrevista com representante do JFS, 9 de Junho, 2013).
14
Entrevista no 9 de Junho, 2013, Johannesburg, Africa do Sul.
15
Para alem do capital, isto depende muito das condições económicas no entorno do investimento:
nomeadamente, uma massa crítica de actividade produtiva e comercial que viabiliza um investimento em função
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espontâneos, ou seja sem nenhum compromisso do governo de garantir a venda exclusiva, em
algumas das comunidades onde a iTC financiou intervenções. Isto encontra-se nas hortaliças na
Província de Manica; na produção de mel nas Províncias de Manica e Zambézia; e na produção
de sementes pela associação ACAMUSE em Nampula.
Há modelos de fomento que estão a surgir nas plantações florestais nas províncias de Nampula
e Niassa, mas a evidência sugere que o modelo não encaixa facilmente dentro da lógica
produtiva, senão duma lógica de natureza social e política: (i) a boa convivência com
comunidades vizinhas no caso do Lúrio Green Resources (Nampula); e (ii) os requerimentos
para a certificação do Forest Stewardship Council (FSC) no caso de New Forest Niassa. Dos
casos estudados, não há evidência de que a resistência social à expansão das plantações
industriais tem levado ao surgimento de modelos de negócio mais inclusivos. Embora haja uma
tendência para a incorporação de outgrower schemes, a lógica deste modelo parece ser
limitada à minimização de risco mediante à boa convivência e o cumprimento dos
requerimentos para a certificação, não uma logica de partilha de lucro. Nas palavras da
empresa, “expandir [o esquema de outgrowers] até satisfazer aos vizinhos para uma boa
convivência.” Em Niassa, apesar do conflito social generalizado, a única empresa de integrar um
componente de outgrowers é a única empresa na procura da certificação.
Formalização e Especificação dos Acordos de Parceria
Por especificação refere-se à negociação dos direitos e deveres de cada parceiro, e por
formalização refere-se à integração dos termos concordados (embora com lacunas e
ambiguidades) em contractos escritos, assinados por representantes legais de cada parte. Das
13 parcerias onde o nível de especificação e formalização da parceria foi verificado, foram
encontrados 6 acordos de parceria (46%) formalizados; uma parceria formalizada mas com um
exemplar que faltava a assinatura de um representante legal da empresa; 3 acordos (23%)
especificados mas sem documentação; e uma parceria em andamento mas com termos não
concordados. Nos acordos formalizados, encontrou-se irregularidades (no sentido de
ambiguidades ou lacunas muito sérios, que podem provocar conflito no futuro) em só um, o
acordo entre duas associações agro-pecuárias e a empresa RJ Enterprise em Gaza (ver Caixa 1,
abaixo). Parece não haver uma forte relação entre o nível de formalização e a relação entre a
empresa e a comunidade. Algumas das parcerias que estão actualmente a gerar mais
contentamento a nível da comunidade (entre New Forests Niassa e a associação ACOGEN, e
entre Moz-Beef e a comunidade de Muswata) faltam qualquer formalização, e uma das
parcerias com maior nível de descontentamento (o lodge comunitário de Canhane, em Gaza) é
formalizada. Por outro lado, muitos dos acordos formalizados surgem de uma história de
das ligações a montante e jusante. Ele julga que pela primeira vez desde antes da guerra, isso está se tornando
uma realidade.
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colaboração informal onde os benefícios da formalização foram aprendidos através da prática.
Pode-se supor que nas parcerias de boa-fé, haverá uma tendência natural para a formalização.
Diferente da formalização, os benefícios da especificação para a comunidade são óbvios; onde
os termos de acordo não foram especificados ou são entendidos de uma maneira diferenciada
entre os parceiros, há maior índice de descontentamento. Muitos destes casos são relacionados
a negociações de má-fé, orientadas à adquisição de terra ou recursos naturais da comunidade e
onde as promessas feitas pela entidade externa na hora da negociação nunca foram cumpridas.
Estes casos são discutidos em maior detalhe na próxima secção.
Partilha de Riscos e Benefícios
A qualidade das parcerias encontradas também pode ser avaliada pela forma em que os riscos
e benefícios estão distribuídos entre os parceiros. Entre os riscos identificados na literatura,
encontramos todos: a perda de terra e dos meios de subsistência, negócios falhados, a
contratação de pessoas de fora das comunidades impactadas, empresas que não honram os
seus compromissos, termos de contrato injustos e a subnotificação de lucros. A perda da terra e
dos meios de subsistência foi muito mais notável nas parcerias envolvendo operações
industriais de grande escala; dentro da nossa amostra, isto tem acontecido mais no sector
florestal (New Forests em Niassa, Lúrio Green Resources em Nampula e IFLOMA em Manica),
agrícola (Matanusca em Nampula) e mineiro (varias empresas no distrito de Moma, Nampula).
Riscos aos meios de subsistência também existem no modelo de fornecimento de insumos ou
serviços a crédito (observado no caso de Mucotuene em Gaza) e no Contrato de Gestão – Tipo
A (observado no caso de Manzir em Gaza). Outro risco, menos visível mas importante de
reconhecer, é o risco dos modelos híbridos em legitimar a ocupação de grandes extensões de
terra mediante o modelo da operação industrial a troca de benefícios muito limitados (ver
Caixa 1). O contraste entre as áreas designadas para a produção industrial (entre 10.000 e
40.000 hectares) e as áreas abrangidas pelos modelos de negócio considerados de interesse
comunitário (em geral, menos de 100 ha no agregado) levanta a questão se os modelos
híbridos envolvendo plantações industriais são apenas um paliativo empregado para dissipar a
resistência e minimizar os riscos apresentados pelas comunidades às plantações.
Caixa 1. Riscos aos meios de subsistência observados nos diversos modelos de negócio
― Operações industriais: Os modelos industriais de grande escala, seja na agricultura, as plantações
florestais ou na exploração mineira, apresentam os riscos mais significativos aos meios de subsistência
para as comunidades locais. Isto observa-se pela deslocação de machambas (observadas nas plantações
florestais em Nampula e Niassa, a construção de barragens para as plantações agrícolas em Nampula, e
nas concessões mineiras em Nampula) e de residências (observadas nas concessões mineiras em
Nampula e na construção de barragens para irrigação das plantações de banana em Nampula), ou pela
alta demanda de madeira para o processamento (que provocou o desflorestamento quase total,
inclusive das arvores fruteiras, por parte dos membros da comunidade de Mpuato, Distrito de Monapo,
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como resposta à demanda industrial da SANAM). Em alguns casos, as perdas de subsistência são
parcialmente compensados pela indemnização (construção de novas casas, alocação de terras
alternativas), o emprego ou a construção de infra-estrutura social (e.g. escola, furos de agua). Contudo,
estes arranjos tendem a ser caracterizados pela insatisfação por parte da comunidade em função do não
cumprimento ou cumprimento parcial dos acordos feitos durante a consulta (Casos 10, 13), a
insuficiência ou insegurança dos postos de trabalho (Caso 13), a falta de compensar as perdas de
subsistência com oportunidades para a geração de renda (Caso 13), ou a entrega de terra alternativa de
má qualidade (Caso 13). As comunidades tendem a estar satisfeitos só quando há a integração de infraestrutura social com projectos diversos para a geração de renda (caso 12 - New Forests Niassa), ou onde
a infra-estrutura social veio a troca de terra não muito valorizada pela comunidade (caso 4 - Mozbeef na
comunidade de Muswata em Manica).
― Obtenção de insumos ou serviços a crédito: Na parceria entre a ONG Africa Works e a associação
lhovuco em Gaza, a ONG dá crédito em insumos e gasóleo que posteriormente é pago em dinheiro ou
culturas com 10% de juros. Os associados enfrentam riscos associados à gestão da compra dos insumos
e a falhas de produção devido a factores externos como clima e mercados. A associação sente que não
tem controlo sobre o dinheiro que se gasta na compra dos insumos pelo facto da gestão das compras
ser feita pela Africa Works; por outro lado, há uma falta de clareza sobre as dívidas apresentadas pela
Africa Works – o que sugere um problema de contabilidade generalizada. Por outro lado, houve um caso
em que os membros tiveram que cultivar feijão para pagar a divida do milho num ano em que o milho
não foi rentável, e outro em que a Africa Works colheu o feijão da parcela de um associado sem a
presença do dono. Tais situações levam riscos económicos para a comunidade.
― Contrato de Gestão – Tipo A: Um acordo entre RJ Enterprise e duas associações agrícolas com terras
demarcadas na Província de Gaza formaliza “a concessão temporária de 920 hectares de terra … à RJ
Enterprise” durante um período de 15 anos; o “uso de 200 hectares para produção de arroz em regime
joint venture duração de 7 anos”; e o pagamento de “10% dos lucros da produção de cana-de-açúcar”
para os cedentes do espaço. Não especifica: a fórmula para a divisão de autoridade de decisão ou da
participação accionaria no empreendimento conjunto; quem é o parceiro; a área em que será cultivada
a cana-de-açúcar; e como o 10% vai ser dividido entre as duas associações. Para além disso, as
percepções dos associados sobre a forma de parceria são diferentes do que está escrito no contracto: (i)
que o RJ Enterprise vai cultivar e cuidar das parcelas dos associados para além da área cedida ao
investidor; (ii) o investidor deve dar as associações 10% da produção obtida nas terras cedidas (i.e. nos
920 ha); e (iii) as associações têm direito a 50% da produção de arroz numa área de 200 ha. A falta de
especificação termos chaves no contrato, a falta de compreensão do que o contrato diz, e os outros
riscos associados aos empreendimentos conjuntos reconhecidos na literatura (e.g. a subnotificação de
lucros, do qual o 10% será calculado, por parte do investidor) representam riscos muito grandes ao bemestar económico dos associados.
― Modelos híbridos: Em dois casos, os modelos híbridos observados envolveram um hibrido entre uma
operação industrial de grande escala e outro modelo (outgrower scheme ou fornecimento de serviços) a
favor da comunidade. Em ambos os casos, o componente outgrower ou de serviço de extensão estava a
beneficiar poucas pessoas (20 hectares total de Eucalipto para 6 comunidades no caso de New Forests
Niassa). Outro modelo industrial não foi captado como híbrido porque o componente comunitário
estava totalmente parado. Quando se considera que a área das plantações industriais são de 40.000 ha
(New Forests Niassa), 28.406 (Lúrio Green Resources Nampula) e 10.250 (IFLOMA Manica), a
contribuição à geração de renda por parte das comunidades é muito limitada.
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Quanto aos demais riscos, casos de negócios fracassados são poucos: um lodge comunitário em
Gaza que esta a ter problemas de gestão de finanças e infra-estrutura e de confiança entre
parceiros (comunidade de Canhane, Província de Gaza) e uma parceria concordada mas nunca
arrancada entre uma empresa florestal e uma comunidade vizinha para a gestão de uma área
turística (comunidade de Mutomboumwe na Província de Manica). No geral, os investimentos
do sector privado observados são robustos e as parcerias com comunidades as partes mais
fracas dos empreendimentos. Por outro lado, a contratação de pessoas de fora das
comunidades impactadas foi observada em duas formas: (i) a não contratação de pessoas da
comunidade local apesar das expectativas das comunidades que isso iria ocorrer (observado
nos investimentos mineiros em Nampula); e (ii) um sentido de vulnerabilidade dos postos de
trabalho actuais (observado nas plantações florestais em Niassa).
Há muita evidência de parceiros que não honram os seus compromissos, tanto nas negociações
sobre a terra e recursos naturais (durante as consultas comunitárias) como nas negociações de
parceria económica. Nas grandes plantações florestais, houve a tendência do cumprimento
parcial das promessas feitas durante as consultas comunitárias ou encontros para a resolução
de conflito: a construção de uma escola, um posto de saúde, uma ponte e 5 furos de água em
Mutapua; apoio no estabelecimento de uma parceria para a exploração turística e a construção
de salas escolares adicionais em Mutomboumwe; e a criação de muito menos postos de
trabalho do que o esperado devido à mudança do plano de uso da área cedida a IFLOMA depois
da consulta em Muswata. Como excepção à regra, o New Forests tem reputação de se cumprir
com as promessas; contudo, ma-entendimentos tem surgido sobre os valores desembolsados
pela empresa na hora de expandir a plantação e problemas laborais. No geral, estas áreas de
queixa são condições concordadas ou expectativas que nunca entraram em acordos escritos,
mas sim foram considerados na decisão de ceder o espaço para o investidor. Nas palavras de
um residente de Muswata, “se tivéssemos sabido que iriam atrasar [em criar emprego], não
teríamos cedido o espaço.” Estas discrepâncias entre os compromissos feitos na hora da
consulta e a implementação também foram observados nos investimentos mineiros no Distrito
de Moma (Nampula). Na comunidade de Mavuco, apenas um dos quatro investidores que
negociaram concessões mineiras na comunidade assumiu os seus compromissos perante a
comunidade. No entanto, mesmo eles atrasaram 5 anos na construção de dois furos de água e
quatro anos na construção da escola prometida. E nenhuma das 4 empresas aceitou empregar
membros da comunidade. “As empresas quando entram têm palavras bonitas mas depois não
cumprem.” A falta de emprego e o facto de as comunidades serem proibidas de entrar na área
demarcada, faz com que as comunidades se sintam perdedores com a entrada das empresas.
“ Nós estamos a aceitar porque achamos que vão dar emprego... Estas empresas que estão aqui
construiram onde tinham machamba e residências e a comunidade não ganha nada.”
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Nas negociações de parcerias económicas, encontramos situações diversas que surgem tanto
do má-entendimento entre as duas partes e factores parcialmente externos, como do mádesempenho da parceria e a má-fé. O caso de RJ Enterprise em Gaza referida na Caixa 1
demostra uma situação de má-entendimento entre as duas partes. Os má-entendimentos e a
influência de factores parcialmente externos também são ilustrados pela parceria entre
Mozambique Honey Company e a comunidade de Muswata. Na hora de pesquisa, a
comunidade queixou de que o MHC não disse no início que as colmeias iam ser entregues em
forma de empréstimo e que o preço pago para a mel era 5 Mt/kg menos do preço acordado. A
empresa estabelece um preço fixo a nível de distrito, que por sua vez flutua com o preço de
mercado. A situação de má-desempenho de parceria, e possivelmente de má-fé, é ilustrado
pelo caso da gestão de um lodge comunitário na comunidade de Canhane, Província de Gaza.
Construído por Helvetas em 2003 e inaugurado em 2004, o lodge passou para a comunidade
em 2006. Com a ajuda de Helvetas, e depois do Ministério de Agricultura, Lupa e Tecnoserve, a
comunidade arranjou vários parceiros para ajudar com a gestão do lodge. Com cada parceiro,
tiveram problemas de gestão de fundos (de um projecto do Banco Mundial e do próprio lodge)
e da infra-estrutura (má-manutenção das instalações, perca de alguns barcos), e o lodge estava
parado na hora da pesquisa. Também foi observado o cumprimento completo ou parcial de
alguns acordos estabelecidos verbalmente: fornecimento de um tractor do Lurio Green
Resources para a transportação de materiais para a construção de uma escola local em
Mutapua, e a lavora de 80 ha da associação apara o cultivo do arroz pelo RJ Enterprise.
Termos de contrato injustos são muito comuns nos contractos para a cedência de DUAT para
grandes extensões de terra a grandes empresas agrícolas, florestais e mineiras; também foi
observado nos acordos contratuais e contractos de gestão. As injustiças podem surgir da
magnitude das perdas em relação aos ganhos; da distribuição desigual dos benefícios e perdas
entre os membros da comunidade; e da transferência desigual de riscos para a comunidade. A
primeira situação é exemplada pela cedência de toda a área de terra de algumas comunidades
impactadas pela plantação do Lúrio Green Resources em Nampula, a troca de infra-estrutura
social, 30 postos de emprego e serviços de extensão florestal. Foi observada também na
comunidade de Mutomboumwe, onde uma grande área de terra foi ocupada pela IFLOMA há
muitas décadas, e a negociação recente não trousse nenhum resultado. Também é exemplada
pela cedência de terra produtiva, áreas residenciais e os principais recursos mineiros da
comunidade a empresas mineiras no caso de Mavuco (distrito de Moma, Nampula) a troca de
uma escola e alguns postos de emprego (nunca criados). Outros exemplos, embora onde as
perdas são menos extremas ou generalizadas, são: (i) a perda de terra produtiva e áreas
residenciais a troca da indemnização parcial (casas reconstruidas e terra menos fértil) durante a
construção da barragem para a empresa Matanuska no distrito de Monapo, Província de
Nampula; e (ii) a compra de mel com cera por parte do Mozambique Honey Company sem
compensar a comunidade pelo preço da cera na Província de Manica.
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A distribuição desigual dos benefícios e perdas foi observada nas parcerias envolvendo
associações com terras demarcadas, onde a exploração da terra foi motivo para a exclusão de
outros membros da comunidade da área (observado no caso de Sibabone em Nampula, e
esperado no caso da comunidade de Manzir em Gaza). Também foi observado em casos onde a
comunidade aceitou a cedência de DUAT sobre machambas de algumas famílias a troca de
benefícios colectivos (observado no caso de Mutapua em Nampula, onde algumas famílias
perderam as suas machambas a troca da promessa de infra-estrutura social, e onde as
oportunidades de emprego não eram canalizados especificamente às pessoas que perderam as
suas machambas). É um resultado esperado no caso de Manzir em Gaza, onde o contrato de
gestão cede por um período de 15 anos uma grande extensão de terra (920 hectares) de boa
qualidade (localizada numa baixa) à empresa, e os benefícios são limitados aos 36 associados.
A transferência desigual de riscos para a comunidade encontrou-se no caso de Sibabone, onde
a empresa prometeu comprar o gergelim mas não especificou o preço nem a hora de compra;
os associados encontraram-se a espera do parceiro com a colheita, sem saber se iam perder a
oportunidade de vender o produto no mercado livre antes dele estragar. Também observou-se
no acordo entre duas associações em Manzir e RJ Enterprise na Província de Gaza, onde a
ambiguidade dos termos de acordo transfere riscos inaceitáveis para a comunidade – tanto os
associados e os não-associados.
Não há evidência directa da subnotificação de lucros. Contudo, há ampla evidência da falta de
controlo sobre as práticas contabilísticas na gestão de lodges comunitários (na comunidade de
Canhane, em Gaza); na gestão do custo de insumos nas parcerias caracterizadas pelo
fornecimento de insumos a crédito (na comunidade de Mucotuene, em Gaza); e na gestão de
fundos para o desenvolvimento comunitário (no caso de New Forests Niassa). Esta situação de
má-gestão e má-governação de fundos representa um risco significativo para as associações e
comunidades envolvidas, o que pode minar de forma significativa os benefícios possíveis de
diversos tipos de parceria.
Estado Actual das Parcerias
Das 16 parcerias na amostra, 8 (50%) eram funcionais – uma delas já concluídas em função do
cumprimento dos termos concordados (ou seja a entrega de infra-estrutura). Outras cinco (31%)
estavam nas fases iniciais e assim com resultado indeterminado, e as 3 restantes (ou seja, o
19%) paradas na fase de negociação (caso do contrato de gestão em Manzir, e o modelo híbrido
para a gestão da cascata em Mutomboumwe) ou de implementação (caso do lodge comunitário
em Canhane).
Nos casos em que a parceria estava parada, a contrapartida comunitária (comunidade,
associação ou individuo) encontrava-se na plena dependência do parceiro externo para a
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implementação. No caso das associações em Manzir (Macie, Gaza), ceder a terra não era
suficiente para fazer pressão ao investidor para o arranque das actividades de parceria. O facto
de os associados não possuírem de equipamento agrícola e conhecimento sobre a produção e
mercados de culturas de rendimento abrangidas no acordo para iniciarem a produção, faz com
que estejam completamente dependentes do investidor para implementação das actividades.
Esta dependência foi imediatamente usada pelo investidor para exigir mais 1000 hectares
adicionais que não constam no contracto, que por sua vez parece ter travado o arranque da
parceria por parte do RJ Enterprise. No caso do lodge comunitário de Canhane (Massingir,
Gaza), a comunidade não tem nem como chamar ao parceiro quando aparecem problemas e
tem tido que chamar a terceiros mais poderosos (Agricultura, Lupa e Tecnoserve) para ajudar
na resolução de problemas. Mesmo em parcerias em andamento houve problema de
comunicação com o parceiro, já que muitas vezes a comunidade só tem número de telefono e
não sabe onde o parceiro reside. Isso deixa os membros da comunidade à mercê do investidor
quando se trata de garantir a efectiva implementação.
É importante notar que na nossa amostra, há apenas 3 ou 4 parcerias (21 a 29% dos casos
estudados) que podem ser consideradas a reunir todos os factores considerados importantes
para uma parceria de qualidade (Tabela 7). Para concluir, são poucas as parcerias de qualidade
para a geração de lucro sem termos de acordo que apresentam riscos muito significativos para
a comunidade.
Tabela 7. A qualidade das parcerias observadas (n=14a)
Provincia

No. de
Parcerias
Observadas

Gaza
Manica
Nampula
Niassa
Zambézia
Total

3
6
3
1
1
14

Termos
Especificados
&
Formalizados
3 (100%)
3 (50%)
2 (66%)
0c (0%)
0c (0%)
8 (57%)

Parcerias
Funcionais com
Benefícios Locais

Distribuição
Equitativa de
Riscos e Benefícios

1 (33%)
3 (50%)
2 (25%)
1 (100%)
0 (0%)
7 (50%)

0 (0%)
2 to 3b (40-60%)
1 (33%)
0 to 1b (0%)
1 (100%)
4 to 6 (29-43%)

Parcerias que
Exibem os Três
Critérios de
Qualidade
0 (0%)
2 to 3 (33-50%)
1 (33%)
0 (0%)
0 (0%)
3 to 4 (21-29%)

a

A amostra é restrita a parcerias com investidores privados.
Evidencia contraditória ou planos de expansão incertos dificultaram a classificação destes casos.
c
Acordos verbais só.
b

Barreiras Identificadas ao Estabelecimento de Parcerias de Alta Qualidade
Entrevistas com investidores, comunidades, provedores de serviço e representantes de vários
órgãos de governo identificaram uma serie de barreiras ao estabelecimento de parcerias de
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melhor qualidade, no sentido da sua potencialidade de gerarem maiores benefícios locais.
Entres estas podemos destacar os seguintes:
1 A fraca consciencialização comunitária (e dos provedores de serviço) de: (i) a gama de
possíveis benefícios que podem surgir da consulta comunitária (e.g. infra-estrutura
social, parcerias para geração de renda, e outros); (ii) a gama possíveis modelos de
negócio e a sua implicação para os usos actuais da terra, benefícios, custos e riscos; e (iii)
da implicação do investimento para os usos actuais da terra (“as pessoas não percebem
a escala da área [alvo para o investimento]”), que de outra forma iria levá-los a fazer
exigências mais realistas e compatíveis com as necessidades e ambições locais. Existe a
tendência entre os representantes do SDAE e outros actores presentes na hora da
consulta comunitária (e.g. investidores, provedores de serviço da iTC) de orientar a
comunidade com perguntas como, “o que mais precisam aqui, uma escola, ou um posto
de saúde?” Nunca ouvimos casos onde os intermediários sugeriram parcerias para
geração de renda como condição para a cedência temporária ou permanente de direitos
de uso da terra ou recursos naturais comunitários. Deixando de lado a actual
transferência de deveres para o fornecimento de serviços públicos que isto implica (ou
seja, dos órgãos de governo para o sector privado), e o benefício que isto implica para o
investidor (e.g. de fechar as suas obrigações perante a comunidade uma vez construída
a infra-estrutura concordada), estes casos demostram a orientação restrita que as
comunidades recebem sobre a gama de opções disponíveis para a sua consideração.
2 A fraca formação negociaria e jurídica das comunidades, que introduz uma serie de
riscos na hora de discutir os termos e formalizar o acordo, e é essencial para poder
assegurar que o que esta escrito: (a) representa o que foi acordado, em detalhe e sem
riscos de ma-interpretação; e (b) para ter certeza que o que está escrito terá a força da
lei. A desconexão entre o que as comunidades percebem que foi acordado e o que é
registrado em papel, tanto nas consultas comunitárias (ver o caso de Mutapua,
Nampula) quanto nos acordos de parceria (ver o caso de Manzir, Gaza); a presencia de
contractos para outrgrowers em Mutapua que faltavam qualquer assinatura de um
representante legal da empresa; e a abundancia de acordos verbais ou vagos que
deixam a comunidade à mercê do investidor (ver o caso de Sibabone, Nampula),
evidenciam o trabalho que resta a ser feito nesta área.
3 A fraca organização empresarial comunitária que permita entidades comunitárias
(indivíduos, associações) assumir um papel fundamental na realização do plano de
negócio, e assim atrair interesse verdadeiro por parte dos investidores de entrar em
parceria com comunidades. Isto se evidencia pelas realizações únicas da associação
agrícola mais bem organizada da nossa amostra – a associação ACAMUSE de Moma,
Nampula (e.g. parcerias internas e externas para o fornecimento de um produto com
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valor acrescentado – semente certificada). Também se evidencia pelos
constrangimentos enfrentados pelo sector privado de entrar em parcerias de verdade
com entidades que representam unidades produtivas menores, como no caso do Lúrio
Green Resources. Eles têm uma projecção industrial muito maior da área de DUAT
(56.000 hectares em relação a 28.406 hectares de DUAT), pela qual a diferencia poderia
ser cumprido pelas comunidades locais – excepto que precisam se tornar pequenas e
medias empresas para que isso se torne uma realidade. “Isto também é o nosso desafio,
conseguir que os indivíduos cheguem a ser uma associação, e por último chegar a fazer
uma pequena ou media empresa.”
4 A fraca governação interna das comunidades dos custos e benefícios associados às
negociações feitas. No geral, há pouco conceito tanto dentro das comunidades quanto
pelos provedores de serviço, da necessidade de governar os benefícios a nível da
comunidade. A percepção comum entre os provedores de serviço de que ‘gerar
benefícios para alguns é muito melhor do que para ninguém’ tende a minar uma
reflexão crítica entre os beneficiários directos das suas próprias responsabilidades
perante a comunidade em geral, seja a minimização de custos ou perdas ou a
governação de benefícios. Desta maneira, com a excepção dos CGRN (que tendem para
um sentido de responsabilidade colectiva), há uma tendência de tratar o apoio externo
à comunidade como um benefício particular. Isso é verdade mesmo nos casos em que a
demarcação e apoio a parcerias geraram custos para alguns membros da comunidade
que foram prejudicados no processo de formalizar direitos e intensificar a produção em
áreas demarcadas (ver os casos de Manzir em Gaza, e Sibabone e Namirucuruco em
Nampula). Também apresenta desafios nos casos em que haja um benefício económico
comum e/ou limitado a nível da comunidade, como no caso do fundo de
desenvolvimento comunitário estabelecido pelo New Forests (ver o caso de Chiconono,
Niassa) ou poucos postos de emprego muito desejados (ver os casos de Mutapua em
Nampula e Muswata em Manica).
5 O não-cumprimento do investidor com as suas promessas. Em varias comunidades
visitadas, e também em entrevistas com pessoal do programa ProSavana, observamos
acordos feitos entre comunidades e investidores que nunca foram cumpridos.
“Visitamos algumas áreas, onde as comunidades fizeram um acordo com o investidor
para construir uma escola, talvez um centro de saúde, e o investidor não o fez. Talvez
eles prometeram empregar as pessoas em sua plantação, mas por causa de algumas
condições de trabalho ilegais (e.g. sem feriados, horas extras), eles reclamaram e o
investidor os chutou para fora e trouxe pessoas de fora.”16

16

Entrevista com pessoal de ProSavana.
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6 Factores internos ao negócio e ao investidor. É importante reconhecer que certos
negócios impõem limitações sobre os possíveis modelos de negócio, o que pode servir
como limitação nos possíveis padrões de ocupação da terra ou modelos de parceria – e
assim limitar a possibilidade do investidor-parceiro responder de forma positiva a todas
as demandas que uma comunidade pode colocar. Nos investimentos em plantações
florestais, por exemplo, as empresas falam de níveis elevados de despesas de capital
relativo a área ocupada, o que requer grandes extensões de terra para um negócio
viável. Outros negócios podem ter directrizes estritas de controlo de qualidade que
impõem certas condições mínimas nas condições de cultivo (e.g. hortaliças, semente
certificada). Conforme o Lurio Green, “Tem que conhecer a comunidade onde você esta
inserido, e ver dentro daquele pacote saber como integra-los. Mas pode ser difícil criar
padrões disto, pela diferencia que a companhia faz. Isto que determina a necessidade de
fazer parceria.”
A própria logica económica ou técnica do investimento pode gerar uma
desconexão ou incompatibilidade inerente entre os planos das empresas e a dinâmica
de ocupação e uso local da terra, como parece ser o caso das grandes empresas
florestais em Nampula e Niassa – que tem tido uma grande dificuldade de reconciliar os
usos locais de terra com a tendência para grandes plantações contíguas. Entre este
desafio pode existir uma oportunidade de ajustar o modelo de negócio para melhor
encaixar o investimento na realidade local, seja por um modelo hibrido, o fomento ou
empreendimentos conjuntos. Contudo, esta a faltar incentivos ou mecanismos
suficientes para a modificação das práticas actuais de forma significativa, já que o
modelo industrial continua quase inalterado apesar da grande incidência de conflito
social17.
Por outro lado, a experiencia da empresa ou do gestor de trabalhar nas
condições locais também influi sobre a sua possibilidade de encaixar dentro dos usos
actuais da terra e das expectativas de uma comunidade. Nas palavras de um investidor:
“Investidores vêm do primeiro mundo, pensam em termos de propriedade. Pensam
que isto é deles e depois tem que mudar de ideias. Claro que obtemos concessão, ou
DUAT, mas depois verifica que há cerca de 100 famílias vivendo la!”
“Se você chega para uma pessoa que já tem uma ideia daquilo que você veio a fazer,
é diferente daquela pessoa que não tenha ideia do que você veio a fazer. … Quando
você apanha a comunidade que já sabe alguma coisa, tem que estar preparado a
apanhar as pessoas… Para quem esta a espera disso, …vai saber adaptar e ainda
17

Por exemplo, condições na adquisição e ocupação de terra ou na obtenção de incentivos fiscais, ou comunidades
capazes de conhecer e negociar outros modelos de negocio e parceria mais favoráveis ao desenvolvimento
económico local.
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manter o seu modelo. Você quer fazer prevalecer o seu modelo, mas você sabe o
nível daquela pessoa com quem falar… Muda quando você não esta capacitado e
eles estão capacitados. Abandonam estas zonas quando a pessoa que vai falar com
alguém não tem capacidade de se encaixar com aqueles. O limite não é deles, o
limite é do investidor poder encaixar. Pode fazer fugir o investimento quando o
próprio investidor não estiver capacitado; quando o investidor esteja preparado pode
influenciar o modelo ou encaixar melhor dentro daquele modelo.”
“Para quem não esteja preparado, melhor ir onde a pessoa não esteja preparado,
porque vou lá a manipular.”
Ou seja, a habilidade de reconciliar os interesses do investidor com os interesses da
comunidade, depende tanto da experiencia do investidor naquele contexto e a
capacidade da comunidade de exigir a prestação de contas para os interesses
comunitários.
Finalmente, o fato do investidor ter interesse na certificação parece influir de
forma significativa a qualidade de relacionamento com as comunidades impactadas.
Entre as empresas florestais de Niassa, a empresa na procura da certificação mostrou-se
muito mais serio nas suas responsabilidades perante a comunidade do que as demais
empresas, que mostraram-se quase imunes às queixas levantadas pelas comunidades.
Origem das Parcerias Estudadas
No que se refere à origem da parceria, incluímos dois componentes. O primeiro é o motivo para
o investidor entrar em parceria com comunidades, que inclui as circunstâncias nas quais as
duas partes se aproximaram e a logica do investidor entrar em parceria com uma entidade
comunitária. O segundo é a origem do modelo de negócio envolvido na parceria, ou seja quem
surgiu a forma que ia tomar a parceria uma vez estabelecida.
Para o primeiro, encontramos que a lógica de investimento (a lógica produtiva interna do
negocio) foi um motivo para entrar em parceria com comunidades na metade dos casos (Tabela
8). Em apenas um caso, a parceria surgiu de um pedido da comunidade. Nos demais casos
(43%), as parcerias formaram-se em função de factores como o conflito, compromissos
políticos ou os requerimentos para adquirir a terra desejada.
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Tabela 8. Prevalência de diversos motivos para um investidor entrar em parceria com uma
comunidade (n=14)
Motivo para Entrar em Parceria com
Comunidades
Faz parte da lógica de investimento
Conflito
Um meio para a adquisição de terra
Surgiu de um pedido da comunidade
Representa um compromisso político

Número de
Parcerias
7
3
2
1
1

Percentagem
das Parcerias
50.0
21.4
14.3
7.1
7.1

Estes resultados, embora preliminares em função do número limitado de casos, levantam
certas hipóteses a serem verificadas mediante mais pesquisa. Primeiro, quando a parceria com
comunidades representa um componente da própria logica de investimento, como tende a ser
o caso com os acordos contratuais (e nesta amostra, num caso de fornecimento de insumos a
credito e num empreendimento conjunto), pode-se esperar um investimento contínuo por
parte do investidor-parceiro na sustentabilidade da parceria. Por outro lado, quando surge de
factores como o conflito ou os requerimentos para adquirir a terra desejada, pode-se esperar
maiores desafios em assegurar a sustentabilidade da parceria. De facto, das três parcerias
paradas, nenhuma delas surgiu da própria lógica de investimento, senão de outros factores.
Isso faz sentido, já que pode-se esperar investimentos contínuos por parte do investidorparceiro para garantir a viabilidade do negócio (por exemplo, em assegurar o fornecimento de
quantidades e qualidades adequadas de produtos agrícolas dos agricultores contratados).
Quando uma parceria surge de outros factores, principalmente aqueles factores que
representam riscos para a empresa, pode apresentar desafios mais significativos em garantir o
mesmo nível de esforço por parte do investidor-parceiro em garantir a sustentabilidade da
parceria. Em alguns casos, uma vez minimizado o risco apresentado pelo conflito ou adquirido o
DUAT ou concessão, os investimentos nos benefícios comunitários diminuem (Box 2).
Quanto à decisão sobre o modelo de negócio, os nossos resultados sugerem que a ideia tende a
surgir, na maioria dos casos, do investidor-parceiro (Tabela 9). O governo decidiu sobre o
modelo nos investimentos públicos e numa PCPP (comunidade-publico-privado), e ONGs
moldaram alguns modelos (um investimento privado, e outro investimento da própria ONG).
Em nenhum dos casos a comunidade surgiu a forma que a parceria ia tomar, provavelmente
pela sua falta de consciência das possibilidades que existem; em apenas um caso conseguiram
moldar o modelo durante a negociação. Os nossos resultados também sugerem que a iTC
também teve pouca influência em moldar o modelo de negócio, provavelmente em função do
fato de muitas parcerias já existirem na hora da iTC aparecer e dos investidores já terem o seu
jeito de trabalhar com comunidades. Isto deveria constituir um tema para futura inovação e
testagem, para verificar em quais circunstancias a iTC – de forma directa (mediante os
38

Box 2. A influência dos motivos de parceria na sustentabilidade da parceria
Caso 1 – Investimento de MozBeef na comunidade de Muswata, Província de Manica
Na comunidade de Muswata, a MozBeef comprometeu-se em construir uma escola a troca de um
DUAT. O investidor cumpriu com o compromisso e os membros da comunidade mostravam-se
contentes pelo fato, mas pedidos subsequentes não tem tido mesmo peso – já que o motivo
principal da “parceria” (adquisição do DUAT) já foi alcançado. O MozBeef recusou um pedido de um
posto de saúde, dizendo que a comunidade deveria canalizar este pedido a IFLOMA. Faz sentido, já
que a condição principal do acordo com a comunidade (a escola) já foi cumprida.
Caso 2 –Investimento num esquema de “outgrowers” pelo Lurio Green Resources
No caso do investimento de Lúrio Green Resources numa plantação florestal em Nampula, a
aproximação entre a comunidade e a empresa apos um conflito de terra resultou no
estabelecimento de um esquema de outgrowers. O motivo principal de estabelecer um esquema de
outgrowers não parece ser a logica produtiva da empresa, senão uma logica de gestão de risco:
«Na floresta, não podemos por vedação nenhuma, nem pode por muro. Não temos a
capacidade de um batalhão de guardas florestais... Porque temos 9 meses no seco. Como
parte de nos, como bons vizinhos, isto tem que ser. Isto é nosso objectivo, lutar que cada
comunidade que seja ao lado de nos seja o bom vizinho. Quando queima o vizinho, estou
também a queimar. Representante do úrio Green Resources
Esta orientação é também exemplificada pelos acordos entre os produtores e a empresa, que tem a
particularidade de não requer a venda exclusiva do produto para a empresa, mesmo depois do
fornecimento de assistência técnica e incentivos para os produtores. Isto tende a ser um
componente padrão nos sistemas de outgrower/fomento, e a sua falta sugere a pouca preocupação
da empresa com a produtividade e o rendimento das pequenas plantações florestais. Nas palavras
de um representante da empresa:
«Aqui não temos concorrência em termos de outras companhias para a compra da madeira.
E se vendem, vendem para outros da localidade, não para fora. E isto também reduz o
impacto para nos, porque estão a roubar as postas, e serve como área tampão para eles
obterem seu material. Representante do úrio Green Resources
Também tem implicações para a logica de expansão do esquema: uma vez abrangidas as famílias
vizinhas, não há muito incentivo para expandir mais (nas palavras da empresa, «expandir até
satisfazer aos vizinhos para uma boa convivência») – a não ser que a própria terra chega a ser um
constrangimento para a empresa obter a sua projecção industrial. Neste caso, a economia de escala
(que influi sobre a mecanização e o custo de assistência técnica) vai discriminar em contra da
unidade familiar e a favor das pequenas e medias empresas. Na ausência do apoio técnico e
financeiro sistemático aos outgrowers, dificilmente poderão participar como parceiros de negócio
verdadeiros.

provedores de serviço) ou indirecta (mediante a sua influencia em terceiros) pode moldar os
termos de parceria a favor de parcerias sustentáveis e de maior benefício comunitário.

39

Tabela 9. A origem dos modelos de negócio envolvido nas parcerias estudadas (n=16)
Origem do Modelo de Negocio
Investidor / Parceiro privado
Governo
Um terceiro (ONG não-provedor de serviço da iTC)
Provedor de serviço da iTC
Comunidade
Surgiu da negociação
Inconcluso (negociações fracassadas)

Número de
Parcerias
9a
3
2
0
0
1
1

Percentagem
das Parcerias
56.3
18.8
12.5
0
0
6.3
6.3

a

Na realidade, esta situação é muito mais prevalente – já que há mais 5 investimentos industriais sem parceria,
todos com modelo definido exclusivamente pelo investidor.

Benefícios das Parcerias
Aqui será avaliada a natureza de benefícios concretizados a nível comunitário, e o seu alcance
no sentido do número de pessoas beneficiárias. A natureza de benefícios já adquiridos pelas
comunidades é diversa, e inclui o emprego, a geração de renda, a infra-estrutura social e
produtiva, e um caso da reapropriação de terra alienada no tempo colonial (Tabela 10). Em
mais de um terço dos casos, não houve nenhum beneficio ainda – ou pelo fracasso do negócio
ou da parceria, ou pelo fato de a parceria estar numa fase inicial de produção ou de parceria.
Tabela 10. A natureza dos benefícios comunitários das parcerias estudadas (n=16)
Tipo de Beneficio
Emprego
Geração de renda
Infra-estrutura social
Infra-estrutura produtiva
Reapropriação de terra
Nenhum ainda

Número de
Parcerias
5
4
3
3
1
6

Percentagem
das Parcerias
31.3
25.0
18.8
18.8
6.3
37.5

Formas de geração de renda também eram diversas, incluindo o aumento da produção em
função do crédito fornecido do parceiro (comunidade de Mucotuene em Gaza); a criação de um
mercado mediante um contrato de venda de produtos agrícolas (semente certificada no caso
da associação ACAMUSE em Nampula, hortaliças no caso da comunidade de Belas em Manica);
e o pagamento para os direitos de uso de terra. Para este ultimo, o DUAT pode permanecer em
nome da comunidade e ser cedida a tempo fixo (15 anos no caso da comunidade de Manzir em
Gaza) ou ser cedida a um investidor (no caso das 6 comunidades representadas pela associação
ACOGEN em Ligogolo, Niassa), a troca de um pagamento. Nos dois casos onde foi observado, o
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pagamento é efeituado em dinheiro, não em espécie. No caso de Manzir, a comunidade tem o
direito a dez porcento dos lucros do cultivo de cana (numa área não especificada) e uma
proporção não-especificada do lucro de um empreendimento conjunto em 200 hectares. No
caso da ACOGEN, as comunidades afectadas tem direito de um dólar americano por hectare
por ano de New Forests Niassa, que adquiriu um DUAT sobre 40.000 hectares de terra
comunitária. Também foi criado um fundo de desenvolvimento comunitário que esta a ser
usado para fornecer empréstimos a indivíduos das comunidades impactadas. Através deste
fundo financiou-se actividades de produção e comercialização agrícola, o estabelecimento de
pequenos negócios (moagens, uma alfaiataria, um negócio baseado no congelamento de peixe
utilizando energia produzida através de painéis solares), bancas fixas e móveis, e o comércio
informal.
A infra-estrutura social observada dependia muito das prioridades das comunidades que
estavam a ceder os DUATs. No caso de Muswata na Província de Manica, a comunidade
priorizou a construção de um edifício escolar a troca da cedência de DUAT; no caso de Ligogolo,
na Província de Niassa, as comunidades priorizaram infra-estruturas diversas: uma maternidade
de 12 camas em Chiuanjota; um posto de saúde em Logolela; salas de aula aumentadas nas
escolas de Chiuanjota e Ligogolo; e a reabilitação de um fontanário. A infra-estrutura produtiva
inclui infra-estrutura de irrigação na comunidade de Belas (Província de Manica), pelo qual o
investimento do programa PROIRRI era condicional na adquisição de DUAT pelas associações
produtivas; e uma motobomba e tubos de irrigação fornecido pelo Auxilio Mundial à associação
Lhovuco em Mucotuene (Província de Gaza). Também incluem lodges comunitários nas
comunidades de Canhane (Província de Gaza) e Mpunga (Província de Manica), e uma fábrica
de processamento de fruta em Mpunga.
Observou-se também o grande valor que a comunidade da ao emprego formal, e os benefícios
que gera para os poucos afortunados que conseguem garantir um posto de trabalho de
qualidade. Observou o emprego de membros das comunidades impactadas nos casos de
Muswata em Manica (no Mozbeef e na Ifloma); Mutapua em Nampula (no Lúrio Green
Resources); Ligogolo (no New Forests Niassa); e poucos postos de trabalho nos lodges
comunitários em Canhane e Mpunga (Gaza e Manica, respectivamente). Por último, observouse a adquisição de DUAT pela comunidade de Mutomboumwe (Província de Manica) levar à
reapropriação da área cedida antigamente a IFLOMA mediante o abatimento e venda dos
eucaliptos que caem dentro da área. Contudo, sendo uma situação de conflito ainda não
resolvido, não se sabe se isto é um benefício permanente ou temporário.
Quanto ao alcance de benefícios, depende muito do modelo de negócio, da capacidade de
negociação, e da natureza do empreendimento. Quando a parceria envolve infra-estrutura
social, tende a gerar benefícios generalizados, mas não-lucrativos. Embora difícil de estimar, a
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infra-estrutura de saúde e escolar em Ligogolo, Niassa, é provável de beneficiar milhares de
pessoas. A escola em Mswata, Manica, beneficia uma população comunitária estimada em 705
pessoas. Para esses casos, é importante perguntar em que condições tal arranjo pode ser
considerado favorável para os beneficiários. Em casos como Mswata, onde a terra dada à
empresa não era de valor produtivo significativo, pode ser considerado uma situação "win-win".
Em casos como Ligogolo e outras plantações florestais de escala industrial, onde grandes
porções de ou comunidades inteiras estão dentro da área de concessão, os “trade-offs”
(sentimento de perda em relação aos benefícios) são susceptíveis de aprofundar ao longo do
tempo, em função da expansão das plantações e a perda de áreas cada vez mais extensas de
terra produtiva. Por outro lado, em qualquer uma destas circunstâncias, vale a pena perguntar
se uma situação em que uma comunidade tem que trocar o seu bem mais valioso para infraestrutura e serviços públicos (em outros contextos considerada a responsabilidade do Estado),
ao contrário de oportunidades de geração de renda, é desejável.
Quanto ao emprego, os benefícios dependem da capacidade de negociação das comunidades
para assegurar que os postos de emprego gerados sejam canalizadas aos membros das
comunidades impactadas e para garantir condições laborais favoráveis. Também depende da
intensidade de demanda para mão-de-obra, que por sua vez depende da cultura e do nível de
mecanização. No caso da plantação florestal em Mutapua, Nampula, houve expectativa de
emprego na hora da consulta por parte da comunidade, mas nenhum compromisso explícito. A
única referência empenhada em papel são as palavras do régulo no contexto da consulta
comunitária: “eu como regulo, e em nome da comunidade, somos da opinião de aceitar que
este projecto pode entrar na nossa comunidade pois que será oportunidade da sociedade ter
empregos assim como trabalhos periódicos.” De fato, na hora de implementação a empresa
não contratou nenhum trabalhador da comunidade apesar de ocupar uma área da comunidade
e deslocar algumas machambas de membros da comunidade. Foi só mediante a delimitação,
onde a comunidade tomou consciência dos seus direitos, onde conseguiram negociar 10
contractos de tempo fixo e 20 postos sazonais. Mesmo assim, participantes nos grupos focais
perceberam a pouca intensidade de demanda laboral, enfatizando que a plantação é muito
grande em relação aos poucos trabalhadores contratados. De fato, para uma população de
5.703 habitantes e uma estimativa de 950 domicílios (assumindo uma média de 6 pessoas por
domicílio), apenas 1 porcento dos domicílios tem um membro empregado de tempo fixo e 2
porcento de forma sazonal. Isto minimiza o potencial de impacto positivo entre o agregado
familiar médio. Tudo isto deve ser visto no contexto do actual tamanho da plantação em
relação ao DUAT da empresa (cor verde em relação aos limites de 28,406 ha, em vermelho, na
Figura 1) e à projecção industrial na Província (56,000 ha). O actual tamanho da plantação
reflecte uma proporção minúscula da concessão total, que abrange a área inteira de Mutapua e
pelo menos 14 outras comunidades. Enquanto a expansão futura vai sem dúvida gerar novos
postos de trabalho, também irá implicar custos económicos através da deslocação de recursos
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produtivos adicionais e não há nenhum acordo que especifica a quem são destinados estes
postos de emprego.

Figura 1. Área de DUAT e da plantação actual do Lúrio Green Resources, em relação a Mutapua
e outras comunidades afectadas
A mesma situação existe no contexto do investimento florestal do New Forests Niassa, que já
plantou apenas 4.000 dos 12.000 hectares que contam com o “consentimento” da comunidade.
Segundo a New Forests, as comunidades não conseguem visualizar a escala da área de
concessão e por conseguinte, estas já paralisaram várias vezes as actividades de plantação
alegando que a empresa estava a ocupar mais terras do que o estipulado. E isto no contexto de
uma intensidade de demanda laboral (1 pessoa por cada 10 hectares plantadas) e padrões de
assentamento mais favoráveis (maior concentração populacional, que facilita – na teoria – a
identificação de áreas de uso pouco intensivo). Isto contrasta de forma positiva com a situação
de Muswata, onde a mudança do plano de uso da área cedida a IFLOMA, de uma plantação
para uma reserva florestal, diminuiu de forma significativa a demanda laboral (para 3 guardas
florestais) e gerou assim descontentamento local – levando-os a se arrepender de ter cedido a
área à empresa. Mozbeef, por seu lado, empregou 10 pessoas de Muswata numa área de
11,400 hectares. Embora uma intensidade laboral muito baixa (1 pessoa para cada 1,140
hectares cedidas), não foi motivo de queixas – provavelmente em função do limitado uso
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prévio da área cedida e do cumprimento da construção do edifício escolar. Os lodges
comunitários, embora geram muito poucos postos de trabalho, também cedem pouca área e
tem a promessa de gerarem outros benefícios económicos locais – o que sugere que quando
funcionais e governados de forma equitativa, tem o potencial de ser um bom negócio para as
comunidades beneficiárias.
O alcance de benefícios de parcerias que geram renda a favor das comunidades varia muito em
função do acordo ou processo pelo qual a renda é gerada (em particular, se a renda é gerada a
favor da comunidade, associação ou indivíduos) e da presencia ou não de arranjos locais que
facilitam a multiplicação de benefícios. Em casos onde a renda é gerada pelo estabelecimento
de um fundo comunitário de desenvolvimento (a troca da cedência de DUAT a favor de uma
empresa, como no caso de New Forests, ou em função de um empreendimento conjunto
envolvendo a comunidade como um tudo, como no caso dos lodges comunitários) a favor de
uma comunidade como um todo, o benefício tem o potencial de ser muito abrangente. Na
actualidade, depende muito de como o fundo é governado a nível local ou a nível da parceria. O
fundo comunitário estabelecido pelo New Forests em Niassa beneficiou um total de 83 pessoas
entre 2010 e 2011 a base de empréstimos a indivíduos. Contudo, alguns informadores-chave
assinalaram que havia alguns problemas de falta de transparência e mesmo má gestão dos
pagamentos anuais feitos pela empresa. A selecção dos projectos a ser financiados é feita pelos
régulos das respectivas comunidades que decidem quem tem ou não condições para fazer
determinado tipo de negócios, o que sugere que este processo esta a cair no mesmo error dos
antigos processos de governação de pedidos de terra e recursos naturais. No caso dos lodges
comunitários, dificuldades tem surgido a nível da parceria (ma-transparência e gestão de
fundos por parte do parceiro privado, como no caso de Canhane em Gaza) ou a nível da
comunidade uma vez que lucros sejam gerados (não observado ainda nos casos estudados).
Estes resultados ressoam profundamente na literatura sobre a decentralização fiscal, seja a
favor do governo local ou das comunidades, que é repleto de exemplos da fraca governação de
tais fundos e – como consequência – dos seus benefícios limitados (Bigombé Logo 2010;
Davoodi and Zou 1998; Malele Mbala e Karsenty 2010). A relutância das comunidades de se
associarem vis-à-vis a tendência de colocar a organização comunitária como uma condição do
apoio de actores externos deveria ser um tema de análise mais profunda em função deste
padrão generalizado. A pesquisa em Niassa identifica a capacitação dos CGRN e da ACOGEN em
elaboração de projectos de geração de rendas e gestão de fundos fundamental para assegurar
a boa governação de undos comunitários, e assim a possibilidade de captar os potenciais
benefícios. Mas também vale a pena explorar mecanismos para minimizar a função da
organização comunitária a actividades não lucrativos (e.g. plataforma para decisão,
comunicação, fornecimento de serviços, etc.). Onde não tem opção a não ser a gestão de
fundos a nível de parceiro e comunidade, como no caso de lodges comunitários, exemplares
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exitosos precisam ser estudados para gerar lições de como estruturar e governar tais parcerias
entre os parceiros e a nível da comunidade.
O único caso onde a renda é gerada a favor de indivíduos são os contractos de produção ou de
fomento, onde a produção tende por indivíduos mas o contrato pode ser com indivíduos ou
pequenos grupos. Estes modelos tendem a gerar oportunidades para qualquer interessado em
afilia-se com a empresa, podendo assim abranger e gerar renda para muitas pessoas. Isto
parece ser o caso de Belas, onde indivíduos afiliados a associações agro-pecuárias produzem
hortícolas para a Companhia Vanduzi. Onde estas oportunidades existem mas abrangem
poucas pessoas, como no caso dos esquemas de outgrowers afiliados às grandes plantações
florestais (um total de 20 hectares divididas em 6 comunidades no caso de New Forests, e uma
área semelhante no caso de Lúrio Green Resources), pode ser um arranjo ou actividade não
muito vantajoso para a comunidade. O plantio de eucaliptos em esquemas de outgrower tem
as limitações de competir com as áreas e a mão-de-obra familiar dedicadas à produção de
alimentos, períodos muito prolongados para gerar algum retorno, e a falta de experiencia com
os resultados que pode trazer.
Casos onde a renda é gerada a favor de associações incluem contractos de gestão (uso da terra
da associação pelo parceiro a troca de um determinado beneficio); a produção e venda de um
produto comunitário; e fornecimento de insumos, credito ou serviços. Uma vez operacional, o
contracto de gestão tem o potencial de beneficiar 36 associados em Manzir mas também
excluir outros usuários não-associados. Os benefícios de parcerias em base do fornecimento de
insumos a crédito ou de serviços são limitados aos membros das associações beneficiárias. No
caso de Mucotuene, o fornecimento de insumos a crédito beneficia os 62 associados; no caso
do programa PROIRRI, o melhoramento dos sistemas de irrigação de pequena escala beneficia
os 34 associados da Associação 7 de Abril. Contudo, estes programas podem ter alcance muito
amplo em função do número de associações apoiadas. O programa PROIRRI, por exemplo, visa
beneficiar 16.000 produtores de forma directa e 80.000 pessoas de forma indirecta (World
Bank 2011).
O alcance do programa PROIRRI pode ser atribuída ao investimento do sector público com uma
soma de US$ 70 milhões, um nível de investimento que só pode existir numa área restrita. Mas
há um case que vale a pena salientar em função do modelo que oferece para a multiplicação de
benefícios por meio da organização de base. A Associação de Camponeses Multiplicadores de
Semente (ACAMUSE), no Distrito de Moma em Nampula, mantem parcerias dentro da
comunidade ao mesmo tempo que parcerias com entidades externas, para a multiplicação e
comercialização de sementes certificadas, respectivamente. Ao mesmo tempo de manter
contractos de venda com empresas privadas e organizações não-governamentais em varias
províncias, a associação está filiada a outras dez (10) associações que por sua vez multiplicam
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sementes para ACAMUSE. O arranjo actual aborda dois desafios de uma só vez: como expandir
o alcance dos impactos, e o caracter de exclusividade que tende a caracterizar muitas
demarcações (o de excluir alguns usuários não associados). A produção de sementes tem a
particularidade de requer uma área exclusiva em função da contaminação com material
genético inferior. A necessidade de pureza incentiva a exclusão de outros usos (e, assim,
usuários) da terra, mas o incentivo de fazer uso efectivo da área demarcada (uma condição
jurídica para a manutenção do DUAT) e de expandir a produção de semente pura mediante
ligações com outras associações incentiva um uso mais inclusivo. Embora o acesso a terra fértil
para alguns membros de comunidades adjacentes diminuiu mediante a demarcação,
aproximadamente 400 membros das associações afiliadas beneficiam da gestão controlada da
área demarcada em nome da associação (147 hectares). Esta parceria é a única parceria
produtiva que chega a beneficiar tantas pessoas, que neste caso representa mais do 5 porcento
da comunidade de Namirucuruco. Vale a pena reconhecer que este caso tem algumas
particularidades que dificultam a disseminação do modelo, entre estas: o longo período de
apoio ao associativismo (mais de 15 anos, primeiro pela CLUSA e depois pela CARE e o
consorcio Olipa-ORAM no âmbito da iTC); os requerimentos particulares do produto
(isolamento da semente certificada das demais culturas); e as boas condições de mercado (alta
demanda, preço favorável) em função da sofisticação técnica do produto. Contudo, vale a pena
explorar como identificar e investir no surgimento de arranjos semelhantes que tenham a
capacidade de multiplicação de benefícios a diversos níveis.
Contribuição da iTC para as Parcerias Encontradas
As contribuições da iTC às parcerias encontradas eram diversas (Tabela 11). Em mais de a
metade dos casos (56%), a iTC foi responsável pelo surgimento da parceria – seja através do
apoio na aproximação dos parceiros ou na negociação da parceria (6 casos) ou na viabilização
de uma parceria que não podia existir na ausência da demarcação (3 casos). Nos demais casos,
as parcerias já existiam antes da chegada da iTC. Contudo, a iTC contribuiu a melhorar a gestão
e/ou o desempenho da parceria em quase o terço dos casos e apoderou a comunidade perante
o parceiro num caso. Foi apenas num caso onde os entrevistados disseram que a iTC não teve
um impacto apreciável.
Nos casos onde a iTC melhorou a gestão e/ou desempenho da parceria, isto foi em função de
muitos factores, entre estes a capacitação dos membros (e.g. na contabilidade e planificação); a
organização interna da associação; ao melhoramento do estado jurídico das associações, e
assim a capacidade de formalizar parcerias com terceiros; ou ao papel da formalização do DUAT
na possibilidade de gerir a terra e de atrair e entrar em certo tipo de parcerias. Para um
exemplo dos possíveis benefícios da demarcação para parcerias existentes, ver a Tabela 12, que
resume os benefícios percebidos pelos membros de associação ACAMUSE, no distrito de Moma.
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Tabela 11. As contribuições da iTC às parcerias estudadas (n=16)
Tipo de Contribuição
Apoiar o surgimento da parceria através do apoio à aproximação
dos parceiros ou à negociação
Melhoramento da gestão e/ou desempenho de uma parceria
existente
Viabilização da parceria (o surgimento e/ou a forma da parceria)
Empoderamento da comunidade para exigir prestação de contas
do investidor-parceiro
Nenhuma

Número de
Parcerias
6

Percentagem
das Parcerias
37.5

5

31.3

3
1

18.8
6.3

1

6.3

Tabela 12. Relevância dos processos da iTC para o surgimento e/ou desempenho de parcerias
entre a associação ACAMUSE e terceiros
Processo
Zoneamento da terra e
plano de uso da terra
Legalização das
associações afiliadas
Processamento do DUAT
Desenvolvimento do
regulamento interno da
associação
Desenvolvimento de
planos de negócio
Consulta comunitária

Foi
Explicação
relevante?
Sim
É relevante porque a semente não pode se misturar
com outras variedades; agora tem cada cultura no
seu lugar
Sim
É essencial para facilitar os contractos
interinstitucionais
Sim
Ter DUAT é obrigação para entrar em algumas
parcerias
Sim
Facilita a integração de cada membro no
cumprimento dos planos que entram no contrato
Sim

Sim

O plano de negócio ajudou eles a fazer as contas (e.g.
“quanto custa fazer o negocio”) e saber se a
associação ia ganhar
(i) Facilitou o processamento de DUAT; (ii) o Pannar
(parceiro na multiplicação de sementes) “vai ficar
sossegado que não vai vir ninguém da comunidade
para prejudicar os campos”

No caso de Mutomboumwe, o papel principal da iTC era de apoderar a comunidade perante o
parceiro. Ali houve um conflito entre a comunidade e IFLOMA sobre os usos costumeiros da
terra dentro de uma área cedida à empresa na época colonial, que passou para um uso mais
exclusivo na hora da privatização. A intervenção da iTC não levou à resolução do conflito, mas
sim apoderou a comunidade a exigir que a IFLOMA reconheça os seus direitos; isto resultou na
reapropriação de uma área de terra e de plantação de eucalipto a favor da comunidade. Onde a
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iTC não teve nenhum efeito na parceria foi o caso de Mozbeef em Manica, em função do
arranjo ter sido concretizado antes da chegada do programa.
Em outros casos, a contribuição da iTC foi de viabilizar parcerias já concebidas mas sem jeito de
formaliza-los em função da falta de direitos sobre a terra. Isto foi o caso de PROIRRI, que
obrigava as associações beneficiárias de terem terras demarcadas antes de investir no
melhoramento de sistemas de irrigação. Também foi o caso da parceria entre a associação
ACAMUSE em Nampula e PANNAR Seed, uma empresa Sul Africano e um dos maiores
produtores e fornecedores de semente na Africa.18 Este caso é um pouco diferente do primeiro,
no sentido duma parceria incipiente já existir entre eles. A associação pediu o apoio da iTC na
demarcação da sua área em função dos requerimentos deste parceiro para entrar num parceiro
para a multiplicação de semente certificada. O papel da demarcação em possibilitar o pleno
controlo sobre os usos da área e assim sobre a pureza genética do material produzido pela
associação possibilitou uma parceria mais vantajosa com a empresa. O caso de RJ Enterprise e
as associações de Manzir (Província de Gaza) foi um pouco diferente. O conhecimento da
existência de potenciais investidores-parceiros impulsionou a demarcação, e por sua vez, o
interesse dos associados em alargar as suas áreas englobando áreas que eram trabalhadas por
indivíduos não associados. Uma vez a demarcação feita, esta influenciou na negociação das
áreas de cultivo entre as associações e o investidor, assim como as modalidades de
compensação entre os membros das associações e o parceiro RJ Enterprise. Quer dizer que a
parceria talvez tivesse surgido na ausência da iTC, mas a forma em que este assumiu foi um
resultado directo da intervenção.
Finalmente, em certos casos a iTC apoiou o surgimento da parceria através do apoio à
aproximação dos parceiros ou à negociação, tendo assim um papel instrumental no surgimento
da parceria e em alguns casos nos termos de parceria. Exemplos onde a iTC apoiou a
aproximação de dois parceiros incluem as parcerias entre as associações agro-pecuárias e o
SDAE, e entre as associações de apicultores e ADECOZA, em Muodo (Distrito de Namacurra).
Exemplos de apoio à negociação de parceria incluem o caso da parceria entre a comunidade de
Canhane e Barra Resorts para a gestão do lodge comunitário em Canhane (Província de Gaza), e
o acordo (e estrutura e processos de relacionamento) entre a comunidade de Mutapua e o
Lúrio Green Resources em Nampula. Em alguns casos, os modelos já empregados pelas
empresas com outras comunidades serviu para definir e limitar os termos de acordo. Isto foi o
caso em muitos esquemas de fomento (e.g. de hortaliças e mel), e em grande parte no acordo
entre o Lúrio Green Resources e a comunidade de Mutapua. Se a iTC pudesse ter tido um papel
mais significativo na negociação dos termos não foi um tema discutido de forma profunda com

18

Ver: http://www.pannar.com/company_information (acessado em 12 de Outubro, 2013).
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as comunidades e os investidores-parceiros, mas deveria ser um tema de discussão na
consideração do futuro do programa.
5

LIÇÕES

Podemos destilar as seguintes lições dos resultados desta pesquisa:
1. Há uma serie de factores contextuais e estruturais que influi de forma significativa a
prevalência e qualidade de parcerias em Moçambique, que actualmente estão fora do
âmbito de intervenções da iTC mas dentro do alcance de possíveis ambições futuras do
programa. O primeiro factor é a falta quase total de coordenação interinstitucional entre
esforços nacionais para a promoção de investimento, a protecção da segurança de posse de
terra comunitária, e a promoção de parcerias entre comunidades e investidores. Embora
haja uma estreita coordenação entre o SPGC/SDAE e a iTC, e entre o SPGC e entidades que
promovem o investimento (CPI e CEPAGRI), não existe nenhum esforço de promover a
colaboração entre a iTC e os centros de promoção de investimento. De facto, em alguns dos
casos, o pessoal provincial de CPI e CEPAGRI nem sabiam da iTC.
Durante as nossas conversas com os representantes destes órgãos, foi possível
identificar várias oportunidades perdidas para melhor atingir os objectivos de
desenvolvimento rural do país que surgem da fraca coordenação entre as actividades de
promoção de investimento, protecção aos direitos de posse da terra das comunidades e
promoção de parcerias. Destacam-se as seguintes:
(i) A possibilidade (e importância) de consciencializar e delimitar as comunidades nas zonas
mais procuradas do país (e.g. 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. Embora a iTC já prioriza estas áreas, o alcance do seu
trabalho é ainda limitado em comparação com a demanda de terra e recursos por parte
dos investidores, o que resulta na maioria dos casos de consultas comunitárias prévias a
qualquer intervenção para sensibilizar ou consciencializar a comunidade ou formalizar
os seus direitos sobre a terra. No âmbito de parceria, isto facilitaria a sensibilização
sobre os direitos da comunidade de exigir benefícios dos investidores. No caso de uma
futura sensibilização sobre os possíveis modelos de negócio e os benefícios, custos e
riscos associados a sua integração em diversas áreas da comunidade, também facilitaria
a negociação de parcerias de benefício e lucro mutuo. Por outro lado, esta colaboração
deve ser feita com muita cautela porque o processo de esclarecer "quem é o dono da
terra" no âmbito da delimitação ou demarcação "pode facilitar a disponibilização rápida
da terra " em nome dos investidores. O motivo e espirito de qualquer coordenação não
deve ser isto, senão procurar reconciliar os interesses da comunidade e o investidor
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para poder avançar as aspirações das comunidades dentro da dinâmica de investimento
no país.
(ii) A possibilidade de explorar, junto com o SPGC, CPI e CEPAGRI, o papel de
condicionalismos no investimento, na adquisição de terras e na qualificação para
incentivos fiscais que possam alavancar mais parcerias, de melhor qualidade (no sentido
de poder avançar e aprofundar o desenvolvimento rural), entre investidores e
comunidades.
(iii) A possibilidade de capitalizar nas sinergias entre esforços feitos da iTC para sensibilizar
as comunidades e formalizar os seus direitos de posse de terra, e os esforços de
Proparcerias para apoiar a criação e desempenho de parcerias entre comunidades e
investidores. Observamos que o trabalho da iTC é incompleto para aquelas
comunidades sensibilizadas e organizadas mas onde não existe ainda nenhuma
actividade produtiva (seja parceria ou outra) que concretiza as suas competências e
pontos fortes recém-descobertas em ganhos tangíveis. Também identificamos sinergias
multifacetadas no que concerne as competências apoiadas ou construídas pela iTC e o
surgimento e desempenho de parcerias.
Por outro lado, há pouca coordenação entre a iTC e entidades do sector privado fora
do contexto das comunidades alvo (onde haverá uma estreita coordenação, embora
efêmera, na resolução de conflitos, por exemplo). Conforme o representante de New
Forests Niassa, “Eu não ouvi falar de ITC e deve haver uma boa coordenação entre eles e
nós. O Forest Association of Niassa, um grupo de empresas, foi criado há 2 anos. Há uma
grande separação entre as empresas, a ITC e também o governo. O governo, o Forest
Association of Niassa e ONGs como a ITC e Technoserve devem se unir e coordenar suas
acções; esta poderia ser uma plataforma para o diálogo.” Tal coordenação, se feita de tal
forma de minimizar a influência das empresas sobre a governação de decisões, terras e
promoção de investimento, poderia ajudar na identificação de oportunidades para
reconciliar as necessidades e aspirações das comunidades com os planos e a logica de
investimento das empresas. Poderia também servir como plataforma para a gestão
adaptativa de direitos à terra, investimento e parcerias em áreas de concorrência entre
investidores e as comunidades que residem nas áreas de interesse.
Finalmente, nem todo investimento é igual na sua potencialidade de gerar
benefícios significativos, e superiores aos custos. Diversas culturas e modelos de negócio
diferem nos possíveis benefícios para as comunidades locais em função de factores como a
compatibilidade entre os padrões de ocupação de terra e os usos locais da terra; a
intensidade de uso de mão-de-obra versus terra/recursos; a viabilidade da cultura dentro
do sistema de produção e recursos produtivos actuais (terra, mão-de-obra); a centralidade
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dos recursos que permanecerão nas mãos da comunidade ou na produção comunitária na
sua logica de produção; e a sua flexibilidade de acomodar modelos de negócio e parcerias
mais favoráveis à domesticação de benefícios, entre outros factores. Poder aplicar critérios
mais selectivos na promoção ou aprovação de investimentos também requer uma conversa
e coordenação a alto nível do governo.
2. Quase todo tipo de intervenção da iTC orientada à formalização dos direitos costumeiros, à
consciencialização sobre os direitos, ao associativismo, à gestão de recursos naturais e à
resolução de conflito, mostrou-se relevante ao trabalho de parcerias – seja no
melhoramento da gestão e/ou desempenho de parcerias existentes, no surgimento de
parcerias novas mediante a sua viabilização ou apoio à negociação, ou no empoderamento
da comunidade para exigir prestação de contas do investidor-parceiro.
3. Apesar da relevância do trabalho da iTC à questão de parcerias, e alguns sucessos isolados,
a capacidade das comunidades e associações aproveitar da sua consciencialização e da
formalização dos seus direitos para melhorar o seu bem-estar de forma tangível ainda é
muito fraca. Há, assim, uma grande necessidade de esforços a nível global e de projecto
para ligar as aspirações da comunidade (expressados claramente por meio da elaboração de
agendas comunidades no caso da delimitação, e planos de negocio no caso da demarcação)
a formas de apoio e de acompanhamento que permitem traduzir as suas visões em
benefícios económicos concretos.
4. Por mais capacidades que as comunidades sejam, e por mais que internalizam a
aprendizagem e exibem as destrezas e capacidades antecipadas pelo programa, ainda há
fragilidade em negociar acordos benéficos com possíveis investidores-parceiros, tanto
durante a consulta comunitária como na negociação de acordos de parceria. Isto se deve
em parte a certa desconexão entre os objectivos e metodologias centrais da iTC, e as
destrezas necessárias para fortalecer a capacidade de estabelecer e melhorar o
desempenho de parcerias com entidades externos. Mas também se deve às ambições que
os compromissos políticos e a política e intervenções actuais colocam nas comunidades em
relação ao seu nível de organização e formação actual. A excepção é em comunidades onde
houve uma ampla história de apoio ao associativismo e empreendedorismo, onde
facilmente podem internalizar por si só os ensinamentos na geração de resultados
concretos. Onde esta historia não existe, há a necessidade de ter uma entidade
independente que vela pelas interessas da comunidade no negocio de parcerias.
(i) Há necessidade de metodologias que consciencializam as comunidades sobre os
modelos de negócio e como encaixa-los dentro dos usos actuais da terra para minimizar
os riscos e maximizar os benefícios, que contribui para decisões não nos interesses da
comunidade.
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5. Realizar a demarcação e/ou delimitação de terras comunitárias antes da negociação com
um investidor ou possível parceiro fortalece a capacidade da comunidade de negociar
termos mais benéficos, através de actividades que consciencializam os membros da
comunidade ou associação sobre os seus direitos, as dimensões da área da comunidade, os
usos actuais da terra e as aspirações económicas e sociais colectivas (por exemplo,
disseminação da lei, zoneamento da terra, processamento do DUAT/certidão, capacitações
de negociação de parceria, desenvolvimento de agendas comunitárias).
6. O caracter benéfico dos modelos de parceria tripartida: Comunidade-Estado-ONG ou
Comunidade-Privado-ONG (Caso 8). Mesmo reconhecendo que não existe um modelo de
parceria que sirva para todas as circunstâncias, deve se reconhecer que a relação de forças
entre as partes deve ser equilibrada para que uma parceria traga benefícios para as partes.
Em geral, mesmo com a capacitação comunitária, são poucas as vezes que esta tem
capacidade de gerir as parcerias directamente com o sector privado (ou o Estado). Assim,
como elemento de equilíbrio, a presença de uma entidade sem interesse no negócio pode
trazer melhor equilíbrio ao representar a voz da comunidade nas negociações.
7. As parcerias entre a comunidade e um investidor podem constituir uma vantagem para as
comunidades (Casos 1, 4, 6, 7, 8 e 11), ou não (Casos 2, 5, 13 e possivelmente 3 e 12),
dependendo das características da comunidade, investidor (e.g. classe de investidor, e os
motivos para entrar na parceria), investimento (e.g. intensidade de mão de obra, extensão
de terra requerida) e parceria (e.g. sector, modelo de negocio, presencia de terceiros). As
regiões rurais de Moçambique apresentam poucas oportunidades de emprego e de outro
tipo de actividades de geração de renda. A concepção, financiamento e implementação de
planos de negócios representam habilidades específicas que a comunidade raras vezes irá
conseguir instituir durante o processo de delimitação de terras. Em função desta falta de
experiencia e capacidade, a consulta comunitária não deveria ser o único instrumento para
definir os termos de investimento, incluindo as parcerias.
8. Em interpretações atuais da legislação (e.g. pelos SPGC), a delimitação confere direitos não
exclusivos, independentemente dos usos actuais da terra. A consulta comunitária vira o
único instrumento, e momento, para as comunidades gerarem algum benefício do
investimento – incluindo parcerias económicas duradouras. Isto, em conjunto com a sua
consciência e capacidade limitada de entender o que está em jogo, cria riscos inaceitáveis
para as comunidades.
9. Um modelo empresarial que concilia a responsabilidade social da empresa e o pagamento
de montante fixo por hectare plantado, entre outros factores, é viável para a própria
empresa (Caso 14), o que sugere que quando não existe, deve-se à fraca negociação e
prestação de contas para as comunidades impactadas, e não da pouca capacidade.
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10. Mecanismos de governação transnacional de recursos, como por exemplo os standards
exigidos pela certificação da FSC, podem ter efeitos positivos nas comunidades em que os
empreendimentos são implantados (Caso 14).
11. No geral, houve um grande impacto dos processos de delimitação e demarcação sobre
aspectos de consciencialização e acções que dependem fundamentalmente dos membros da
comunidade, e um impacto mínimo (Casos 2, 3, 5, 10 e 12) ou desprezível (e.g. no
investimento mineiro em Mavuco) sobre a possibilidade da comunidade se beneficiar dos
investimentos externos e a capacidade de estabelecer e gerir parcerias económicas. É
preciso explorar mecanismos para assegurar a responsabilidade, cumprimento de
promessas e prestação de contas dos investidores perante as comunidades.
12. A maioria dos investidores percebem as comunidades como um desafio ou risco de enfrentar,
não um possível parceiro que traz habilidades e recursos complementares para a mesa. Isso
se reflecte na escassez de verdadeiras parcerias funcionais e de benefício mutuo entre as
comunidades e os investidores ou exploradores de recursos naturais locais. Também se
reflecte nas fraquezas que tendem a caracterizar as parcerias que existem em função da
pressão da sociedade civil, ou a partir do desejo de gerir os riscos que as actividades ou
percepções das comunidades locais apresentam para o negócio (Caso 13).
13. Há certa divergência entre as expectativas dos órgãos de apoio às comunidades e os
interesses e incentivos comunitários no que concerne a organização comunitária. Além da
fraca organização colectiva, há muitas vezes uma relutância bem-fundamentada de entrar
em certas actividades produtivas, apesar da enfase das organizações de apoio em apoiar
somente aquelas pessoas organizadas. A teoria de acção colectiva enfatiza o tamanho
limitado de grupos para o estabelecimento de confiança e prestação de contas entre os
membros (Ostrom 1990). Mas houve exemplos de parcerias para o fornecimento de crédito
com grupos muito mais grandes do que a regra, que dificultava a gestão de fundos e a
prestação de contas tanto interno quanto externo. Estas divergências entre o que temos
aprendido sobre os factores que motivam e desmotivam a acção colectiva efectiva, e a
prática, pode explicar em parte a observação dos representantes do programa ProSavana,
de um desempenho muito pobre e o progresso lento das associações, mesmo com o apoio
de ONGs.
14. Houve em muitos dos casos de parceria um desequilíbrio de custos, benefícios e riscos entre
a comunidade e o parceiro – e o perigo da “parceria” funcionar como um mecanismo de
dissipar a dissidência ou o risco que a comunidade apresenta para a empresa, ao invés de
um mecanismo de desenvolvimento comunitário verdadeiro. Este risco é maior em casos de
cedência de grandes extensões de terra a comunidades (e.g. nos outgrower schemes das
empresas florestais) – onde a comunidade perde uma grande área de terra a troca de
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benefícios limitados e não muito valorizados. A área de terra ocupada pela “parceria” (e.g.
outgrower schemes) pode ser muito pequena em relação à área cedida ao investidor (e.g.
ocupada pelas plantações florestais) (ver Caso 13).
15. Os impactos das parcerias tendem a ser muito diferenciados, gerando benefícios para
alguns e as vezes custos para outros. Em algumas comunidades com parcerias funcionais, o
número de beneficiários era muito limitado. Em alguns casos, estas parcerias surgiram como
um mecanismo para mitigar o efeito negativo das actividades dos investidores (e.g.
deslocação de casas e machambas), ou geraram efeitos negativos por si só (e.g. por meio do
deslocamento de outros membros da comunidade na hora de demarcar uma área ou
intensificar a produção). Estas situações têm criado desequilíbrios entre os ganhos e as
perdas, e na distribuição de ganhos e perdas. No entanto, existem casos isolados onde
actividades de uma associação tiveram efeitos multiplicadores positivos que deveriam ser
estudados pela possibilidade de multiplicar este modelo em outros lugares (ver Caso 11).
Por outro lado, houve pouca tentativa de mitigar os efeitos negativos para as famílias
impactadas pelas parcerias de forma negativa.
16. Das áreas visitadas, encontrou-se maior benefício nas áreas delimitadas onde antes da
delimitação feita pela iTC já havia outras actividades em curso realizadas por outras
organizações que contribuíram de forma directa à capacidade da comunidade de
internalizar a intervenção de forma concreta (ver, por exemplo, casos 6, 7, 8, e 12). As áreas
onde o contacto da comunidade com a gestão participativa foi iniciado pela iTC, o tempo e
os recursos dedicados não parecem haver gerado momentum suficiente para estabelecer
negócios.
6

RECOMENDAÇÕES

Algumas recomendações para a iTC, a política e estratégia do governo, com vista a promoção
de parcerias entre associações e investidores, são as seguintes:
1. A complexidade dos objectivos do programa iTC e das ambições de desenvolvimento rural
no país, junto à tendência para resultados indeterminados e imprevistos, sugere uma
necessidade de uma abordagem de “gestão adaptativa” de direitos à terra, investimento e
parcerias a nível de programa e província, com vista à realização das ambições nas políticas
de terras e desenvolvimento rural no país;
2. A abordagem dos factores contextuais e estruturais que influi de forma significativa a
prevalência e qualidade de parcerias em Moçambique deveria ser o primeiro eixo de

54

qualquer estratégia para promover parcerias entre comunidade e investidores no país.
Algumas das implicações são:
(i)

Qualquer trabalho futuro de parcerias, seja da iTC, do programa ProParcerias ou
iniciativas isoladas como o caso da ProSavana, deveria estabelecer uma extensa
colaboração interinstitucional, para poder capitalizar nas sinergias multifacetadas
que existem entre os diversos objectivos (e.g. segurança de posse de terra,
consciencialização comunitária sobre os direitos e facilitação de visões colectivas,
apoio à geração de planos de uso e de negocio, e estabelecimento de parcerias
entre comunidades e terceiros).

(ii)

A futura instituição de terras comunitárias deveria de colocar como prioridade a
coordenação sistemática entre os esforços feitos para a promoção de investimento
e a segurança de posse de terra, 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 beneficio mutuo), ou nos sistemas de monitoria de
investimentos (para verificar se os acordos feitos com as comunidades são
cumpridos pelos investidores).

(iii)

Há uma necessidade de criar espaços de diálogo entre investidores, representantes
de comunidades e as ONGs que as apoiam, a iTC e entidades que promovem o
investimento, para identificarem oportunidades para a promoção de investimentos
mais benéficos, e para a modificação de modelos de negócio e de parceria a favor
dos interesses locais. Isto possibilita o estabelecimento de metas realistas no que
concerne os investidores-parceiros. A revisão da literatura e visitas orientadas a
países com experiencias diversas também deveria ser apoiadas, para a adquisição de
informação independente sobre o assunto.

(iv)

Dada as diferencias que existem entre diversos investimentos na sua potencialidade
de gerar benefícios significativos locais, e superiores aos custos, o governo deveria
utilizar as suas oportunidades para alavancar investimentos mais benéficos para as
comunidades locais (e.g. mediante condicionalismos na aprovação de investimentos,
nos incentivos fiscais ou na atribuição de DUATs). As comunidades também
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deveriam ser apoiadas para poder discriminar entre os riscos e possíveis benefícios
de diversos tipos de investimento, para maximizar a sua participação e poder de
escolha dentro das consultas comunitárias.
(v)

Para maximizar a sua participação e poder de escolha dentro das consultas
comunitárias, as comunidades onde há maior pressão sobre a terra e recursos
deveriam ser apoiadas para: (a) poder discriminar entre os riscos e possíveis
benefícios de diversas formas de investimento; e (b) identificarem zonas dentro da
comunidade onde poderia encaixar diversos modelos de negocio, e em que
condições (inclusive zonas 'no-go' e modelos de negocio inaceitáveis). Isto poderia
ser feito com uma estreita colaboração com as agências que promovem o
investimento a nível nacional e provincial; o SPGC; o SDAE; e programas de
desenvolvimento regional como ProSavana.

(vi)

É necessário procurar parcerias que encaixam as comunidades dentro da lógica
produtiva e económica das empresas, e vice-versa, e apoiar o estabelecimento de
acordos que balançam os riscos e benefícios entre os parceiros. Nestas parcerias,
ninguém deveria trabalhar de graça; os benefícios deveriam ser iguais ou maiores
dos custos para cada entidade envolvida.

(vii)

A futura instituição de terras comunitárias deveria de explorar mecanismos para
mudar a percepção que muitos dos investidores têm das comunidades, de um
desafio ou risco de enfrentar (ou no pior dos casos, de um factor irrelevante) para
possíveis parceiros que trazem habilidades e recursos complementares para a mesa.
Isto pode incluir programas ambiciosos para desenvolver as habilidades
organizativas e empreendedoras das comunidades para facilitar a sua participação
como verdadeiros parceiros produtivos, como também estratégias para aumentar a
alavancagem comunitária dentro de negociações e parcerias (e.g. aluguel em vez de
cedência de terra, e mudanças legislativas que legitima situações nas quais as
comunidades entram em parcerias com a contrapartida de terra e recursos).

3 Estimular um debate a nível nacional sobre a aplicação das orientações na Politica Nacional
de Terras que reconhecem a necessidades de encaixar o investimento dentro dos usos
actuais da terra, e a sua implicação para a aceitabilidade dos diversos modelos de negócio
(incluindo a não-aceitabilidade de modelos industriais em áreas de uso agrícola e
económico local) e para os mecanismos para defender os interesses comunitários (e.g. a
necessidade de ir mais alem da consulta, para um sistema de ‘checks and balances’ que
verifique que os interesses comunitários sejam honrados na dinâmica de terras).
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4 A futura instituição de terras comunitárias deveria replicar o trabalho financiado pelo
MCC/MCA em apoiar as necessidades técnicas e materiais do SPGC nas demais Províncias
para minimizar o atraso na atribuição de DUATs a favor de comunidades.
5 Dada a fraca capacidade das comunidades e associações aproveitar da sua
consciencialização e da formalização dos seus direitos para melhorar o seu bem-estar de
forma tangível, a futura instituição de terras comunitárias, sob discussão, deveria
estabelecer ligações formais com os Serviços Distritais de Actividades Económicas, e com as
ONGs (e os doadores que as apoiam), para fornecer o tipo de apoio que as comunidades
precisam para atingir as aspirações articuladas nas agendas comunitárias e planos de
negocio. Para além de ajudar na concretização dos objectivos da iTC, serviria como
contrapeso à tendência de ver o investimento privado como o único caminho para o
desenvolvimento rural.
6 Dada a limitada capacidade negocial das comunidades, mesmo as bem capacitadas, precisa
identificar uma entidade bem capacitada e independente que vela pelos interesses da
comunidade na negociação e monitoria de parcerias.
(i)

Parte do seu trabalho deveria ser de reflectir sobre a informação relevante que deve
vigorar no contracto tendo em conta o tipo de parceria envolvido. Por exemplo, o
contracto de parceria entre a associação de Manzir e a RJ Enterprise prevê um
regime de joint venture com as associações agro-pecuárias na exploração de 200 ha;
contudo os direitos e deveres de ambas as partes são especificados de forma muito
vaga. De igual forma o acordo entre a comunidade de Mutapua e o Lúrio Green
Resources (LGR), que não inclui vários condicionalismos concordados de forma
verbal, e um acordo entre um produtor e o LGR, que faltava a assinatura da empresa.

(ii)

Dado o caracter benéfico dos modelos de parceria tripartida, recomenda-se que
sempre que possível, no estabelecimento de parcerias com comunidades sejam
representadas instituições desinteressadas no processo que estabeleçam um
mecanismo de facilitação entre as partes interessadas.

7 No trabalho da futura instituição de terras comunitárias, é necessário ampliar os temas para
a consciencialização para incluir: (i) os diversos modelos de negócio, e os seus riscos,
possíveis benefícios e custos; (ii) como produzir um acordo específico, sem risco da mainterpretação, e reconhecível pela lei; (iii) como avaliar os diversos investimentos e modelos
de negócio em função dos usos actuais da terra e os interesses colectivos, para minimizar os
custos e maximizar os benefícios; (iv) a necessidade de mitigar os efeitos sociais negativos
das parcerias; e (v) como fazer a monitoria e avaliação das actividades económicas,
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incluindo as agendas e planos de negócio, e as parcerias, para melhorar a capacidade local
de gestão adaptativa da mudança.
(i)

Dado o desequilíbrio observado em algumas parcerias, é necessário apoiar não só o
envolvimento de terceiros que apoiam a comunidade na avaliação do acordo antes
de formaliza-lo, mas também apoiar as comunidades em saber estimar o valor dos
benefícios em comparação as perdas. Isto ajudaria muito a minimizar o risco de a
“parceria” funcionar como um mecanismo de dissipar a dissidência ou o risco que a
comunidade apresenta para a empresa, e não um mecanismo para gerar benefícios
significativos para as comunidades locais.

(ii)

Criar habilidades para a mitigação dos efeitos negativos das para as famílias
impactadas de forma negativa pelas parcerias.

(iii)

No que concerne as associações agrícolas, para além da estrutura de liderança
nomeadamente o presidente e vice-presidente, as associações precisam de um
chefe de produção bem capacitado que conhece a cadeia de valor das culturas de
rendimento, desde os amanhos culturais para uma produção de alta qualidade até a
entrega da cana na fábrica para o processamento. Ele/ela também deve ter
conhecimentos sólidos sobre o orçamento da associação em que figuram os custos
fixos e variáveis assim como a margem bruta. Também é indispensável que a
associação tenha uma secretária qualificada para lidar com a documentação da
associação e fazer uma interpretação correcta dos contractos de parceria para
informar aos membros da associação. A iTC também deve explorar possibilidades de
apoiar visitas dos associados à outras associações produtoras da mesma cultura (e
outras) já consolidadas na região, por exemplo, na Swazilândia e Malawi.

(iv)

Criar capacidades técnicas e organizacionais para realizar a monitoria e avaliação
participativa das actividades em andamento, e ajustes, em estilo de gestão
adaptativa da mudança.

8. Facilitar a aquisição de informação completa sobre os parceiros e o uso correcto da
informação para a tomada de decisão sobre o tipo de parceria e as contribuições dos
parceiros. O processo da demarcação incluiu capacitações para a elaboração de planos de
negócios e propostas para FDD, assim como alguns aspectos sobre negociação com
investidores. Isto contribuiu para capacitar as associações antes da chegada do investidor.
Contudo, as associações têm pouca informação sobre os parceiros e consequentemente um
fraco entendimento dos modelos e objectivos do negócio que cada um traz para a parceria
(ver Caso 3). Por isso, é necessário que os PS que trabalham com as associações, detenham
completa informação sobre o investidor de modo a apoiar os associados a entenderem a
natureza do negócio privado guiado pelo princípio da maximização do lucro, e os sacrifícios
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e contribuições que serão exigidos aos associados para tirar benefícios da parceria. Os PS
também devem ser capazes de entender (através do método dialógico) os objectivos a
curto, médio e longo prazo dos associados para poder informar ao investidor de modo a
que este faça os ajustamentos possíveis para satisfazer as prioridades dos associados.
9. Dada a fraca habilidade de exigir o seguimento e cumprimento de promessas por parte dos
investidores-parceiros, a futura instituição de terras comunitárias deveria de explorar, junto
com o SPGC, CPI, CEPAGRI e entidades jurídicas e judiciárias, mecanismos para assegurar a
responsabilidade, cumprimento de promessas (mesmo verbais) e prestação de contas dos
investidores perante as comunidades.
10. O futuro trabalho de parcerias, seja na iTC, no programa ProParcerias ou outro, deveria
incluir a contratação de provedores de serviço especializados em identificar oportunidades
de investimento e de mercados. Esta é a tarefa mais difícil do PS tendo em conta que o
ambiente rural é geralmente isolado dos centros de consumo, e são poucos os que tem o
nível de conhecimento de mercados necessário para este trabalho. As comunidades rurais
têm pouco capital e mercados limitados, o que significa que todos acabam produzindo os
mesmos produtos para o mesmo mercado, resultando em lucros bastante baixos. Esta
situação pode ser melhorada quer através do aumento da produtividade do que esta sendo
produzido no momento (hortícolas e cereais) ou através da diversificação da produção em
novos produtos (cana de açúcar), comércio ou serviços. Geralmente o aumento da
produção é o caminho mais fácil (assumindo que não haverá saturação do mercado) e exige
aumento da produção sem aumentar os custos por unidade. Isto requer a ligação com os
serviços de extensão e agências de crédito para facilitar o uso de técnicas mais eficientes
tais como mulching, tracção animal, sementes melhoradas e armazéns (ou infraesturas para
pôs colheita). Os novos produtos e serviços requerem investigação de mercado interno e
externo, para saber que tipo de produtos são escassos e porque são escassos; quais os
produtos que potencialmente teriam grande procura mas são não conhecidos. Existem
serviços ou produtos que os membros podem fornecer mais barato comparado ao preço de
mercado.
Outra saída é investigar a possibilidade de comercializar o conhecimento/habilidades
criadas pela própria iTC. Esta estratégia estava a ser pensada pela comunidade de Manhane
na província de Manica, onde o grupo de desenvolvimento local pretende partilhar a sua
agenda de comunitária com outras comunidades.
11. Financiar pesquisa sobre temas-chave necessários para: (i) a orientação de programas; e (ii)
a gestão adaptativa da mudança. Para melhor orientar programas de intervenção, é preciso
pesquisa empírica nos seguintes temas:
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(i)

As funções-chave de e especificações para o associativismo. Uma análise mais
profunda do associativismo, incluindo as funções onde o desempenho do grupo é de
fato melhor do que o desempenho individual e o tamanho de grupos que funcionam
para diversos propósitos (e.g. gestão de crédito, gestão de acordos
contratuais/fomento), com o objectivo de desenvolver uma abordagem de
associativismo mais sútil e informada. Em casos onde o associativismo não gera
valores acrescentados comprovados, o associativismo não deveria manter-se como
critério para o apoio comunitário. Em casos onde certo tamanho de grupo não
funciona, deveria de procurar grupos mais pequenos. Para parcerias de crédito de
insumos, por exemplo, deve-se trabalhar com grupos mais pequenos (15-20
membros). Também precisa explorar funções que os grupos podem assumir para
melhorar a sua atractividade como parceiros. No caso de parcerias para o
fornecimento de crédito de insumos, por exemplo, a flexibilidade de providenciar
um segundo crédito para pagar o crédito anterior e de colocar o pagamento dos
empréstimos anteriores como condição para o grupo receber os próximos
empréstimos, pode criar pressão dentro do grupo para cumprir. No caso de fomento
em hortícolas ou outras culturas, os grupos podem assumir funções de automonitoria e auto-fiscalização para minimizar a tendência de “side-selling” mas não
necessariamente da produção colectiva pouco popular (ver o caso de Belas/Vanduzi).

(ii)

Modelos de negócio e parceria. É sugerido uma revisão da literatura regional e
internacional para identificar as características-chave de modelos de negócio e de
parceria mais benéficos e inclusivos, e componentes-chave no desenho dos modelos
identificados. Isto ajudaria a entender as possibilidades de moldar os termos de
parceria a favor dos interesses locais e das ambições de desenvolvimento rural no
país.

Para a gestão adaptativa da mudança, os seguintes temas são prioritárias:
(i)

A superação das barreiras estruturais identificadas. A identificação e testagem de
intervenções-chave para superar as situações que inibem o surgimento de parcerias
mais benéficos, e por último, para realizar as ambições nas políticas de terras e
desenvolvimento rural no país. Em particular, a identificação e testagem de
estratégias para:
― Evitar que as consultas comunitárias sejam feitas em áreas não delimitadas e
sem consciencialização prévia;
― Direccionar o investimento para poder atingir metas de desenvolvimento
estabelecidas na política nacional e alavancar investimentos mais benéficos para
as comunidades locais;
60

― Ajudar as comunidades a discriminar entre os riscos e possíveis benefícios de
diversos tipos de investimento, e de melhor encaixar os investimentos dentro
dos usos actuais da terra e aspirações para minimizar os impactos negativos do
investimento e das parcerias;
― Como melhor velar pelos interesses das comunidades nas negociações com
possíveis investidores-parceiros;
― Como assegurar a responsabilidade, cumprimento de promessas e prestação de
contas dos investidores perante as comunidades;
― Mecanismos mais efectivos para apoiar as comunidades na realização dos seus
planos e aspirações detalhados nas agendas comunitárias e planos de negocio;
― Como melhor reconciliar as necessidades e aspirações das comunidades com os
planos e a lógica de investimento das empresas;
― Como estimular sinergias entre as actividades da iTC, ProParcerias, e as agencias
e projectos de investimento e desenvolvimento rural (e.g. SPCG, SDAE,
ProSavana).
(ii)

8.

Modelos de negócio inclusivos e como estimulâ-los. Dada a falta de uma diversidade
de modelos de parceria comprovados e bem estudados, e a falta de experiencia no
estabelecimento dos propostos laços interinstitucionais, as intervenções futuras vão
ser, por necessidade, experimentos. As organizações que lideram estes processos
deveriam internalizar as lições da gestão adaptativa (colaborativa), tratar as
intervenções como hipóteses a serem testadas, e explorar como empregar as
ferramentas que possam apoiar na operacionalização destas abordagens (e.g.
governação multinível, pesquisa-acção, monitoria e avaliação participativa) (Colfer
2005; Folke et al. 2002; German et al. 2007; Guijt 1999; Hagmann e Chuma 2002;
Hagmann et al. 2011; Lebel 2006; Pahl-Wostl 2009).
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ANEXO I: Códigos de Conduta na Governação de Terras e Investimento
O surgimento de códigos de conduta internacionais faz parte de uma tendência mais ampla
para a governação baseada no mercado e auto-regulação da indústria, caracterizados por
códigos de conduta voluntários. “Voluntario” quer dizer que uma empresa tem liberdade de
aderir aos princípios ou não, e de escolher um número cada vez mais diversificado de códigos
alternativos. O surgimento de códigos voluntários pode ser explicado pelos seguintes factores:
(i) o pouco sucesso dos esforços feito a partir da década 1970 para estabelecer regimes
internacionais para governar os impactos e externalidades das empresas multinacionais; (ii)
campanhas da sociedade civil cada vez mais sofisticadas para chamar atenção aos efeitos
negativos da globalização (incentivando assim uma maior acção reguladora por parte do
estado); e (iii) a tentativa do sector privado de dissipar os efeitos destas campanhas,
envolvendo-se com a auto-regulamentação como medida defensiva perante a meaça de um
ambiente regulatório mais dispendioso e os riscos de reputação (Cashore 2002; Haufler 2001).
Em tais sistemas, a autoridade governante não é derivada do estado, mas de actores ao longo
da cadeia de valores e de avaliações externas do público. O estabelecimento e a aplicação das
regras estabelecidas são feitos pelas mesmas empresas sendo reguladas (o chamado "1st party
labeling"), pelas associações industriais ("2nd party labeling"), ou por órgãos independentes de
certificação ("3rd party labeling") (Cashore 2002; Haufler 2001; Lipschutz e Fogel, 2002). Em
outros casos, os códigos de conduta são estabelecidos por órgãos multilaterais e a aplicação é
feita pela mesma empresa através da sua afirmação de estar aderindo aos princípios neles
estabelecidos. Códigos de conduta voluntários têm o potencial de complementar ou
suplementar a regulamentação por parte do estado – especialmente em países com fraca
capacidade regulatória (Haufler 2001). Contudo, a sua efectividade depende muito do nível de
especificação dos requerimentos (abrangência, não ambiguidade); o alcance (a proporção de
empresas aderentes num determinado sector); e os mecanismos para a sua implementação (a
presencia, transparência e independência de processos de monitoria, reportagem e verificação).
No sector agrícola, existem vários instrumentos voluntários de governação baseado no
mercado: políticas ou práticas de responsabilidade social desenvolvidas por companhias
individuais; códigos de conduta promulgados por associações industriais; e códigos de conduta
desenvolvidos por processos multi-stakeholder. Enquanto eles são todos voluntários, estes
instrumentos variam muito nos mecanismos empregados para a reportagem, monitoria e
verificação e, portanto, sua provável eficácia. As políticas ou práticas de responsabilidade social
desenvolvidas por companhias individuais, embora variáveis na qualidade e abrangência, são os
mais fracos dos mecanismos de governação baseado no mercado (Kolk e Tulder 2005; Lipschutz
e Fogel 2002). A abrangência temática das práticas ou políticas muitas das vezes é limitada
(sem nenhuma referencia às normas internacionalmente reconhecidas, com normas não
específicas e mais aspiracionais do que obrigatórias), a reportagem (se é feito) não é
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independente, e geralmente carece de mecanismos para a aplicação ou verificação (German in
press).
Os PIAR consistem em 10 princípios, entre estes:
1 Principio 1: Os direitos existentes à terra e recursos naturais associados, sejam direitos
estatutários ou consuetudinários, primários ou secundários, formais ou informais, colectivos
ou individuais, são reconhecidos e respeitados. Isto requer: (i) a identificação dos titulares
de todos os direitos; (ii) o reconhecimento legal de todos os direitos e usos, juntamente
com opções para seu dimensionamento e registro; (iii) a negociação com os titulares /
usuários da terra, com base na escolha livre e informada, a fim de identificar os tipos de
direitos a serem transferidos e modalidades para fazê-lo; (iv) a indemnização justa e
imediata para todos os direitos perdidos; e (iv) vias independentes de resolução de litígios
ou queixas.
2 Princípio 2: Os investimentos não comprometam a segurança alimentar, mas sim fortalecêla. No caso de existirem efeitos adversos sobre algum dos aspectos da segurança alimentar
(disponibilidade, acesso, utilização ou estabilidade), os princípios estabelecem deveres não
da empresa, senão dos “decisores políticos” para assegur para as populações directamente
afectadas o acesso equivalente a comida, a protecção dos meios de vida e aumento de
renda mediante oportunidades de fomento e emprego não-agrícola, e para “tomar em
conta” as preferências alimentares.
3 Princípio 3: Procedimentos para o acesso à terra e, em seguida, para garantir a
transparência dos investimentos, sua monitoria, e para assegurar a responsabilidade por
todos os interessados, dentro de um ambiente de negócio, legal e regulatório próprio.
4 Princípio 4: Todos aqueles materialmente afectados são consultados, e os acordos de
consultas são gravadas e executadas. Para tornar os processos de consulta mais eficazes: (i)
os requisitos de definição e processuais em termos de quem representa os proprietários de
terra e qual constitui um quórum precisam ser esclarecidos; (ii) o conteúdo dos acordos
alcançados nessas consultas deve ser documentado e assinado por todas as partes; e (iii)
devem ser especificados métodos de execução e sanções em caso de incumprimento.
5 Princípio 5: Os investidores garantem que os projectos respeitem as leis vigentes, reflectem
as melhores práticas da indústria, são viáveis economicamente, e resultam em valor
compartilhado durável. Para este ultimo, os investidores deveriam esforçar-se não só para
aumentar o valor dos accionistas, mas também para gerar benefícios significativos e
tangíveis para a área do projecto, as comunidades afectadas, e do país de acolhimento.
6 Princípio 6: Os investimentos geram impactos sociais e distributivas desejáveis e não
aumentam a vulnerabilidade. Os princípios reconhecem os seguintes como mecanismos
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para aumentar a sustentabilidade social: (i) a identificação de riscos sociais e o
desenvolvimento de estratégias para a sua mitigação e para aumentar os benefícios sociais
na fase de preparação do projecto; (ii) os interesses de grupos vulneráveis e as mulheres
são considerados explicitamente; e (iii) a geração de emprego local, a transferência de
tecnologia, e a provisão de bens públicos locais de forma directa ou indirecta (e.g. através
de impostos).
7 Princípio 7: Os impactos ambientais esperados do projecto são quantificados e medidas são
tomadas para incentivar o uso sustentável dos recursos, enquanto minimiza e mitiga o risco
e magnitude de impactos negativos.
Não cabe dentro desta discussão tratar de todos os mecanismos de governação voluntaria,
baseado no mercado para os sectores relevantes (agricultura, florestal, biocombustível,
mineração, turismo). Contudo, cabe dizer que a qualidade dos instrumentos vária muito, com
um “trade-off” frequente entre o número de empresas que subscrevem ao código (o alcance)
por um lado, e o nível de especificação dos requerimentos e mecanismos para a sua
implementação por outro (Cashore et al. 2002; German et al. in press). Com poucas excepções,
também há uma tendência de enfatizar a minimização ou mitigação de riscos e não a geração
de benefícios (ibid; German and Schoneveld 2012).
Quanto à implicação para “parcerias” entre comunidades e investidores, estes mecanismos –
por mais limitados que sejam na melhoria das práticas das empresas que de outra forma agiam
de forma “irresponsável” – tendem a enfatizar a mitigação de riscos sobre a geração de
benefícios económicos. Quando enfatizam benefícios, estes muitas vezes são restringidos ao
emprego ou à provisão de bens públicos locais, e não na criação de parcerias para a geração de
renda sustentável. A excepção é o princípio 5 do PIAR, na definição do “valor compartilhado
durável.” A análise de evidência no contexto desta pesquisa será orientada, em parte, à
avaliação da realização deste resultado.
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ANEXO II: A Partilha de Riscos e Benefícios nos Diversos Modelos de Negocio
As características-chave dos modelos de negócio, mencionadas na Tabela 1, moldam os
potenciais benefícios e riscos para as comunidades locais (Vermeulen e Cotula 2010). A
propriedade do negócio influi na autoridade de decisão dentro do negócio e quem está
posicionado para beneficiar-se de futuros lucros. Nos casos em que a propriedade é
compartilhada entre a empresa e a comunidade, o percentual de acções detidas pelas
comunidades locais geralmente configura a sua participação dos lucros e o grau em que eles
têm uma voz sobre as decisões tomadas. Apenas nos casos em que as comunidades detêm uma
participação de 50%, ou a sua representação em estruturas de tomada de decisão podem ser
negociada para exceder as suas acções, será possível garantir que sua voz seja ouvida
adequadamente dentro das decisões de gestão (Vermeulen e Cotula 2010).
Quanto ao direito à e controlo da terra e recursos naturais, é muito mais benéfico para as
comunidades locais se os direitos permanecerem nas suas mãos em vez de serem alienados.
Isto maximiza a liberdade de escolha sobre futuras decisões e usos da terra. Em Moçambique,
uma vez cedido o DUAT a um investidor, no caso de um investimento falhar ou caso contrario o
DUAT não ser renovado pelo estado, na teoria alguma liberdade de escolha mantem-se na
forma da obrigação do novo investidor fazer uma nova consulta comunitária (para alem de
cumprir com as condições estabelecidas na primeira consulta). Contudo, os acordos contratuais
de produção ou extracção têm o benefício das comunidades manterem o controlo sobre suas
terras e recursos naturais. Embora os produtores estão constrangidos aos termos de acordo no
contrato com a empresa para a duração do contrato, eles geralmente só comprometem uma
porção de suas terras e recursos naturais para este fim e mantém a liberdade de usar o resto da
área para outros fins (e.g. a produção de alimentos). Eles também podem optar por não
renovar o acordo uma vez que o período inicial do contrato chega ao fim, ou para renegociar os
termos. O efeito do empreendimento conjunto no direito à e controlo da terra é menos claro.
Se o acordo envolve uma entidade comunitária contribuindo terra como a sua contrapartida
para o estabelecimento do empreendimento, isso pode muito bem resultar na perda a longo
prazo ou permanente dos direitos de uso e aproveitamento da terra. A capacidade das
comunidades de influenciar as decisões do empreendimento, tal como a forma em que a terra
é utilizada, por sua vez dependerá do percentual de acções detidas pelas comunidades e a
estrutura de decisão da empresa. Se não pode ser garantida uma participação accionaria ou
uma representação no conselho de administração igual ou acima do 50% a favor da
comunidade, as decisões tomadas sobre a terra em fase de negociação devem ser tomadas
com muito cuidado, de modo a manter algum poder de decisão sobre a forma como a terra é
utilizada pelo empreendimento e entender que direitos estão a ser sacrificados e por quanto
tempo (Vermeulen e Cotula 2010).
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Quanto ao controle sobre a produção, as empresas claramente tomam todas as decisões de
produção para vários modelos de negócios – incluindo operações industriais de grande escala,
contractos de gestão onde as empresas arrendam terras das comunidades locais, e
propriedades de núcleo dentro de esquemas "híbridos". Para aqueles modelos de negócios
onde as comunidades são claramente responsáveis pela produção (por exemplo, acordos
contratuais de produção e o componente ‘outgrower’ dos esquemas "híbridos"), a empresa
ainda mantém um certo nível de poder de decisão sobre a produção. O grau de controlo
depende da cultura e das dificuldades técnicas para garantir a qualidade do produto final. Em
alguns casos, as empresas podem controlar rigidamente ou gerir direitamente (a uma taxa a ser
paga no momento da colheita) a maioria dos aspectos da produção para assegurar que a
produção satisfaça os seus padrões de qualidade. O nível de controlo sobre a produção por
parte da empresa também depende do grau de dependência da empresa nos pequenos
produtores – relativamente às suas próprias plantações – para fornecer o produto. Isto significa
que os pequenos produtores teriam mais poder de negociar no caso de acordos contratuais
isolados do que em regimes híbridos. Contudo, quando a empresa é o único comprador, como
tende a ser o caso no sistema de fomento em Moçambique em função do papel do estado em
garantir a exclusividade do direito de compra à fomentadora (MINAG 2008), o poder de
negociar do agricultor será reduzido. O grau de controlo da empresa sobre a produção
dependerá também dos termos do acordo com os pequenos agricultores; em contractos onde a
empresa carrega maior risco (por exemplo, no fornecimento de insumos e serviços), eles
tendem a exibir um controle mais rígido sobre a quantidade e qualidade dos produtos finais.
Conforme a literatura, estas características moldam de forma significativa o tipo e grau de risco
enfrentado pelas entidades locais que entram em parcerias com privados (Tabela 2). É
importante para as comunidades entenderem esses riscos previamente, a fim de garantir que
eles sejam minimizados através das condições estabelecidas durante o processo de negociação.
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Tabela 13. Fontes e níveis de risco associadas a diferentes modelos de negócio

1

Modelo de negócio

Perda
de terra

Perda de meios
de subsistência

Falha do
negócio

Operações
industriais de
grande escala
Acordos contratuais
de produção
Modelo híbrido
(propriedade de
núcleo-‘outgrower’)
Projectos conjuntos

Alto

Alto

Altamente Médio para
variável
Alto

Baixo

Baixo

Contrato de gestão
Tipo A1
Contrato de gestão
Tipo B2

Baixo

Alto

Médio

Alto

Contratando Empresa não
Termos de
de fora da
honra seus
contrato
comunidade compromissos injustos

Altamente
variável
Alto (propriedade Altamente
do núcleo); Baixo variável
(‘out-growers’)
Variável
Altamente
variável
Médio para Alto
Altamente
variável
Médio
Altamente
variável

Terra ou recursos comunitários usados por uma empresa.
duma empresa usada pelos pequenos produtores-exploradores.

2 Terra
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Subnotificação
de lucros

Alto

Alto

Não
aplicável

Não
aplicável
Médio para
Alto

Médio para
Alto
Médio para
Alto

Alto

Não
aplicável
Não
aplicável

Baixo para
Médio
Médio para
Alto
Médio para
Alto

Médio

Alto

Alto

Médio para
Baixo
Médio para
Alto

Médio

Médio para
Baixo
Não
aplicável

Alto

Alto

A perda da terra ou recursos naturais e a consequente perda dos meios de subsistência é, de
longe, o maior risco enfrentado pelas comunidades. Isto é particularmente verdadeiro se a
empresa está interessada em terras actualmente utilizadas pelos membros da comunidade
para a produção agrícola, a pastagem de gado ou outras actividades de subsistência (recolha de
produtos da floresta, queima de carvão, pesca, etc.). Além da perda dos principais activos
produtivos da comunidade (terras de cultivo, florestas, pastagens, água), estes modelos
apresentam riscos significativos que os benefícios não se materializarão. Outros riscos sérios
estão associados com outros modelos de negócio; no entanto, esses riscos não representam
uma ameaça tão grave para a subsistência. Os acordos contratuais de produção, por exemplo,
podem transferir os riscos de uma cultura não testada para os pequenos agricultores, fazendo
com que eles suportem os prejuízos decorrentes do mau desempenho da safra ao envés da
empresa (German 2011). Estes acordos também podem ligar os agricultores a acordos que
efectivamente acabam dedicando a sua terra e mão-de-obra a determinadas culturas por
longos períodos de tempo, independentemente do retorno económico da actividade, e de
outras prioridades que possam surgir. Este modelo de negócio pode também resultar em
retornos injustos devido aos acordos vagos (por exemplo, sobre o preço a ser pago para o
produto final) ou insumos e serviços caros, ou deixar os agricultores com nada para mostrar
pelos seus esforços, se o negócio falhar. No entanto, os acordos contratuais são menos
arriscados porque os agricultores mantêm o controlo sobre a sua terra e mão-de-obra no resto
da sua machamba, e têm a opção de abandonar a actividade contratada no final do período do
contrato.
Nos contractos de gestão e os empreendimentos conjuntos baseados na terra (nos quais os
agricultores fornecem terra como sua contribuição de activos), por outro lado, os riscos
supracitados associados à perda de terra são muito reais. No entanto, estes podem ser
considerados de risco médio para os pequenos agricultores. Isto porque, em condições
adequadas, pode se garantir um retorno financeiro regular a partir de taxas de aluguer de
terras/recursos naturais ou a partilha de lucros, o que ajuda a compensar as perdas dos meios
de subsistência. Sob o cenário dum caso pior, os meios de subsistência são comprometidos
apenas temporariamente – pela duração do contrato de arrendamento da terra ou recursos
para a empresa ou empreendimento conjunto. O empreendimento conjunto traz riscos
adicionais relacionados com a transparência do processo de contabilidade (por exemplo, a
inflação dos custos do negócio ou a minimização dos lucros, de forma a privar as comunidades
das sua quota de direito), da diluição dos dividendos resultantes da sua distribuição entre
muitos membros da comunidade e da má governação de lucros a nível da comunidade.
Para resumir, embora muitos dos riscos acima mencionados possam ser minimizados através
de um processo de negociação eficaz, os próprios modelos de negócios tem seus proprios riscos
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inerentes. Os mais graves são aqueles que exigem perda de terras e outros recursos produtivos,
ao longo prazo ou permanentemente; os menos graves são aqueles que ligam os agricultores
em contractos de produção que põem a sua terra e mão-de-obra á retornos financeiros
incertos.
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