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No âmbito do Projecto de Titulação de Terras 
para Mulheres Rurais implementado desde 2012, 
o Centro Terra Viva (CTV) demarcou 30 parcelas 
nos bairros Makomane e Muhate no Distrito de 
Zavala, Província de Inhambane, cujos 
beneficiários são mulheres chefes de famílias 
desfavorecidas. Esta actividade culminou com a 
emissão de 24 títulos de Direito de Uso e 
Aproveitamento de Terra (DUAT) definitivos, 
estando ainda seis a seguir seus trâmites.

A entrega destes títulos de DUAT decorreu nos 
finais do mês de Setembro, no Bairro Makomane, 
local escolhido pelo Conselho Municipal da Vila de 
Quissico (CMVQ) para acolher a cerimónia.

A cerimónia contou com a participação de 
representantes do Presidente do Conselho 
Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal 
e do Administrador do Distrito, de técnicos dos 
Serviços Distritais de Infra-estruturas e 
Actividades Económicas em representação do 
Governo e de membros das comunidades de 
Makomane e Muhate, totalizando 42 mulheres e 
34 homens. Na ocasião o secretário do bairro 
destacou a importância da longa parceria entre a 

comunidade de Makomane e o CTV em várias 
áreas de desenvolvimento desta comunidade, 
sendo que a formalização dos seus direitos sobre a 
terra mostra-se prioritária devido ao crescente 
número de conflitos entre os membros desta 
comunidade. 

Na sua intervenção, o CTV destacou a 
transformação da Vila de Quissico em Município e 
o seu crescimento rápido, aspectos que tendem a 
aumentar a procura de terras e 
consequentemente a subida dos índices de 
conflitos, dai ser necessário que cada residente 
seja portador do DUAT para defender os seus 
direitos. Recordou ainda aos presentes que os 
títulos recebidos não vão resolver todos os que 
afligem a maioria da população, particularmente a 
carência de alimentos, devendo continuar a 
trabalhar a terra de forma sustentável de modo 
que ela continue a gerar produtos alimentares 
para as próximas gerações.  

CTV APOIA A LEGALIZAÇÃO DE TERRAS PARA MULHERES 
CHEFES DE FAMÍLIAS DESFAVORECIDAS NO DISTRITO DE ZAVALA

Publicação de Informação Ambiental

Por: Nelson Alfredo
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Para terminar o CTV mostrou disponibilidade em 
continuar a trabalhar com as comunidades 
directamente e/ou através do Conselho Municipal 
na implementação de acções que têm impacto 
directo na vida das pessoas.

Na mensagem de agradecimento, as beneficiárias 
elogiaram a iniciativa do CTV, salientando que 
estes DUAT’s vão permitir uma protecção efectiva 
dos direitos das mulheres em relação às suas terra. 
Contudo, solicitaram apoio na implantação de 
marcos nas parcelas demarcadas e que fosse dado 
seguimento a esta actividade de modo a abranger 
outras pessoas.

No seu discurso de encerramento, o 
representante do Presidente do CMVQ enalteceu 
a parceria entre o CTV e o Município pela 
contribuição que tem feito na melhoria do 
funcionamento daquele novo órgão e das 
comunidades de Zavala em geral. Aos beneficiários 
e demais participantes, aquele dirigente exortou a 
necessidade de continuarem a trabalhar a terra, 
recorrendo às zonas baixas nesta época de 
estiagem como forma de combater a fome que 
assola a maior parte da população de Quissico. 
Informou ainda que o município vai continuar a 
trabalhar de modo a melhorar a vida dos 
munícipes, através de abertura de vias de acesso, 
expansão de rede eléctrica e de fornecimento de 
água, o que vai requerer colaboração de todos.

O processo de reassentamento das cerca de 1200 
famílias que viviam nos bairros Malanga e Luís 
Cabral, na cidade de Maputo, e Gwachene, na vila 
municipal de Ka-Tembe, resultante das obras de 
construção da ponte sobre a baía de Maputo, não 
obedeceu aos princípios legais estabelecidos para 
o efeito e à demais legislação ordinária, vigente no 
país.
Esta é uma das conclusões da análise jurídica real-
izada em Setembro último pelo Centro Terra Viva 
(CTV) sobre o processo de transferência daqueles 
agregados familiares para Tenga, no distrito da 
Moamba, Mahubo, no Município de Boane e 
Chamissava, na vila municipal de Ka-Tembe.

Recorde-se que o CTV tem estabelecido um 
Memorando de Entendimento com o CMVQ e 
vem, desde 2014, apoiando este órgão na 
implementação de várias actividades, dentre as 
quais importa destacar a capacitação de técnicos e 
membros da Assembleia Municipal em matérias 
ligadas a gestão ambiental e administração do solo 
urbano.

PROJECTO DA PONTE MAPUTO 
KA TEMBE VIOLA DIREITOS DAS
PESSOAS  AFECTADAS
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O relatório da referida avaliação jurídica foi 
apresentado em Maputo no dia 30 de Novembro 
do corrente ano, num evento público que contou 
com a participação de representantes de algumas 
instituições governamentais, académicas e das 
organizações da sociedade civil, bem como das 
comunidades afectadas pelo projecto da ponte 
Maputo Ka-Tembe.
O documento ressalta o facto de o 
reassentamento ter sido desencadeado, pela 
empresa de desenvolvimento de Maputo Sul sem 
antes o Estado expropriar os direitos 
pré-existentes sobre a terra e imóveis nela 
existentes, das pessoas afectadas pelo 
empreendimento, tal como prevê o Plano de 
Pormenor, um dos instrumentos de ordenamento 
territorial.
O regulamento da lei do ordenamento territorial 
indica que a expropriação deve ser precedida pela 
declaração do interesse, necessidade ou utilidade 
pública da área a expropriar, emitida pelo 
Governo, mediante a proposta da entidade 
competente para aprovar o instrumento de 
ordenamento territorial que, no caso da obra da 
ponte Maputo-Ka Tembe, seria o Município de 
Maputo. Esta declaração deve ser publicada no 
Boletim da República. 
Por sua vez, o regulamento do solo urbano 
estabelece que a expropriação de prédios urbanos 
é da iniciativa dos órgãos locais do Estado, mas 
também pode ser da iniciativa dos órgãos centrais, 
quando os terrenos se destinem a fins por eles 
prosseguidos. 
O mesmo dispositivo legal prevê o acesso 
extraordinário à terra por parte do Estado, ao 
referir que o governo pode, a título extraordinário 
e, após a consulta ao órgão local do Estado ou 
autárquico, reverter para o seu domínio directo, 
terrenos e expropriar as benfeitorias neles 
existentes.
Pelo facto de estes procedimentos legais não 
terem sido observados, antes da retirada das 
famílias afectadas pelo projecto da ponte Maputo 
- Ka-Tembe, nos bairros Malanga, Luís Cabral e 
Gwachene, a empresa de desenvolvimento de 

Maputo Sul não detém nenhum instrumento 
jurídico que legitime a transferência forçada 
daquelas famílias. 
Outras irregularidades detectadas no processo de 
reassentamento daquelas famílias têm a ver com a 
não actualização dos valores das indemnizações à 
data do pagamento, dada a distância temporal que 
separou o período de levantamento e registo dos 
bens das pessoas afectadas e o momento de 
pagamento efectivo das compensações.
Notou-se ainda a não inclusão de bens intangíveis, 
bem como da ruptura da coesão social no pacote 
das indemnizações, para além de não terem sido 
equacionadas as possibilidades de criação de 
projectos alternativos de trabalho ou de geração 
de rendimento para as pessoas que se viram 
obrigadas a abandonar as suas actividades por 
força do reassentamento, o que contribuiu para o 
agravamento das condições de vida das famílias 
reassentadas.
Comentando o não desapossamento da terra, nas 
áreas abrangidas pelo projecto da ponte Maputo 
Ka Tembe e as irregularidades havidas na 
compensação pela perda de bens tangíveis e 
intangíveis, incluindo lucros cessantes, o jurista 
Tomás Timbane, antigo bastonário da ordem dos 
advogados de Moçambique, salientou que, as 
famílias reassentadas, querendo, podem recorrer 
às instâncias judiciais para exigir a reposição dos 
seus direitos.
Esta posição foi secundada pela assessora jurídica 
do CTV, Alda Salomão, que destacou a 
importância dos procedimentos legais e da 
sequência que estes devem obedecer, em 
processos de reassentamento e/ou de 
licenciamento de projectos de desenvolvimento.
Por seu turno, o presidente do Conselho Superior 
de Comunicação Social, Tomás Vieira Mário, disse 
haver no país uma tendência de incumprimento 
sistemático da legislação, por parte dos agentes 
do Estado, quando se trata de grandes projectos 
de desenvolvimento, alegando urgência na 
implementação dos empreendimentos. Segundo 
ele, esta situação gera impactos negativos sobre as 
comunidades afectadas por tais projectos.
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A declaração neste sentido foi feita pela 
embaixadora daquele país europeu, Irina Nyoni, 
durante a sessão de abertura do 7º Fórum 
Consultivo Anual do AGIR, que teve lugar na 
cidade de Nampula, entre os dias 21 e 22 de 
Outubro de 2016.
O programa AGIR apoia, desde 2010, 70 
organizações da sociedade civil moçambicana e/ou 
que trabalham no território nacional, sendo a 
Suécia o principal doador, seguida pelo Reino dos 
Países Baixos, através da DANIDA e da Dinamarca. 
O grupo das instituições intermediárias é 
composto pela Diakonia, IBIS, OXFAM e 
WeEffect.
Dirigindo-se aos representantes das diferentes 
organizações da sociedade civil, dentre estas o 
Centro Terra Viva (CTV), que beneficiam do apoio 
do AGIR para a realização de diversas actividades, 
bem como das instituições intermediárias e do 
Município de Nampula, a diplomata disse que a 
Suécia continua convencida que a sociedade civil 
em Moçambique é um pilar de desenvolvimento 
fundamental.
No seu discurso, Irina Nyoni, destacou a 
necessidade da participação e representação 
política dos cidadãos, exortando as organizações 
da sociedade civil, apoiadas pelo AGIR, a 
empenharem-se na promoção da cidadania, 
igualdade do género e dos direitos humanos. 
Pediu ainda que as ONG’s, no país, se destaquem 
pelos bons exemplos de governação interna e de 

SUÉCIA REITERA APOIO AO 
PROGRAMA DE ACÇÃO PARA 
A GOVERNAÇÃO INCLUSIVA 
E RESPONSÁVEL (AGIR)

partilha de informação.
Por seu turno, Iraê Lundin, representante da Dia-
konia, enfatizou a importância da boa governação 
no seio das organizações da sociedade civil 
moçambicanas, que compreende, dentre outras 
acções, a prestação de contas entre os seus mem-
bros. 
 Segundo ela, a sociedade civil moçambicana cres-
ceu bastante, nos últimos anos. O seu grau de 
participação, vitalidade e dinamismo é bastante 
satisfatório, contudo, o activismo, por si só, não 
basta; a prestação de contas constitui o grande 
desafio. “ Temos que, dentro das nossas organi-
zações, pautar pela boa governação, a mesma que 
exigimos do Governo, sector privado e outros; 
Para exigirmos a transparência no funcionamento 
do Governo e de outros actores, incluindo 
parceiros, nós próprios temos que ser transpar-
entes”, frisou. 
Para Iraê Lundin, esta é uma nova postura que se 
exige, nesta segunda fase do programa AGIR, que 
aposta na criação de redes, onde as organizações 
da sociedade civil de escalão nacional, descentrali-
zam o seu conhecimento para as de nível provin-
cial, distrital e de localidade e, por sua vez, estas 
fornecem evidências às primeiras, que as usam 
para fazer advocacia. 
Para lograr estes objectivos, o programa passou, 
desde o ano findo, a reunir-se fora da capital do 
país, tendo a cidade de Quelimane acolhido o 6º 
Fórum Consultivo Anual do AGIR.

Por: Lino Manuel e Manuela Wing
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O 7º fórum do género, realizado na cidade de 
Nampula tinha como objectivo avaliar o desem-
penho programático do programa AGIR em 2016, 
partilhar experiências e conhecimento obtidos e 
gerados, no intervalo entre as duas conferências, 
com enfoque na inovação e colaboração estratégi-
ca, entre as organizações da sociedade civil. 

No encontro foram apresentados os resultados 
alcançados nas diferentes áreas de acção das orga-
nizações da sociedade civil beneficiárias do apoio 
do AGIR, com destaque para os sectores da saúde 
e governação, com ênfase para a saúde sexual e 
reprodutiva, participação política, liberdade de 
expressão e acesso à informação. 

Os participantes partilharam experiências sobre a 
transparência e sustentabilidade das organizações, 
bem como os principais desafios que impedem o 
alcance destas. Tiveram ainda a oportunidade de 
apreciar diferentes materiais gráficos produzidos 
pelas organizações da sociedade civil com o apoio 
do programa AGIR, bem como as novas platafor-
mas digitais para a disseminação de informação 
online do programa. 

O momento serviu ainda para a apresentação de 
algumas recomendações sobre a forma como o 
logótipo do programa AGIR deve ser apresentado 
nos materiais produzidos pelas organizações ben-
eficiárias.

O 7º fórum Consultivo Anual do AGIR terminou 
com a realização de uma feira de saúde e cidada-
nia, na Escola Secundária de Nampula, onde diver-
sas instituições públicas convergiram na prestação 
gratuita de serviços aos cidadãos, desde a medição 
da pressão arterial, testagem do HIV SIDA, planea-
mento familiar, doação de sangue, atribuição do 
Número Único de Identificação Tributaria (Nuit), 
atribuição de certidões de nascimento, entre 
outros documentos. 
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Centenas de famílias de camponeses dos Distritos 
de Mossurize, Sussundenga, Manica, Báruè, 
Vanduzi e Gondola, na Província de Manica e, do 
Ile, Namarrói e Mulevala, na da Zambézia, estão 
arrependidas por ter cedido terra à empresa 
Portucel Moçambique.
Numa visita que o Centro Terra Viva (CTV) 
efectuou, aos Distritos abrangidos pelo projecto, 
em finais do ano passado, soube-se que o 
arrependimento surge pelo não cumprimento dos 
termos dos acordos de contrapartida, firmados 
entre a empresa e as famílias, aquando da 
angariação de parcelas de terra, para o 
estabelecimento de uma base florestal de 
eucalipto, destinado à produção de papel e de 
energia eléctrica.
Os referidos acordos foram estabelecidos entre 
2010 a 2012 e previam, como contrapartida, 
trabalho nas operações de desmatação, plantação, 
rega, sacha e adubação e/ou assistência na 
produção agrícola, durante três épocas, que 
compreende a abertura de machambas, 
disponibilização de semente melhorada e de 
outros insumos agrícolas, para além de transporte 
da produção, no período pós colheita.

Para obter terra das comunidades a Portucel usou 
ainda outra modalidade não formal de 
compensação, a troca de parcelas por chapas de 
zinco, sendo 3 unidades por hectare e por géneros 
alimentícios, na quantidade de 25 quilogramas de 
arroz e 5 litros de óleo de cozinha, pela mesma 
porção de terra.
O trabalho prometido durou pouco tempo para a 
maioria das famílias e a empreitada ocorreu 
apenas na fase de desmatação, revelaram ao CTV, 
algumas das pessoas que cederam terra àquela 
empresa. 

FAMÍLIAS DIZEM-SE 
ENGANADAS  PELA PORTUCEL 
EM MANICA E ZAMBÉZIA

O que as famílias ganharam
por ceder terra à Portucel
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Famílias dizem não ter sido 
consultadas para a atribuição de 
DUAT’S à Portucel

A maioria das pessoas que cedeu suas terras, em 
Manica e na Zambézia, já não está a trabalhar na 
Portucel, por decisão da empresa que, em alguns 
casos, passou a contratar provedores de serviços 
para realizar actividades antes confiadas à 
comunidade local e, noutros, interrompeu os 
trabalhos sem comunicar, com clareza, aos 
trabalhadores, incluindo às autoridades 
governamentais, ao nível da localidade.
Dos poucos homens e mulheres que, nas duas 
províncias, após cederem parcelas de terra 
conseguiram contrato, para o desbravamento dos 
campos, enfrentaram longas jornadas de trabalho 
e sucessivos atrasos no pagamento de salários. 
Esta situação levou a Direcção Provincial do 
Trabalho em Manica a intervir, para assegurar o 
pagamento de salários em atraso de cerca de 60 
trabalhadores eventuais da Portucel, no Posto 
Administrativo de Matsinho, Distrito de Vanduzi. 
Atrasos no pagamento de salários registaram-se, 
igualmente, em Mulevala, na Zambézia. Os 
despedimentos sumários são outra preocupação 
relatada pelas famílias que cederam terra à 
Portucel, nas duas províncias.
Quanto ao apoio na produção agrícola, a empresa 
consegui satisfazer esta promessa para algumas 
famílias do Distrito de Sussundenga, em Manica, 
que cederam parcelas de terra ao projecto. Em 
Báruè, outro Distrito da mesma Província, a 
promessa não foi satisfeita, tendo as famílias 
ficado decepcionadas com a Portucel. 

Todos os membros das comunidades abrangidas 
pelo projecto da Portucel, nas duas províncias, 
com quem o CTV conversou, foram unânimes ao 
afirmar que não foram consultados para efeitos de 
atribuição de Direitos de Uso e Aproveitamento 
da Terra (DUAT’s) àquela empresa, referentes às 
áreas concessionadas. Disseram que a Portucel 
promoveu encontros, nas sedes das localidades, 
onde participaram os líderes comunitários e 
alguns representantes dos órgãos locais do 
Estado, nos quais a empresa anunciou que o 
Governo Central concedeu-lhe terra para 
desenvolver o seu projecto, indicando as áreas 
através de mapas. Na identificação física das áreas 
destinadas ao projecto, em Manica, a Portucel 

trabalhou com os líderes locais, deixando os 
proprietários dos terrenos. Naquele exercício foram 
abrangidas algumas machambas das comunidades 
em pousio e campos de pastagem, que foram 
tomados sem qualquer compensação. 
Contrariamente, na Zambézia, no Distrito de 
Namarrói, os líderes comunitários de Nalelo, 
Mucuna, Mutaliua e Harela, disseram que o 
processo de indicação dos limites das áreas 
destinadas ao projecto foi conduzido pelos técnicos 
da Portucel e eles foram excluídos.
A preocupação em relação aos procedimentos 
seguidos pela Portucel para a aquisição dos DUAT’s 
de 22 parcelas de terra em Manica, totalizando 183 
mil hectares e 21 outras na Zambézia, que perfazem 
cerca de 173 mil hectares, foi antes expressa, pelos 
representantes das comunidades abrangidas pelo 
projecto, nas reuniões prévias às consultas públicas 
para o Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIAS) 
do projecto. Os relatórios dos (EIAS) nas duas 
províncias, indicam que nas reuniões de grupos 
focais, entrevistas e inquéritos realizados, junto às 
comunidades abrangidas pela iniciativa, houve 
grande preocupação em relação à ocupação de 
terras sem o consentimento dos legítimos 
proprietários e sem a devida compensação. A 
inquietação mantém-se apesar dos acordos de 
contrapartida, estabelecidos com as famílias que 
cederam terra à Portucel, os quais se mostraram 
um fracasso.



Publicação de Informação Ambiental

“Decisão tomada decisão cumprida”
Com base nas afirmações de algumas pessoas 
entrevistadas pelo CTV, nas províncias de Manica e 
Zambézia, entre líderes comunitários, 
representantes dos órgãos locais do Estado e 
outros funcionários públicos, o projecto Portucel, 
por ter sido discutido e aprovado pelo Conselho 
de Ministros em Maputo, saiu do “topo à base “ 
sendo inquestionável a sua implementação a nível 
local. A narrativa de que “decisão tomada é 
decisão cumprida” perdura até ao momento, em 
relação àquele projecto, nos distritos onde é 
implementado. Após o seu lançamento a iniciativa 
foi encarada pelos governantes, ao nível provincial, 
distrital e de localidade, como empreendimento 
de bandeira que ia de encontro com o desiderato 
de combate contra a pobreza. Nas comunidades 
abrangidas foi apresentado com a mesma 
dimensão política e económica. Talvez seja por 
conta disso que alguns funcionários da Portucel se 
eximem de prestar informação sobre as 
actividades do projecto junto às autoridades 
governamentais, quer ao nível do Distrito, como 
da Província, o que se traduz na falta de 
comunicação entre a empresa e as autoridades 
locais. A situação é mais gritante em Nhassacara, 
Nhampassa, Matsinho e no Posto Administrativo 
de Mavonde, na província de Manica, onde os 
chefes daquelas localidades disseram não estar a 
par das actividades do projecto, pela falta de 
comunicação com a Portucel. 
Pelo que constatamos, a importância política e 
económica atribuída pelo Governo central ao 
projecto fragilizou o poder das autoridades, nos 
escalões inferiores, de propor medidas, junto à 
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empresa, que permitissem reduzir os impactos do 
projecto. 
O exemplo desta fragilidade revelou-se em 
Manica, onde os Serviços Provinciais de Geografia 
e Cadastro sugeriram à Portucel, antes do início 
das actividades, para que a empresa requalificasse 
o projecto, pelo facto de as plantações florestais se 
localizarem em áreas habitadas e/ou usadas pelas 
comunidades locais. A sugestão não foi acatada 
pela Portucel, da mesma maneira que não 
atendeu, por duas vezes, à notificação da Direcção 
Provincial do Ambiente de Manica, que convocou a 
empresa para dar esclarecimentos sobre as suas 
actividades, à luz do Plano de Gestão Ambiental 
aprovado pelo Governo. Ainda em Manica, o 
sector das florestas foi complacente para com a 
Portucel, ao anular uma multa passada à empresa 
por ter destroncado uma área de floresta nativa 
em Mavonde sem a licença de derruba e, ter-se 
apoderado de algumas espécies madeireiras.
A percepção de que, a nível local, nada se deve 
questionar sobre o projecto da Portucel fragilizou 
igualmente o direito de reclamação que assiste às 
comunidades abrangidas pelo empreendimento. 
Em Mutaliua, Mucuna e Harela, no Distrito de 
Namarroi, na Zambézia, por exemplo, as 
comunidades foram intimidadas quando 
reclamaram por verem suas terras a serem 
ocupadas pela Portucel, sem o seu consentimento. 
Na tentativa de encontrar solução para as suas 
inquietações, os membros das três comunidades 
dirigiram-se à sede do partido Frelimo, em 
Namarrói-sede, onde foram ditos que “Se uma 
folha cai do cimo da árvore vocês a podem 
retorná-la? Cuidem-se com o que cai de cima, se não 
vos vai ferir as cabeças”, fim da citação.



Atraso na implementação de acções 
de responsabilidade social 
decepciona  governos dos distritos 
abrangidos  pelo projecto

Nos distritos abrangidos pelo projecto, os 
Administradores, chefes dos Postos 
Administrativos, bem como os das localidades, 
esperavam, por um lado, que a Portucel fosse 
materializar, com urgência, as promessas feitas 
aquando da apresentação do projecto, que 
compreendiam, entre outros benefícios sociais, a 
construção de vias de acesso, escolas e fontes de 
água potável. Se tal acontecesse legitimaria, por 
um lado, os apelos que os governantes fizeram, 
junto das comunidades no sentido de estas 
aceitarem, incondicionalmente o projecto. Por 
outro lado, daria a cada governo distrital, a 
possibilidade de mencionar tais realizações nas 
estatísticas dos resultados de combate à pobreza, 
que no momento em que o projecto foi lançado 
(2009/2010) era a grande prioridade do executivo 
do dia. Pelo facto de o Programa de 
Desenvolvimento Social da Portucel registar 
atraso na sua implementação, agravado pelo 
descontentamento das famílias que cederam as 
suas terras ao projecto e que hoje se dizem 
arrependidas, os representantes dos órgãos locais 
do Estado, nos distritos abrangidos pelo projecto 
de plantação de eucalipto, mostram-se agastados 
e desesperados.

Plantação de eucalipto em terras
férteis preocupa sector da 
agricultura em Vanduzi e Mulevala
Quer em Manica como na Zambézia, a Portucel 
ocupou algumas zonas férteis, para a plantação de 
eucalipto, contrariando o princípio de que o 
projecto seria desenvolvido em terras marginais. 
Este facto preocupa as autoridades do sector de 
agricultura de Vanduzi, em Manica e Mulevala, na 
Zambézia, onde algumas plantações de eucalipto 
se localizam em áreas usadas pelas comunidades 
para a produção de alimentos.  
No Distrito de Mulevala, por exemplo, as terras 
férteis da bacia do rio Nipiode foram tomadas 
pelo projecto e centenas de pequenos produtores 
agrícolas do sector familiar, não somente de 
Mulevala, como também de outros Distrito 
vizinhos, estão apreensivos.
Ainda em Mulevala, a Portucel está a expandir as 
plantações para a zona de Mucata, outra 
localidade com solos férteis. Em Manica, a 
ocupação de terras férteis, pelo projecto Portucel 
acontece em Tsungudzi, na localidade de 
Muenequera, posto administrativo de Matsinho, 
Distrito de Vanduzi.

Demanda do projecto pela terra 
gera conflitos nas comunidades
Nos Distritos de Sussundenga em Manica e do Ile, 
na Zambézia, registam-se conflitos de terra, que 
opõem os membros das comunidades entre si. 
Dois casos, um em cada Distrito, foram 
reportados às autoridades governamentais locais. 
Há parcelas de terra que foram cedidas à Portucel 
por membros de determinadas famílias sem o 
conhecimento dos restantes. Há ainda situações 
de famílias que haviam abandonado as suas zonas 
de origem, durante o conflito armado, e 
regressaram para ceder terra à Portucel, a troco 
de trabalho ou de bens materiais. No Ile regista-se 
ainda a migração de famílias que cederam sua 
áreas à Portucel, para outros distritos e/ou 
províncias, por falta de terra para a prática da 
agricultura. Na Zambézia, concretamente em 
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Camba, distrito de Mulevala, 33 famílias 
abandonaram o povoado e refugiaram-se na aldeia 
vizinha de Malano, depois de perderem as suas 
terras, que foram tomadas pela Portucel, sem o 
seu consentimento.



12

Publicação de Informação Ambiental

Famílias abandonam áreas 
residenciais por temer fantasmas 
e assaltantes
O fenómeno registou-se na província de Manica, 
mais concretamente no Distrito de Gondola, no 
Posto Administrativo de Cafumpe, onde seis 
famílias, duas das quais do povoado de Joia e as 
restantes da zona de Canhonda, abandonaram as 
suas residências por estarem rodeadas de 
eucalipto, que actualmente atingiu pouco mais de 
12 metros de altura. 
Elisa Duarte, é uma das pessoas que abandonou a 
casa onde vivia há mais de 20 anos, por esta se 
encontrar rodeada de eucalipto. No local deixou 
árvores de fruta e uma parcela de terra com cerca 
de 10 hectares. Ela construiu uma nova habitação 
numa zona distante da plantação. As famílias cujas 
casas estão ladeadas de eucalipto afirmaram ao 
CTV que no momento da colocação das mudas, a 
Portucel dissera que as áreas serviam apenas 
como viveiros e que os pés de eucalipto nelas 
depositados seriam transplantados em outros 
locais. Esta promessa não foi cumprida e, 
actualmente, o eucalipto cresceu junto às 
residências, deixando os moradores apavorados.
Isolar casas, áreas agrícolas e árvores de fruto no 
meio das plantações de eucalipto, contraria os 
princípios estabelecidos no Plano de Gestão 
Ambiental do projecto, aprovado pelo Governo, 
que recomenda a aplicação de distâncias mínimas 
da plantação florestal para as áreas residenciais e 
parcelas agrícolas, de acordo com as melhores 
práticas florestais.
 O documento acrescenta que, caso tal ocorra, os 
agregados familiares afectados devem ser 
compensados economicamente, o que não 
aconteceu com as seis famílias de Gondola.

Portucel diz que atraso na 
implementação do plano de 
desenvolvimento social é principal 
causa dos problemas levantados
O CTV apresentou, ao representante da Portucel 
Moçambique, em Maputo, as inquietações das 
comunidades abrangidas pelo projecto de 
plantação de eucalipto em Manica e na Zambézia, 
incluindo as preocupações das autoridades locais 
em relação àquele empreendimento.

O Engenheiro Pedro Moura, admitiu atrasos na 
materialização das promessas feitas, quer às 
famílias que cederam parcelas de terra ao 
projecto, tendo como contrapartida a assistência 
na produção agrícola, bem como às autoridades 
governamentais dos distritos abrangidos pela 
iniciativa, no que tange às obrigações da empresa 
no âmbito da responsabilidade social e 
corporativa. Segundo ele, as reclamações que a 
empresa vem recebendo, com maior incidência, 
dizem respeito à não implementação do Plano de 
Desenvolvimento Social, “o que faz sentido, uma 
vez que está no seu primeiro ano de implementação. 
As expectativas criadas em torno da eventual 
melhoria das escolas, de apoio mais forte na 
agricultura para o desenvolvimento da renda pessoal 
e outras relativas ao sector da saúde e outras áreas 
sociais, de facto só agora é que começamos a olhar 
para estes aspectos”, admitiu, Pedro Moura. Num 
outro desenvolvimento, o representante da 
Portucel em Moçambique, negou que a empresa 
tenha prometido emprego duradouro às 
comunidades, acrescentando que “nunca isso foi 
colocado sobre a mesa. Pode ter havido no início do 
processo, por ter sido a fase de preparação dos 
quadros da empresa que a comunicação não fosse 
feita nos termos correctos”, frisou.
Ele refutou as alegações de que as comunidades 
não foram consultadas, durante o processo do 
licenciamento do uso da terra pelo projecto. 
Questionado sobre os procedimentos seguidos 
pela Portucel para a obtenção de DUAT’s das 
parcelas que ocupa em Manica e Zambézia, Pedro 
Moura, disse que estes foram atribuídos pelo 
Conselho de Ministros, perante uma informação 
que lhe foi dada pelos Serviços Provinciais de 
Geografia e Cadastro e pelas Direcções Distritais 
e Provinciais de Agricultura, na altura. 
A resposta do representante da Portucel em 
relação à forma como a empresa obteve DUAT’s 
prova que as comunidades abrangidas pelo 
projecto, ou seus representantes, estiveram 
ausentes durante os processos de tomada de 
decisões sobre a ocupação das suas terras.
Ao revelar que após a Portucel e os Serviços 

Provinciais de Geografia e Cadastro 
estabelecerem os limites das áreas pretendidas 
pelo projecto, as autoridades governamentais 
prepararam os processos de consultas 
comunitárias, Pedro Moura, deixou evidente que 
o processo não foi antecedido pela realização de 
consultas comunitárias, tal como determina a lei 
de terras. 
As consultas a que ele se refere foram realizadas 
nas sedes das localidades envolvendo líderes 
comunitários, chefes de localidade, e régulos e 
não tinham como objectivo, o pedido da 
ocupação da terra às comunidades das áreas 

abrangidas pelo projecto, mas sim, a apresentação 
do projecto às comunidades afectadas, em 
preparação do Estudo de Previabilidade Ambiental 
e Definição de Âmbito (EPDA) do projecto da 
Portucel. 
Os relatórios dos Estudos de Impacto Ambiental 
do projecto Portucel em Manica e Zambézia, 
confirmam esta realidade ao mencionar que 
durante aquelas consultas os representantes das 
comunidades expressaram grande preocupação 
em relação à ocupação de terras sem o 
consentimento dos legítimos proprietários e sem 
a devida compensação. 
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Quarenta e duas famílias da comunidade de 
Mudada, no Distrito de Matutuine, Província de 
Maputo viram, por um período de 
aproximadamente seis anos, o seu direito de viver 
num ambiente equilibrado violado, com o início 
das obras de construção de uma fábrica de 
cimento, sem que fossem reassentadas, num local 
seguro e com condições para continuarem a viver 
normalmente.
As famílias em causa e outras que vivem ao redor 
do local da obra, vêem, desde 2010, sofrendo 
impactos negativos gerados por aquele 
empreendimento, entre ambientais e sociais, 
caracterizados por uma grande concentração de 
poeiras, que alteram a qualidade do ar e ruídos 
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constantes, para além de mau convívio com os 
operários expatriados, envolvidos na obra.
O empreendimento pertence ao grupo CIF-MOZ, 
constituído pela China International Fund e pela 
holding do partido Frelimo, SPI Gestão e 
Investimentos, S.A.R.L.
Em 2008 aquele grupo empresarial iniciou a 
ocupação da terra, no povoado de Mudada, sem 
consultar às famílias afectadas. No ano seguinte, as 
áreas pretendidas pelo projecto foram vedadas e 
retiradas algumas habitações, para dar lugar às 
infra-estruturas daquela unidade industrial. A área 
ficou igualmente interdita ao cultivo de culturas de 
ciclo longo.  
Na mesma ocasião o grupo CIF MOZ, através do 
Governo do Distrito, anunciou o reassentamento 
das famílias afectadas pelo empreendimento e 
passou a proibir, em Mudada, a construção de 
habitações com base em material convencional e o 
sepultamento de pessoas falecidas, naquela 
comunidade.

PROJECTO DA FÁBRICA DE 
CIMENTO EM MATUTUINE 
VIOLA DIREITOS DAS 
COMUNIDADES
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Seis anos passaram sem que nenhuma das 42 
famílias afectadas pelo projecto fosse reassentada, 
fora os restos mortais dos que já faleceram, que 
foram exumados e transferidos para um cemitério, 
construído de raiz. A partir de 2010 iniciaram as 
obras de construção daquela fábrica, numa área 
com habitações ao redor. 
Apesar das reclamações, dirigidas ao Governo do 
Distrito de Matutuine, pelos habitantes de 
Mudada, que passaram a inalar poeira quase 
permanentemente e a suportar ruídos estridentes 
das máquinas pesadas em funcionamento, as 
autoridades fizeram ouvidos de mercados e a 
construção das infra-estruturas da fábrica 
prosseguiu até que fossem concluídas, como se 
apresentam actualmente.

CIF MOZ reassentou os mortos e 
deixou os vivos sofrerem impactos 
perniciosos
O desbravamento da área para a construção do 
novo cemitério, em Mudada, foi uma das primeiras 
acções que o grupo CIF MOZ realizou naquele 
povoado, localizado entre as minas de calcário de 
Salamanga e Bela Vista, vila sede do Distrito de 
Matutuine.
 Logo que a área do novo cemitério foi 
desbravada, as famílias afectadas pelo projecto da 
fábrica de cimento, que tivessem familiares 
falecidos e sepultados ao redor de suas casas, 
como é de costume naquela região e noutras da 
província de Maputo, foram obrigadas a 
exumarem os restos mortais de seus entes e 
levá-los ao novo cemitério. Neste processo, a 
empresa apenas disponibilizou o transporte e 
alguns mantimentos para as cerimónias, deixando 
o resto a cargo das famílias visadas, facto que 
trouxe de volta, no seio destas, a dor e o 
sofrimento sentidos aquando da morte dos seus 
entes.

Gabinete de Aconselhamento e 
Assitência Jurídica do CTV inter-
cede a favor da comunidade de 
mudada
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O Gabinete de Aconselhamento e Assistência 
Jurídica (GAAJ) do CTV, cuja missão é apoiar, 
gratuitamente, aos cidadãos mais desfavorecidos 
e/ou comunidades, na prevenção e resolução de 
conflitos relacionados com a terra, ambiente e 
recurso naturais, auscultou as famílias de Mudada e 
registou as suas preocupações. 
A acção decorreu no mês de Março de 2015, após 
a realização de uma caravana jurídica, no povoado 
de Mudada, na qual os habitantes daquela aldeia 
tiveram a oportunidade de expor as suas 
preocupações e obter aconselhamento jurídico, do 
GAAJ. 
A sessão foi interactiva e teve a participação de 
alguns representantes do Governo do Distrito, 
tendo decorrido em forma de debate radiofónico, 
no qual as questões discutidas naquele fórum, 
eram simultaneamente difundidas para o grande 
público, através do Emissor Provincial de Maputo 
da Rádio Moçambique.

O envolvimento daquela estação emissora na 
caravana jurídica à comunidade de Mudada surgiu 
no âmbito de um memorando de entendimento 
estabelecido entre o CTV e a Rádio Moçambique 
para assessoria na produção de programas 
ambientais, com a participação das comunidades 
locais.
Durante o debate, a questão do reassentamento 
das famílias afectadas pela fábrica, prometido em 
2009 e não materializado, foi a que encabeçou a 
lista das preocupações dos habitantes de Mudada. 
Apontaram ainda como preocupação, a aparente 
apatia do Governo do Distrito, face às suas 
reclamações, relacionadas com o projecto da 
fábrica de cimento.
Em Maio de 2015, o CTV reportou as inquietações 
da comunidade de Mudada ao então 
Administrador do Distrito de Matutuine, Avelino 
Pinto Muchine.
Na ocasião, aquele governante, disse não estar a 
par de nenhum problema relacionado com o 
projecto da fábrica de cimento, em construção em 
Mudada, envolvendo a comunidade. Contudo, 
reconheceu o atraso na transferência das pessoas 
afectadas por aquele empreendimento. Num outro 
desenvolvimento, adiantou que o plano de 
reassentamento já foi aprovado pelo Conselho 
Consultivo Distrital, incluindo o modelo das casas, 
para as 42 famílias de Mudada, a serem 
reassentadas. Disse ainda que foi identificada a 
zona onde as famílias serão reassentadas, faltando 
a demarcação de parcelas de terra, para o efeito. 
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Indagado sobre os procedimentos seguidos, quer 
pelo Governo do distrito, como pelo proponente 
do projecto, para a transferência do Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) da 
comunidade de Mudada a favor da SPI, ele disse 
que a comunidade foi consultada antes. Os 
técnicos do CTV perguntaram se podiam ter 
acesso às actas da aludida consulta, tendo 
respondido que estas, não estavam em poder da 
Administração do Distrito.
A ausência das actas das consultas públicas sobre o 
processo de atribuição do DUAT à SPI, quer na 
Administração, como na comunidade, conjugado 
ao facto de o projecto ter iniciado sem o 
reassentamento das famílias afectadas, deram 
fortes indícios de ter havido irregularidades na fase 

15

de implantação daquela fábrica, no que se refere 
aos passos que por lei devem ser seguidos para o 
licenciamento do uso da terra e para o 
licenciamento ambiental. 
No presente ano, o GAAJ voltou a abordar a 
Administração de Matutuine sobre os problemas 
que apoquentam a comunidade de Mudada, tendo 
deparado com um novo elenco, desde o 
Administrador do Distrito, secretário Permanente 
e alguns directores. A nova equipa do Governo do 
Distrito de Matutuine pediu tempo para se inteirar 
do problema. Enquanto isso, a comunidade de 
Mudada continua a clamar pelo seu direito de viver 
num ambiente saudável e equilibrado, sem 
qualquer perturbação antropogénica.




