Registo e reconhecimento dos direitos sobre
a terra das comunidades
- Oportunidades e Desafios –

5a Conferência do Maneio Comunitário de Recursos Naturais
19 á 20 Fevereiro de 2018
Maputo, Moçambique

Objectivo iTC
Registar e proteger dos direitos de terras e
recursos naturais das comunidades rurais, como
contribuição para o desenvolvimento
económico do País

A iTC procura fortalecer a capacidade das comunidades
rurais, de forma com que sejam actores do seu próprio
desenvolvimento, particularmente através do uso e
gestão sustentável da terra e dos recursos naturais

Delimitação de terras
Identificação dos limites das áreas ocupadas pelas
comunidades locais ou pelas pessoas singulares
nacionais, que de boa-fé, estejam a utilizar a terra a pelo
menos dez anos, incluindo o lançamento da informação
no Cadastro Nacional de Terras [Anexo técnico do
Regulamento da Lei de Terras]
A delimitação de áreas ocupadas pelas comunidades não
impede a realização de actividades económicas ou de
outros empreendimentos, desde obtenham (Consulta)
consentimento das comunidades.

!

Fases da Delimitação
(Abordagem da iTC)

Informação, Divulgação e
Sensibilização

Elaboração de Estatutos
Estruturação do Comité
Legalização/Registo

Estabelecimento e Capacitação de
CGRN

Conta Bancária
Capacitação

Preparação Social

Confrontação + Zoneamento +
Georeferenciamento

Identificação de Facilitadores

Capacitação de Facilitadores

Devolução Parcial + Tramitação

Diagnóstico da Comunidade

Análise + Priorização

Entrega Pública dos Produtos

Devolução + Agenda

Organização comunitária para Gestão de terras e
recursos naturais + Desenvolvimento
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A delimitação de terras comunitárias:
na abordagem da iTC

Vantagens da
“Delimitação primeiro”
•

Empoderamento, apropriação e liderança:
– Registo no mapa cadastral de
Moçambique;
– Comunidades a liderarem processos de
desenvolvimento;
– Organização comunitárias
– Mitigação e prevenção de conflitos de terra

•

Consultas comunitárias

– Participação dos membros do CGRN
– Apresentação da visão de desenvolvimento
da comunidade;
– Discussão dos planos de investimentos

•

Gestão de terras

– Respeito pelas boas praticas
– Planificação no uso de recursos
– Envolvimento em Conselhos consultivos

Resultados iTC
(2006 – 2017)

Delimitações: 1,066
Área: 10 milhões de hectares
Demarcações Associações: 850
Área Demarcada: 51 mil hectares
CGRN Legalizados: 1,176
Agendas Comunitárias: 629
Beneficiários: 3 milhões
Regularizações DUAT (RDUAT): 5000

Delimitação de terras comunitárias:
principais efeitos registados

Lideranças mais consolidadas

Parcerias

Fiscalização de recursos

Menos conflitos de terra

Sinergias: cadeias de valor

Consultas mais participativas

Delimitação de terras comunitárias:
Oportunidades
Planificação (Agenda Comunitárias)
• Melhorar a abordagem de
Responsabilidade social
• Melhorar a alocação de receitas
pelas comunidades e terceiros
• Melhorar a planificação distrital

Gestão de recursos naturais
•
•
•
•
•

Monitoramento participativo
Mapeamento comunitário
Mapeamento de recursos
Boas práticas
Integração de género e diversidade

Administração de terras
• Contribuição na fiscalização de
terras e recursos naturais
• Registo de direitos de boa-fé
• Mitigação e resolução de conflitos
de terra

Parcerias
• Desenvolvimento de novas cadeia
de valores
• Geração de receitas: segurança
alimentar
• Estabelecimento de empresas de
base comunitária

Delimitação de terras comunitárias:
Desafios a nível comunitário
Organização Comunitária
• Estrutura: assessoria as
lideranças locais;
• Relacção com outras
estruturas locais;

Capacidade Comunitária
• Gestão de terra e
recursos naturais
• Planificação e
negociação;

Instrumentos
• Agendas Comunitárias
• Planos de uso de terra e
zoneamentos
• Género e diversidade

• Responsabilidades e
Deveres

• Mitigação de conflitos
de terra e recursos;

• Reconhecimento e e
proteção jurídica

• Integração de género

• Planos de
ordenamento
territorial comunitário?

• Registo de direitos

• Monitoria de Florestas

• Gestão de negócios e
receitas

• Instrumentos que
regulam parcerias

Desafios Institucionais
• Sistema de gestão de informação de terras
• Acesso a informação: gestão de informação de terras comunitárias + Tecnologias

• Controle de qualidade de processos de registo de terras comunitárias
• Capacidade + Compromisso + infraestruturas

• Ferramentas e mecanismos de planeamento e ordenamento nas
comunidades
• Preparação para transformação do rural para urbano: pensar nas cidades do futuro

• Delimitação primeiro
• Redução de conflitos e preparação para investimentos inclusivos

Obrigado
www.itc.co.mz

