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Contextualização
Moçambique é um dos países com elevados níveis 
de transferência de terras em África segundo várias 
literaturas incluindo um estudo do Banco Mundial que 
mostrou que o país transferiu de 2004 a 2009 cerca 
de 2.5 milhões de hectares de terra para empresas 
multinacionais para exploração de recursos naturais 
(incluindo a implantação de infra-estruturas), o que 
resultou no reassentamento de milhares de famílias. 

Os impactos destas transferências são tridimensionais, 
afetando directamente e profundamente a vida das 
famílias que vêm seus direitos de uso e aproveitamento 
de terra restringidos ou limitados.

Acredita-se que para a melhoria da gestão dos recursos 
naturais, incluindo os processos de reassentamento, 
o envolvimento das comunidades afectadas e sua 
participação efectiva em todo processo de gestão é 
necessário, desde que sejam devidamente preparados, 
de modo que conheçam os seus direitos e deveres 
relativamente a terra e outros recursos naturais.

Para o efeito, foram formadas 117 mulheres paralegais 
de base comunitária dos distritos do Ile (Zambézia), de 
Moatize e Chiuta (Tete), Ribaue, Malema e Mecuburi 
(Nampula) e Massingir (Gaza), com a missão de exercer 
actividades de lobby e advocacia, para prevenir, mediar e 
resolver, a nível comunitário, os conflitos ligados à terra e 
outros recursos naturais.

Neste contexto, e considerando a necessidade de 
fortalecer a intervenção deste grupo de mulheres, o 
presente manual partilha de forma mais simplificada, 
informação sobre direitos e deveres das comunidades 
sobre a terra, ambiente, florestas e fauna bravia, minas, 
incluindo a informação transversal sobre o género e o 
papel da mulher na gestão dos recursos naturais.

Objectivos específicos
Especificamente, o manual, visa partilhar e divulgar a 
principal legislação sobre os recursos naturais, reforçar 
o conhecimento e a sensibilidade pelo respeito dos 
direitos das comunidades, a nível comunitário.

Metodologia
A metodologia escolhida para elaboração deste manual 
foi o uso de “perguntas e respostas”, procurando 
apresentar, de forma mais simples e directa, as questões 

relevantes sobre os direitos e deveres das comunidades 
locais no uso e aproveitamento dos recursos naturais.

I. Quadro Legal dos Direitos das 
Comunidades sobre Recursos Naturais

1. Constituição da República de 
Moçambique
A Constituição da República de Moçambique (CRM) é a 
lei é a lei mãe, pois, é ela que dita a produção de todas 
as demais leis. Sendo assim, nenhuma outra lei a pode 
contrariar, sob pena de ser considerada inválida. 

É na CRM que estão definidas as matérias mais 
importantes sobre o funcionamento do Estado, isto é, só 
existe Estado com a existência da constituição que o cria.

A Constituição de Moçambique está organizada em 
títulos, capítulos e artigos.

Para conhecer os direitos das comunidades sobre os 
recursos naturais existentes em Moçambique, primeiro 
é importante ter o domínio sobre as diferentes leis 
existentes no país, pois, esses direitos estão estabelecidos 
nessas mesmas leis. 

A primeira lei onde vamos encontrar esses direitos é na 
CRM e por isso conhecidos como direitos fundamentais.

A CRM antes de definir os direitos que as pessoas têm, 
primeiro define a República de Moçambique como 
um Estado independente, soberano, democrático e de 
justiça social(artigo 1 CRM). 

Por sua vez o Estado é entidade formada por três 
elementos indispensáveis: povo, território e poder: 
O povo são os indivíduos que, residindo ou não em 
Moçambique, possuem a nacionalidade moçambicana. 
O território é o espaço terrestre, aéreo e marítimo 
dentro dos limites estabelecidos entre Moçambique 
e os países vizinhos ou estabelecidos por normas 
internacionais para o caso do espaço aéreo e marítimo. 
Por sua vez o elemento poder subdivide-se também 
em três elementos, nomeadamente: poder executivo, 
poder legislativo e poder judiciário.

O poder executivo representado pelo Governo que é o 
Conselho de Ministros (artigo 199 CRM). O Conselho de 
Ministro é composto pelo Presidente da República, que 
preside, Primeiro-Ministro e pelos Ministros (artigo 200). 
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Portanto, cabe ao Conselho de Ministros, assegurar a administração do país, velar pela ordem pública e pela segurança 
e estabilidade dos cidadãos, garantir a integridade territorial do país, garantir o desenvolvimento económico, entre 
outras responsabilidades (artigo 202 CRM).

O poder legislativo representado pela Assembleia da República, composta pelos deputados que representam os 
cidadãos moçambicanos, através da votação. É na Assembleia da República onde são aprovadas as leis que vigoram 
em território moçambicano (artigo 168 CRM).

Por fim, o poder judiciário é representado pelos tribunais, cuja função é garantir e reforçar a legalidade, garantir o 
respeito pelas leis, assegurar os direitos e liberdades dos cidadãos (artigo 212 CRM).

É importante salientar que o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os Tribunais e o 
Conselho Constitucional são os órgãos de soberania de Moçambique.

Fig. 1. Constituição da República de Moçambique; 
independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, 
lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição 
social, estado civil dos pais, profissão ou opção política. 
(artigo 35 CRM). 

Este direito é muito importante na medida em que 
nos dá a ideia de que a lei não trata as comunidades e 
as pessoas de maneira diferente, ou seja, não podem 
existir comunidades ou pessoas em que, nas mesmas 
circunstâncias, tenham um tratamento diferente, porque 
se estaria a contrariar o tal princípio de igualdade perante 
a lei.

A igualdade do género é um princípio fundamental 
estabelecido na Constituição ao considerar que o 
homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os 
domínios da vida política, económica, social e cultural 
(artigo 36 CRM). 

Esta igualdade é muito importante para garantir uma 
convivência sã entre os membros da comunidade, da 
família, bem como para se beneficiarem das mesmas 
oportunidades. 

Fig. 2. O homem e a mulher são iguais perante a lei; 

1.1. Quais são os direitos das 
comunidades protegidos pela 
Constituição da República?
As comunidades locais são titulares de muitos direitos, 
mas muitos desses direitos não estão previstos na 
Constituição.  Na Constituição constam apenas alguns 
dos direitos considerados fundamentais. 

No conjunto dos direitos fundamentais existem aqueles 
que incidem directamente para o cidadão singular, por 
exemplo, o direito à vida (artigo 40 CRM), mas também 
existem aqueles que podem incidir não são só para os 
particulares, mas também para as comunidades. No 
presente documento vamos seleccionar aqueles que 
podem abranger também as comunidades.

a) Direito à igualdade
O primeiro direito que vamos anunciar é o direito à 
igualdade, isto é, todos os cidadãos que compõem 
as comunidades são iguais perante a lei, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, 



b) Direito à liberdade
As comunidades locais, de acordo com a Constituição da República, têm direito a liberdade de expressão e 
informação (artigo 48). Liberdade de expressão refere-se à faculdade de as comunidades de, livremente, dizerem 
o que pensam em relação a um determinado assunto sem temer represálias ou qualquer tipo de perseguições, 
ameaças, etc. O direito a informação compreende o direito de ser informado sobre todos os assuntos relevantes do 
país, particularmente aqueles que podem ter um impacto directo ou indirecto na sua comunidade.

O direito à liberdade de reunião e manifestação (artigo 51 CRM) é outro direito fundamental que todas as 
comunidades têm e pressupõe a faculdade de estas organizarem-se e expressarem-se contra determinado facto. 
A manifestação é, geralmente caracterizada por marchas, arte, entre outras formas, mas sempre dentro dos limites 
permitidos por lei, para não violar direitos de terceiros.

O direito de associação é também um direito previsto na Constituição (artigo 52), que compreende a possibilidade 
de as comunidades organizarem-se em grupos para prosseguir determinados objectivos que consideram comuns 
entre elas.

Fig.3. Comunidade local reunida; 

1.2. Que direitos sobre os 
recursos naturais estão previstos na 
Constituição?
A Constituição da República, nos termos do artigo 98, 
estabelece que todos os recursos naturais situados no 
solo e no subsolo, nas águas interiores, no mar territorial, 
na plataforma continental e na zona económica exclusiva 
são propriedade do Estado. Por sua vez o artigo 109 da 
Constituição define a propriedade do Estado sobre a 
terra. 

Assim, às comunidades locais apenas está reservado o 
direito de uso e aproveitamento desses recursos naturais 
para satisfação das suas necessidades, dentro dos limites 
impostos pela legislação específica, como poderemos 
ver mais adiante.

c) Acesso aos tribunais
O acesso aos tribunais (artigo 62 CRM) é outro direito 
muito importante para a harmonia social, na medida 
em que as comunidades, independentemente da sua 
localização, origem, condição social podem livremente 
aceder aos tribunais para verem os seus problemas 
resolvidos. O acesso aos tribunais é livre de todo o tipo 
de condicionalismo que possa existir, seja financeiro ou 
de outra natureza.

d) Direito ao ambiente
O outro direito previsto na Constituição é o direito ao 
ambiente (artigo 90), que compreende o direito de viver 
num ambiente equilibrado e o dever de o defender. 
Neste processo, as comunidades actuam de acordo com 
suas normas e práticas costumeiras.
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fig. 4. Recursos naturais (floresta e mar); 

componentes ambientais satisfaz, simultaneamente 
os planos ambiental, social e económico.

2.2. O que é o ambiente?
A Lei do Ambiente no seu artigo 1, nº 2, define o 
ambiente como todo o meio onde o Homem, os 
animais, as plantas e outros organismos vivem e se 
relacionam entre si e com o próprio meio e ainda inclui 
o ar, luz, terra, água, os ecossistemas, biodiversidade, 
as relações ecológicas, matéria orgânica e inorgânica 
e todas as condições sócio-culturais e económicas 
que afectam a vida das comunidades. 

O aspecto importante nesta definição está ligado 
a inclusão do Homem na definição do ambiente, 
isto é, o Homem faz parte do meio ambiente, o que 
significa que as suas acções, o modo como este se 
relaciona com os outros componentes do ambiente, 
é relevante para a qualidade do meio ambiente.

2. Legislação do Ambiente
2.1. Qual é a principal legislação e 
seus objectivos?
A legislação ambiental é composta por quatro principais 
instrumentos, nomeadamente a Lei do Ambiente, 
Lei nº 20/97, de 1 de outubro; o Regulamento sobre o 
Processo de Avaliação do Impacto Ambiental, aprovado 
pelo Dec. 54/2015, de 31 de outubro; o Regulamento 
sobre o Processo de Auditoria Ambiental, aprovado pelo 
Decreto n.º 32/2003, de 12 de agosto; e o Regulamento 
sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de 
Efluentes, aprovado pelo Decreto n.º 18/2004, de 2 de 
junho.

O artigo 2 da Lei do Ambiente determina que o principal 
objectivo da legislação ambiental é definir uma base 
legal para, uma utilização e gestão, correctas, do 
ambiente e seus componentes, de modo a alcançar o 
desenvolvimento sustentável no país. 

O desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado 
quando a utilização dos recursos naturais que são os 



f. Ciclones, cheias, subida da temperatura, aumento do 
nível das águas do mar, seca: são outros problemas 
ambientais que ocorrem com muita frequência nos 
últimos anos e contribuem para perda de milhares de 
vidas humanas, desalojamento, destruição de infra-
estruturas sociais e, consequentemente aumento da 
pobreza nas comunidades locais de todo o país.

Fig.6. problemas ambientais;

2.3. Quais são os principais 
problemas ambientais que afectam as 
nossas comunidades?
A maior parte das comunidades locais enfrentam um ou 
vários problemas ambientais. Dentre esses problemas 
podemos destacar os seguintes:

a. Desflorestamento ou destruição das florestas, como 
resultado do abate indiscriminado das árvores para 
obtenção da madeira, lenha e carvão.

b. Queimadas descontroladas;

c. Erosão: é o deslizamento de solo que é provocado pela 
chuva, ventos, mas intensificada pela acção do homem 
com a retirada da vegetação em locais propensos 
ao fenómeno, construção em locais inapropriados, 
interrupção de cursos de água, entre outras práticas 
inadequadas;

d. Poluição: é a contaminação da terra, água e ar por 
substâncias perigosas que podem provocar problemas 
de saúde das pessoas e de outros seres vivos. 

e. Extinção de espécies: é outro problema ambiental 
que afecta as comunidades, caracterizado pelo 
esgotamento ou escassez de várias espécies 
aquáticas, terrestes que são importantes no sustento 
das comunidades. Uma das principais causas deste 
fenómeno está relacionada com a exploração 
irracional desses recursos;

Manual Sobre Os Direitos Da Comunidade8
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2.4.  De quem é a responsabilidade de 
cuidar do ambiente?
Lembrem-se que quando estivemos a falar da 
Constituição da República mencionamos o artigo 90, 
onde sublinhamos o facto de a mesma estabelecer como 
um dever de TODOS de o defender. Portanto, todos 
nós, individualmente ou como comunidade, somos 
responsáveis pelo meio ambiente. A acção de cada um 
de nós tem um valor positivo ou negativo para o meio 
ambiente.

Apesar disso, existem instituições criadas pelo Estado 
para liderarem esse processo. Estas instituições estão 
divididas em dois níveis: nível central e nível local. 

Ao nível central destaca-se o Ministério da Terra e 
Ambiente como o que lidera as acções para a defesa e 
promoção do ambiente em Moçambique, mas também 
responde pela componente da terra, flora e fauna; 
Ministério da Cultura e Turismo que vai responder 
pelas zonas de conservação como Reservas e Parques 
Nacionais; Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural que responde pelas técnicas de produção agrícola 
menos nocivas para o meio ambiente; Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pesca que vela pelas espécies 
aquáticas; Ministério de Recursos Minerais e Energia 
que responde pela exploração sustentável dos recursos 
minerais e adopção de fontes de energia menos 
poluidoras; e Ministério das Obras Públicas e Habitação 
que responde pela água.  

Ao nível local vamos encontrar uma distribuição entre 
os órgãos da Administração Pública do Distrito e as 
Autarquias Locais, onde os Conselhos Autárquicos 
são os mais importantes. A comunidade também tem 
um papel preponderante, pois é ela que diariamente 
contacta, de diferentes formas, o meio ambiente.

2.5. Qual é o papel das comunidades 
na protecção do meio ambiente?
Como já fizemos referência anteriormente, a maior 
parte dos problemas ambientais que se fazem sentir 
nas comunidades são causadas pela acção do Homem, 
durante a utilização dos componentes ambientais. Para 
garantir que a actuação humana esteja dentro dos níveis 
de sustentabilidade ambiental, o Regulamento sobre o 
Processo de Avaliação Ambiental fez classificação das 
actividades que antes do seu arranque é necessário que 
se avalie o seu impacto sobre o meio ambiente no local 
onde se pretende realizar e as respectivas medidas de 
mitigação ou prevenção.

A Lei do Ambiente, no seu artigo 8, estabelece o princípio 
da participação pública na gestão ambiental. De acordo 
com este princípio, o governo deve criar mecanismos 
adequados para envolver as comunidades locais na 
elaboração das políticas e legislação relativa à gestão dos 
recursos naturais, assim como no desenvolvimento das 

actividades de implementação do Programa Nacional de 
Gestão Ambiental.

As comunidades vão participar nesse processo através 
dos seus conhecimentos tradicionais, e podem contribuir 
para a conservação do ambiente.

Os artigos 19, 20 e 21 da Lei do Ambiente estabelecem 
os direitos à informação, à educação e à justiça, 
respectivamente, são direitos que as comunidades têm 
no exercício do seu direito de participação na gestão do 
meio ambiente.

Sendo que a Lei do Ambiente deva actuar para evitar que 
ocorram danos ambientais, antes da implementação de 
qualquer projecto de desenvolvimento na comunidade, 
como já dissemos antes, deve-se fazer um estudo prévio 
para avaliar o risco de causar danos ao ambiente. 

Nesse sentido, o Regulamento do Processo de 
Avaliação do Impacto Ambiental, Dec. 54/2015 de 31 
de dezembro, no seu artigo 4, classifica as actividades 
que obrigatoriamente requerem o estudo de impacto 
ambiental (EIA) e outras que não. Nesse sentido temos as 

seguintes categorias de actividades:

a. Categoria A+: é a categoria de actividades 
muito perigosas para o meio ambiente, por 
isso exigem o EIA, e a intervenção de outros 
especialistas com larga experiência para avaliar 
e determinar medidas de mitigação dos impactos 
ao meio ambiente. Fazem parte desta categoria 
as actividades ligadas a extracção de recursos 
minerais, entre outras;

b. Categoria A: as actividades descritas nesta 
categoria exigem o EIA, mas não exigem a 
intervenção de especialistas. Encontramos nesta 
categoria todas as actividades que implicam 
o reassentamento populacional, não sendo a 
extracção de recursos minerais;

c. Categoria B: são actividades que não representam 
grande perigo para o meio ambiente, pelo 
que exigem que antes do seu início que se faça 
um estudo ambiental simplificado (EAS). São 
actividades como processamento de madeira 
(serrações), criação de animais com mais de 1000 
unidades/ano, etc.

d. Categoria C: as actividades desta categoria não 
exigem nenhum tipo de estudo ambiental (EIA ou 
EAS), mas requerem que se tomem determinadas 
medidas que visam evitar qualquer tipo de dano. 
Fazem parte desta categoria actividades, os 
sistemas de irrigação para área entre 50 a 100 ha; 
construção de hotéis, pensões, lodges em cidades 
ou vilas, etc.



Esta informação é importante que seja do domínio da comunidade local para que sempre que se pretender 
desenvolver uma determinada actividade dentro da sua área, saber enquadrar na respectiva categoria e avaliar o 
tipo de intervenção feita com vista a prevenir danos contra o meio ambiente.

 Fig.7. Construção nas dunas;

sobre como aquela actividade poderá ter impacto na 
sua comunidade (artigo 19 da Lei do Ambiente); ii) 
ser esclarecido sobre quaisquer questões ou dúvidas 
sobre a actividade que se pretende desenvolver na 
sua comunidade; e iii) apresentar suas sugestões e 
recomendações para o desenvolvimento da actividade. 

As sugestões e recomendações colocadas pelas 
comunidades locais durante o EIA devem ser tomadas 
em consideração no processo de tomada de decisão, nos 
termos do nº 4 do artigo 15 do RAIA.

2.6. Qual é o direito das comunidades 
locais na consulta pública?
O princípio da ampla participação dos cidadãos 
consagrado no artigo 4 da Lei do Ambiente obriga 
o Governo a criar mecanismos para que todas as 
comunidades locais que directa ou indirectamente 
poderem vir sofrer o impacto ambiental ligado à 
exploração de recursos naturais ou a realização das 
actividades enquadradas nas categorias A+, A e B 
(artigo 15 do RAIA), sejam devidamente consultadas 
a fim de realizar os seguintes direitos: i) ser informado 

 Fig.8. Consulta pública
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3. Legislação de Terras

3.1. Qual é a principal legislação 
sobre terras e seu objectivo?
A principal legislação de terras é composta pela 
Lei de Terras, Lei nº 19/97 de 1 de outubro, e pelo 
respectivo regulamento, Decreto Nº 66/98 de 8 de 
dezembro.

A legislação de terra regula o processo de 
constituição, exercício, modificação, transmissão e 
extinção do direito de uso e aproveitamento da terra.

De entre os vários objectivos da legislação de 
terras, vale destacar aquele que visa incentivar o 
uso e o aproveitamento da terra, de modo que seja 
valorizada e contribua significativamente para o 
desenvolvimento das comunidades locais e do país, 
em geral.

3.2. Qual é o princípio fundamental 
do uso e aproveitamento da terra em 
Moçambique?
A Lei de Terras LT repetiu o princípio consagrado na 
Constituição da República, artigo 109, o princípio da 
propriedade do Estado sobre a terra, não devendo 
ser vendida, ou por qualquer outra forma alienada, 
nem hipotecada ou penhorada, artigo 3 da Lei de 
Terras.

O outro aspecto, não menos importante que a Lei 
de Terras estabeleceu foi o que deve ser entendido 
por comunidade local. Assim, definiu no artigo 1/1 
que comunidade local é agrupamento de famílias e 
indivíduos, vivendo numa circunscrição territorial de 
nível de localidade ou inferior, que visa a salvaguarda 
de interesses comuns através de protecção de áreas 
habitacionais, áreas agrícolas, sejam cultivadas ou 
em pousio, florestas, sítios de importância cultural, 
pastagens, fontes de água e áreas de expansão. 

3.3. Sendo a terra propriedade 
do Estado, qual é o direito da 
comunidade sobre a mesma?
Como já referimos, a terra é propriedade do Estado, 
o que significa que nenhuma outra pessoa ou 
comunidade pode ser sua proprietária. Sendo assim, 
nos termos do artigo 110/2 CRM o direito de uso e 
aproveitamento da terra será conferido às pessoas 
singulares ou colectivas e comunidades locais. 

Portanto, as comunidades locais não têm o direito de 
propriedade sobre a terra, mas sim o direito de uso e 
aproveitamento da terra DUAT.

3.4. Qual é a diferença entre o DUAT e 
o Título do DUAT?
É comum haver confusão na distinção entre o título 
do DUAT e o DUAT. O DUAT é o direito que a pessoa ou 
comunidade tem de usar e aproveitar uma determinada 
parcela de terra, independentemente de ter ou não um 
documento emitido pelo Estado ou por outra autoridade 
permitida por lei que confirma esse direito. 

Enquanto o título do DUAT é um documento emitido 
pelo Estado ou por outra autoridade permitida por lei 
que confirma que Fulano ou comunidade A é titular do 
direito de uso e aproveitamento de uma determinada 
parcela de terra. 

O DUAT daquele que tem título e o DUAT daquele 
que não tem título (desde que tenha adquirido por 
ocupação) são iguais e têm o mesmo valor, desde que 
provado, como poderemos ver mais adiante.

Fig.9. DUAT adquirido por boa fé;

 3.5. Sobre que zonas as comunidades 
podem adquirir o DUAT?
O DUAT pode ser adquirido em qualquer parte do nosso 
território, excepto as zonas que a própria lei impede, 
nomeadamente zonas de domínio público: zonas de 
protecção total e zonas de protecção parcial (artigo 6 LT).

As zonas de protecção total são aquelas que se destinam 
aos fins de conservação e preservação da natureza 
(reservas e parques) e as reservas do Estado que podem 
ser para efeitos de segurança do Estado e para outros 
fins ligados ao próprio Estado (artigo 7).

As zonas de protecção parcial são as referidas no artigo 
8 LT, nomeadamente as faixas das estradas, dos terrenos 

DUAT 
Direito do Uso e Aproveitamento de Terra 
Na República de Moçambique a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida, ou por qualquer 
outra forma, alienada, hipotecada ou penhorada. Como meio universal de criação da riqueza e do bem-
estar social, o uso e aproveitamento da terra é direito de todo povo moçambicano. 

As condições de uso e aproveitamento da terra são determinadas pelo Estado. O direito de uso e 
aproveitamento da terra é conferido às pessoas singulares ou colectivas tendo em conta o seu fim social. 

Na titularização do direito de uso e aproveitamento da terra o Estado reconhece e protege os direitos 
adquiridos por herança ou ocupação, salvo havendo reserva legal ou se a terra tiver sido legalmente 
atribuída a outra pessoa ou entidade. 

O direito de uso e aproveitamento da terra, não pode ser concedido nas zonas de protecção total e 
parcial, visto tratar-se de zonas de domínio público (zonas destinadas à satisfação do interesse público). 
Nestas zonas só é permitido o exercício de determinadas actividades mediante emissão de licenças 
especiais. 

A aprovação do pedido do DUAT não dispensa a obtenção de licenças ou outras autorizações exigidas 
por legislação aplicável ao exercício de actividades económicas pretendidas (agro-pecuária ou agro-
industriais, industriais, turísticas, comerciais, pesqueiras e mineiras e à protecção do meio ambiente). As 
referidas licenças terão o seu prazo definido de acordo com a legislação aplicável, independentemente 
do prazo autorizado para o exercício do direito de uso e aproveitamento da terra. 

O direito de uso e aproveitamento da terra para fins de actividades económicas está sujeito ao prazo 
máximo de 50 anos, renovável por igual período a pedido do interessado. Após o período de renovação, 
um novo pedido deve ser apresentado. 

Podem ser sujeitos do DUAT: 

• As pessoas nacionais, colectivas e singulares, homens e mulheres, bem como as comunidades 
locais; 

• As pessoas singulares e colectivas estrangeiras, desde tenham projecto de investimento 
devidamente aprovado e observem as seguintes condições: 

• Sendo pessoas singulares, desde que residam há pelo menos 5 anos na República de 
Moçambique; 

• Sendo pessoas colectivas, desde que estejam constituídas ou registadas na República de 
Moçambique. O direito de uso e aproveitamento da terra é adquirido por: 

• Ocupação por pessoas singulares e comunidades locais, segundo as normas e práticas 
costumeiras no que não contrariem a Constituição; 

• Ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar a terra há pelo 
menos dez anos; 

• Autorização do pedido apresentado por pessoas singulares ou colectivas na forma estabelecida 
por Lei. 



ocupados pelas linhas férreas, dos rios, lagos, albufeiras, barragens, aeroportos, aeródromos, condutores aéreos ou 
subterrâneos de telecomunicações, energia, gás, petróleo, instalações militares, entre outros.

Fig.10. Zona de domínio público

3.6. Quem pode adquirir o DUAT?
O artigo 10 LT refere que são sujeitos de direito de uso e 
aproveitamento da terra as pessoas singulares, homens 
e mulheres, pessoas colectivas e comunidades locais. 
As pessoas singulares ou colectivas, querendo, podem 
adquirir o DUAT conjunto sob forma de co-titularidade. 

O DUAT das comunidades obedece sempre as regras 
da co-titularidade, porque, como vimos antes, a 
comunidade sendo um agrupamento de famílias, o seu 
DUAT será também o conjunto dos DUAT´s dos membros 
que a compõem.

O artigo 11 LT acrescenta que para além dos sujeitos 
referidos no artigo 10, podem ainda serem sujeitos do 
DUAT as pessoas singulares e colectivas estrangeiras 
desde que preencham determinados requisitos: sendo 
pessoa singular residir em Moçambique há pelo menos 
5 anos; pessoa colectiva constituída ou registada em 
Moçambique.

As pessoas singulares nacionais e comunidades locais 
que pretendam DUAT para efeitos de habitação e prática 
de agricultura de subsistência não precisam juntar 
documentos para justificar esse pedido.

As pessoas singulares estrangeiras e pessoas colectivas 
nacionais como estrangeiras para adquirirem o 
DUAT devem, no momento de submissão do pedido, 
apresentar o projecto de investimento devidamente 
aprovado pela entidade competente; documentos 
comprovativos de estar a residir em Moçambique há 
pelo menos 5 anos; e documentos constitutivos ou de 
registo em Moçambique.
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Resumindo, em Moçambique podem ser titulares 
de DUAT, pessoas nacionais (homens e mulheres), 
associações, fundações, empresas, comunidades locais e 
estrangeiros.

Imagem de mulher e homem cada um exibindo título de 
duat e imagem de uma associação comunitária a exibir o 
titulo de DUAT

3.7. Como fazer para adquirir o 
DUAT?
A Lei de Terras, no seu artigo 12 e o Regulamento nos 
artigos 9, 10 e 11 estabelecem as únicas formas de 
aquisição do DUAT em Moçambique. 

Existem três formas de aquisição do DUAT a saber:

Aquisição por ocupação de acordo com normas 
e práticas costumeiras: esta forma de aquisição do 
DUAT está apenas reservada para as pessoas singulares 
nacionais e comunidades locais em todos os lugares, 
excepto aquelas áreas legalmente reservadas ou zonas 
de protecção. 

A aquisição de acordo com as normas e práticas 
costumeiras vai ser diferente em muitos lugares, visto 
que cada comunidade tem as suas práticas costumeiras 
que se diferem das outras comunidades, sendo que 
o importante é que essas práticas não contrariem 
ou não violem os direitos fundamentais previstos na 
Constituição da República. Por exemplo a discriminação 
que a mulher tem sido sujeita em muitas práticas 
costumeiras. Portanto, qualquer prática costumeira que 
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que limita a mulher de adquirir o DUAT não será considerada válida por contrariar a Constituição. Qualquer prática 
costumeira que exclui determinados herdeiros de adquirirem o DUAT por herança não será considerada válida.

Aquisição por ocupação de boa-fé: esta forma de aquisição é também uma forma apenas reservada às pessoas 
nacionais que, de boa-fé, que estejam a utilizar a terra há pelo menos 10 anos. À semelhança do que acontece na 
ocupação por prática costumeira, esta forma de aquisição também não vai operar quando o a utilização ocorra em 
áreas legalmente reservada ou zonas de protecção.

A boa-fé como requisito para aquisição do DUAT deve-se verificar no início da utilização da terra e caracteriza-se 
pela consciência de não estar a violar direito de outra pessoa, exercício público da posse, ou seja, utilizar a terra 
publicamente de modo que todos testemunhem esse facto.

A boa-fé não só opera para aquisição do DUAT, mas também para a sua extinção, pois, se o titular abandona uma 
parcela de terra, não faz o seu uso e aparece outro que o faz durante 10 anos sem que ninguém tivesse reclamado 
sobre isso, significa que o que abandonou vai perder a favor do que se encontra a utilizá-la há pelo menos 10 anos.

É por isso que em caso de disputa entre duas pessoas sobre a titularidade de uma determinada parcela, vai prevalecer 
o direito que se estiver constituído primeiro, excepto se o segundo tiver sido adquirido por ocupação de boa-fé, ou 
seja, por utilização da terra há pelo menos 10 anos. 

Daí a ideia de que a boa-fé actua favorecendo o que efectivamente trabalha a terra em detrimento de quem não o 
faz.

Por fim, a boa-fé só beneficia as pessoas singulares nacionais, o que significa que ninguém perde o direito, porque o 
seu direito foi adquirido por boa-fé por uma empresa ou associação, justamente porque não são pessoas singulares 
e a lei não o permite.

A aquisição por autorização de um pedido: a aquisição por autorização resulta de um pedido formulado por pessoas 
singulares ou colectivas nacionais ou estrangeiras para ocupação de uma determinada área. Esta forma de aquisição 
observa determinados procedimentos estabelecidos na lei, artigos 25 e seguintes da Lei de Terras, a apresentação do 
plano de exploração e seu cumprimento depois de autorizado, etc.

Fig.11. Aquisição de boa fé

nos termos do artigo 15 LT. Ao contrário do que acontece 
com a aquisição do direito por autorização de um pedido 
que, obrigatoriamente tem que provar a existência do 
direito por meio de um título emitido pelos Serviços de 
Geografia e Cadastro, ao abrigo do artigo 13/2 LT. 

É por isso mesmo que nenhum membro da comunidade 
ou a própria comunidade deve ficar com receio por 
não possuir o título do direito de uso e aproveitamento 
da terra que tenha adquirido por normas e práticas 
costumeiras ou de boa-fé, porque a ausência desse 

3.8. Como provar a existência do 
DUAT?
A Lei de Terras estabeleceu no artigo 13/2 que as pessoas 
singulares nacionais e as comunidades locais que 
tenham adquirido o direito de uso e aproveitamento da 
terra de acordo com a ocupação por normas e práticas 
costumeiras e por ocupação de boa-fé não precisam ter 
título para provar a existência do seu direito, podendo 
recorrer à prova testemunhal, pericial e outras formas, 
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documento não prejudica o seu direito, artigo 14/2.

Contudo, a existência desse documento vai reforçar mais o direito sobre a parcela, pelo que quem tiver condições 
para adquirir o título aconselha-se que o faça.

Porque a lei aceita outros meios de prova para além dos que estão mencionados no artigo 15, as autoridades 
comunitárias podem emitir declarações, onde o líder comunitário, líder tradicional, secretário de bairro e outro 
legitimado pela comunidade confirma a titularidade do DUAT de Fulano sobre a parcela X, localizada no bairro Y, que 
faz limites com a parcela A (norte), B (sul), C (Oeste) e D (Este). Estes documentos, não são títulos de DUAT, mas têm um 
valor importante na produção de prova sobre a titularidade DUAT adquirido por ocupação por normas costumeiras 
e ocupação de boa-fé, porque as autoridades comunitárias têm, dentre várias funções, as ligadas a gestão do uso e 
aproveitamento da terra dentro das suas comunidades, nos termos do artigo 4, al. b) do Dec. 15/2000 de 20 de junho, 
decreto que reg ula a articulação entre os órgãos locais do Estado.

Fig.12. Limites tradicionais de uma parcela; 

adquirido por ocupação de acordo com normas e 
práticas costumeiras, por boa-fé e por autorização de um 
pedido, têm os seguintes direitos:

 ● Defender-se de qualquer invasão na sua parcela, nos 
termos da lei;

 ● Ter acesso da sua parcela ao rio, lago, mar, estrada 
através das parcelas vizinhas.

Outros direitos que as comunidades têm sobre as 
áreas onde recai o seu DUAT resultam da conjugação 
dos artigos 13/3 e 24, todos da Lei de Terras, onde as 
comunidades participam gestão dos recursos naturais, 
na resolução de conflitos, no processo de titulação e na 
identificação dos limites dos terrenos por eles ocupados, 
através das normas e práticas costumeiras locais.

As comunidades participam ainda na atribuição de 
titulação do DUAT, por meio de um processo denominado 
consulta comunitária, que, segundo os artigos 13/3 LT e 
27/3 RLT, visa confirmar se a área pretendida está livre 
e não tem ocupantes e estabelecer parcerias entre a 
comunidade e o requerente ou investidor.

O artigo 25 RLT acrescenta ainda que se tratando de 
pedido de DUAT de terra para investimento, as 

3.9. Então, existe prova mais 
importante?
A arrumação dos meios de prova no artigo 15 LT pode 
levar-nos a pensar que existe uma preferência entre os 
meios de prova, quando não. As provas testemunhal, 
titulada/título e pericial têm o mesmo valor em todas 
as circunstâncias em que for necessário provar a 
titularidade. 

Numa acção judicial onde se discute a titularidade do 
DUAT sobre uma determinada parcela todas as provas 
são analisadas de maneira igual, o que significa que 
o que não tiver título do DUAT não ficará prejudicado 
por esse facto, se conseguir provar recorrendo a prova 
testemunhal, pericial ou outro meio de prova ser o 
legítimo titular do DUAT. Assim como o que possui o 
título deverá provar a legalidade do seu título, isto é, se 
foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos 
na lei para a sua emissão.

3.10. Adquirido o DUAT, que direitos 
têm os seus titulares?
De acordo com o artigo 13 RLT, os titulares do DUAT 
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comunidades locais com as autoridades administrativas 
locais e Serviços de Cadastro farão uma identificação 
prévia do terreno pretendido, ou seja, antes da consulta 
comunitária nos termos do artigo 24 RLT. Esta actividade 
permite que as comunidades tenham ideia clara sobre a 
área pretendida, de modo a que possam tomar decisão 
suficientemente informada sobre o pedido formulado.

3.11. Em que momento é feita a consulta 
comunitária?
A consulta comunitária é o momento mais importante 
do processo de atribuição de DUAT a novos interessados 
para desenvolver qualquer investimento na comunidade.

Trata-se de um trabalho conjunto entre as comunidades 
locais, Serviços de Cadastro e o Administrador do Distrito 
que deverá ser reduzido a escrito e assinado por três a 
nove membros da comunidade e pelos titulares dos 

DUAT´s vizinhos, nos termos do artigo 27/2 RLT.

É na consulta comunitária onde os membros da 
comunidade têm a oportunidade de negociar as 
condições sobre as quais vão ceder a seu DUAT para a 
implementação de um determinado investimento. A 
participação de todos os membros da comunidade e o 
respeito pelas suas opiniões pode significar um grande 
passo para evitar conflitos futuros entre a comunidade, 
governo e investidor. 

Por isso, antes de emissão de qualquer documento 
pelo Administrador do Distrito em relação ao pedido 
apresentado, o primeiro passo é realizar a consulta 
comunitária, respeitando o que está previsto no Diploma 
Ministerial 158/2011 de 15 de junho, quanto ao número 
de reuniões a serem realizadas, de modo a que se alcance 
um entendimento sobre a parceria entre a comunidade 
e o investidor.

Fig.13. Consulta comunitária; 

3.12. Qual é o papel do Administrador 
do Distrito na consulta comunitária?
A presença do Administrador do Distrito nas reuniões de 
consulta comunitária é obrigatória, pois cabe a ele emitir 
o parecer sobre a situação da área requerida, nos termos 
dos artigos 13/3 Lt, 27 RLT e 2 do DM 158/2011. Mas a 
questão que se coloca é a de saber qual é o seu papel 
numa sessão de consulta comunitária, se representa o 
investidor, representa a comunidade, ou representa o 
governo?

O Administrador na sessão de consulta comunitária é 
representante do governo do distrito e é com essa função 
que está na consulta comunitária, criando condições 
para que a comunidade e o investidor discutam os 
termos de parcerias para cedência da área pretendida 
sem intimidação, influência para que se posicionem num 
ou noutro sentido.

O resultado da negociação alcançada na discussão entre 
a comunidade e o investidor deverá ser reflectido no seu 

parecer sobre o pedido a ser enviado para a autoridade 
competente para decidir sobre a autorização do DUAT.

Imagem de um documento com escrita “acordo de parceria 
entre comunidade X e empresa Y”

Acordo de parceria entre 
Comunidade X e empresa Y

O Administrador na sessão de consulta comunitária é representante do governo do 
distrito e é com essa função que está na consulta comunitária, criando condições para 
que a comunidade e o investidor discutam os termos de parcerias para cedência da área 

pretendida sem intimidação, influência para que se posicionem num 
ou noutro sentido.
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3.13. E quais são os deveres dos titulares do DUAT?
O mesmo Regulamento da Lei de Terras no artigo 14 estabelece que os titulares do DUAT, independentemente da 
forma de aquisição, têm os seguintes deveres:

 ● Utilizar a terra respeitando os princípios definidos na Constituição e na Lei de Terras; 
 ● Dar acesso aos vizinhos que não tenham comunicação com a via pública, rio, lago, mar ou outros lugares de uso 

público;
 ● Respeitar as servidões constituídas e registadas;
 ● Permitir a instalação de equipamentos acessórios e equipamentos conduzidas no âmbito de prospecção e pesquisa 

mineira;
 ● Respeitar os marcos de demarcação cadastral e outros que sirvam de pontos de referência; 
 ● Colaborar com os agrimensores ajuramentados e agentes de fiscalização sectorial.

que tiverem sido implantadas na área onde recai o direito 
de uso aproveitamento, desde que seja autorizada 
pela entidade do Estado competente ou do município, 
nos casos em que essa transmissão for dentro da área 
municipal. 

3.15. Uma vez adquirido o DUAT, por 
quanto tempo é válido?
O artigo 17/2 LT estabelece que o DUAT adquirido 
por ocupação pelas comunidades locais, destinado a 
habitação e à exploração familiar por pessoas singulares 
nacionais não tem nenhum prazo, isto é, uma vez 
constituído é para sempre.

Ao contrário do DUAT adquirido por pessoas singulares 
ou colectivas nacionais ou estrangeiras para realizar 
determinadas actividades económicas, tem um prazo de 
validade de 50 anos, podendo ser renovado por uma vez 
a pedido do interessado. No fim da renovação o direito 
extingue-se, sendo que havendo ainda interesse do 
investidor, deve-se formular novo pedido.

3.14. Como se transmite o DUAT para 
outra pessoa?
Desde logo é preciso lembrar que a Lei de Terras proíbe 
a venda ou qualquer outro tipo de troca da terra por 
dinheiro. Contudo, a mesma lei, no artigo 16, estabeleceu 
formas de como uma pessoa pode passar o seu direito 
sobre a terra a uma outra pessoa. 

A primeira forma de transmissão do DUAT é por meio 
de herança, sendo que homem e mulher adquirem o 
direito sobre a terra que era dos seus antecessores (pais, 
tios, avós, etc.). Esta transmissão observa as normas e 
práticas costumeiras, pelo que vai variar de comunidade 
para comunidade, desde que não viole os princípios 
estabelecidos nas leis do Estado, como por exemplo, a 
exclusão da mulher na herança da terra, alegando, como 
muitas vezes acontece, que irá casar-se e viver noutra 
família.

A segunda forma é aquela que permite a transmissão 
entre pessoas vivas, de infra-estruturas e benfeitorias 
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Fig. 14. Servidão de passagem; 
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3.16. O DUAT pode ser extinto?
Como já dissemos antes, direito de uso e 
aproveitamento da terra adquirido pelas comunidades 
locais e pelas pessoas singulares para habitação ou para 
exploração familiar não tem prazo, excepto quando é 
para o exercício de actividades económicas, cujo prazo 
máximo é de 50 anos, renovável. Todavia, há situações 
excepcionais que podem fazer com que o DUAT seja 
extinto. 

Essas situações são só as que estão enumeradas no 
artigo 18/1 LT, designadamente:

a. Pelo não cumprimento do plano de exploração: 
quando se pede o DUAT para realizar uma actividade 
económica é obrigatório a junção de um plano de 
exploração a ser desenvolvido na área requerida. 
Passado 5 anos se o investidor for moçambicano 
e 2 anos caso seja estrangeiro (artigo 25/2 LT) sem 
que se tenha cumprido com o mesmo, a entidade 
que autorizou pode extinguir o direito atribuído 
ao investidor. A comunidade local pode tomar a 
iniciativa de requerer a extinção do direito e retorno 
da área para a comunidade de modo que a mesma 
continue a explorar.

b. Por revogação do DUAT por motivo de interesse 
público: pode suceder que a área sobre a qual recai o 
direito adquirido por uma certa pessoa, comunidade 
ou empresa foi avaliada como a mais adequada para 
a construção de um posto de saúde, escola primária 
ou posto policial, passagem de uma estrada ou 
linha férrea. Nestas situações, a entidade do Estado 
competente vai informar ao titular do DUAT sobre a 
necessidade de revogação do seu direito por motivo 
de interesse público. Dessa revogação, o titular terá 
o direito de receber uma justa indemnização e/ou 
compensação antes da revogação do direito ou antes 
da saída para um outro lugar onde passará a viver. 
O pagamento da justa indemnização é feito mesmo 
quando a área é pretendida pelo governo para a 
construção de infra-estruturas públicas como escola, 
hospital, estrada, barragens e outras.

c. Termo do prazo ou da sua renovação: nos casos 
em que o DUAT foi requerido para realizar um 
investimento económico, passados 50 anos ele 
extingue-se. Se for renovado, extingue-se no final do 
período de renovação.

d. Pela renúncia do titular: depois de adquirido o DUAT, 
o seu titular pode perder interesse e abandonar. A 
renúncia deve ser manifestada pelo titular do direito 
por escrito, nos casos em que o direito foi autorizado 
pelo Estado e por normas e práticas costumeiras nos 
casos de ocupação costumeira ou de boa-fé. 

3.17. Mas o que é isso de pagamento 
de justa indemnização, como é que se 
calcula?
Esta é, se calhar, a tarefa mais difícil na extinção do 
direito de uso e aproveitamento por interesse público. É 
difícil, porque fixar o que é justo não é algo fácil, visto 
que o próprio termo não encontra limitações dentro 
da lei. Ou seja, o que alguém acha justo pode e, muitas 
vezes, não ser para o outro. Diante desta divergência que 
deve ser vista como normal, sendo importante encontrar 
consensos baseados em negociação entre o interessado 
e as comunidades ou membros da comunidade.

Por sua vez a indemnização resulta do sacrifício que o 
cidadão é imposto pela necessidade de abandonar os 
seus bens a favor do interessado na sua parcela para a 
tal satisfação do interesse público. Portanto, o princípio 
para exigir a indemnização funda-se na ideia de repor à 
situação em que a pessoa se encontraria se não tivesse 
ocorrido a expropriação ou quando não for possível 
compensar os direitos sacrificados, por exemplo, perder 
uma casa receber outra casa. Mas também assenta na 
ideia de que ninguém pode ser sacrificado mais que os 
outros para satisfação de um interesse que é de todos.

Por isso, o direito ao pagamento de justa indemnização 
abrange os seguintes direitos:

a. Direito à justa indemnização por perda de 
habitação: se a expropriação abranger habitações 
dos membros da comunidade, a compensação é 
através de uma casa em condições condignas;

b. Direito à justa indemnização por perda de árvores 
de fruta (as árvores de frutas incluem aquelas 
que mesmo não tendo sido por si plantadas 
canhoeiros): o pagamento da justa indemnização, 
ainda que incluía o plantio de novas árvores e o 
respectivo acompanhamento até a fase adulta 
(momento que começa a dar frutos), deve incidir sobre 
o que se perde desde o momento que se fica privado 
dos frutos da sua árvore até o início da produção 
das novas plantas. Por isso é importante que cada 
membro da comunidade tenha ideia da média que 
os seus coqueiros, cajueiros, mangueiras, laranjeiras, 
jamboeiros, por exemplo, dão por ano, pois é esta 
informação que lhe permitirá iniciar uma negociação 
com fundamento e clareza sobre aquilo que acha que 
seria justa indemnização por perda dessas árvores;

c. Direito à justa indemnização por perda de árvores 
de sombra: é importante que estas árvores sejam 
incluídas no pacote de indemnização a ser negociada 
entre o interessado e os membros das comunidades. 
As negociações tomarão como base a idade da 
planta, dificuldades ou não para o seu crescimento, 
entre outros aspectos que ajudarão a fixar um valor 
satisfatório para as duas partes;

d. Direito à justa indemnização por perda de campos 
agrícolas: o pagamento de justa indemnização 



Manual Sobre Os Direitos Da Comunidade18

incide sobre as áreas em cultivo e em pousio. Nesta 
indemnização pode optar-se por atribuir novas 
parcelas com condições adequadas para a prática de 
agricultura e pagar-se em dinheiro os prejuízos pela 
possível perda de culturas ou se houver interrupção no 
calendário agrícola;

e. Direito à justa indemnização por perda das áreas de 
pasto: geralmente são áreas comuns da comunidade 
e que desempenham um papel muito importante na 
vida da comunidade de modo que nunca devem ficar 
privadas. O importante na negociação é encontrar 
áreas de substituição com mesmas ou melhores 
condições de pasto para os criadores de gado da 
comunidade;

f. Direito à justa indemnização por perda de 
acesso aos outros meios de vida: a expropriação 
por interesse público afecta também o acesso aos 
demais recursos naturais importantes para vida da 
comunidade, nomeadamente recursos pesqueiros, 
material de construção, lenha, fauna, floresta para 
produção de mel, bebida tradicional - utchema, palha 
para artesanato (cestos, esteiras), plantas medicinais, 
entre outros. Portanto, é importante que durante as 
consultas comunitárias para atribuição de novos 
DUAT´s, como teremos oportunidade de ver mais 
adiante, estes aspectos sejam objecto de discussão 
entre o interessado e os membros da comunidade;

g. Direito à justa indemnização por perda de fontes 
de água: é importante que nesse processo não se 
esqueça das fontes de água para o consumo humano 
e animal e irrigação de campos agrícolas, que sempre 
se aconselha a construção de novas fontes;

h. Direito à justa indemnização por perda de acesso 
às vias de comunicação e aos meios de transporte 
público ou semi-público: esta compensação 
é importante quando a expropriação implica o 
afastamento da comunidade (reassentamento) 
das principais vias de comunicação e do transporte 
público. Portanto, é importante que nas negociações 
se determine como é que se vai compensar a longa 
distância que a comunidade vai passar a percorrer ou 
o encarecimento do transporte desde o local onde se 
encontrará até a sede do distrito em busca dos vários 
serviços sociais como saúde, escolas, bancos, etc; 

i. O direito à justa indemnização por perda do 
acesso aos lugares sagrados: todas ou a maior 
parte das comunidades locais têm lugares sagrados 
como florestas sagradas, árvores sagradas (onde se 
comunicam com os seus antepassados), cemitérios, 
etc. Em caso de perda desses lugares importantes para 
a identidade da comunidade é incontornável uma 
negociação de como minimizar os prejuízos, pois, 
nenhum valor poderá ser suficiente para compensar 
a perda de uma floresta sagrada da comunidade, 
por exemplo. Experiências de outros lugares quando 
se trata de cemitérios opta-se pela transladação de 
túmulos para cemitérios públicos. Mas há culturas 

ou religiões que não permitem essa prática, pelo que 
uma negociação entre as partes será o caminho mais 
apropriado;

j. Direito à justa indemnização pela ruptura de laços 
sociais: apesar de ser um direito menos valorizado, não 
há dúvida que a quebra dos laços sociais (mudança de 
vizinhos) tem consequências muito graves na vida dos 
membros das comunidades, pois, depois de longos 
anos a viver com determinados vizinhos, com quem 
consolidaram relações profundas, são obrigados a 
iniciarem um novo processo de socialização.

Um aspecto importante na negociação prende-se 
com o facto de a comunidade não exigir apenas o que 
perde ou o equivalente, mas sim o que pode contribuir 
para melhorar as suas condições de vida, pelo que se 
não tinham, por exemplo, salas de aulas melhoradas, 
que sejam melhoradas, um posto de saúde ou um 
posto melhorado para o Agente Polivalente de Saúde 
da comunidade. Por isso, a ida de um investidor à 
comunidade só deve interessar se trouxer melhorias na 
vida da comunidade, e isto nem sempre se consegue 
com a disponibilização do dinheiro, mas sim de serviços 
básicos às comunidades.

3.18. Quem autoriza o DUAT?
As competências para autorizar o DUAT estão previstas 
no artigo 22 LT. Mas antes de falarmos sobre as 
competências previstas neste artigo, é preciso lembrar 
que as comunidades locais, apesar de não terem sido 
contempladas neste artigo, elas autorizam os direitos 
de uso e aproveitamento de terras, de acordo com as 
normas e práticas costumeiras.

A revisão da Constituição da República no âmbito 
dos consensos para cessação das hostilidades entre o 
governo e a Renamo, introduziu a figura de Secretário 
do Estado na Província (artigo 2 da Lei 7/2020 de 31 de 
Maio) que absorveu algumas competências que outrora 
cabiam ao Governador da Província na emissão de 
pareceres sobre áreas acima da sua competência, art. 
17/2 do Dec. 63/2020 de 7 de Agosto.

A competência na autorização do DUAT vai depender de 
se a área é ou não coberta por planos de urbanização. 

Estando fora de uma área coberta por plano de 
urbanização, compete ao Governador da Província 
autorizar o DUAT até 1000 hectares, nos termos do artigo 
22/1, al.a) LT.

Sendo uma área de 1000 hectares a 10000 hectares, 
a competência é do Ministro da Terra e Ambiente, nos 
termos do artigo 22/2, al.a) LT.

Por fim, é da competência do Conselho de Ministros 
autorizar DUAT´s para áreas acima de 10000, nos termos 
do artigo 22/3, al.a) LT.

Dentro das áreas cobertas por planos de urbanização, a 
competência será partilhada entre o Presidente do 
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Conselho Autárquico e de Povoação e os Administrador 
de Distrito, onde não existam órgãos municipais, 
autorizar os pedidos de DUAT, desde que tenham 
serviços públicos de cadastro funcionais, ao abrigo do 
artigo 23 LT.

3.19. Quem paga taxa de uso e 
aproveitamento de terra?
O artigo 28 LT estabelece que os titulares do DUAT 
pagam dois tipos de taxas: taxa de autorização e taxa 
anual, que dependerá da área requerida, sua localização 
e finalidade para qual foi requerida.

Por sua vez o artigo 29 prevê que as explorações 
familiares, comunidades locais cooperativas, associações 
agro-pecuárias de pequena escala, associações de 
utilidade púbica e o Estado e suas instituições não 
pagam taxas de aproveitamento da terra.

Todavia, se um membro da comunidade decidir adquirir 
o título do DUAT da sua parcela para habitação ou 
produção familiar, deverá pagar taxas relacionadas com 
o processo de aquisição do título do DUAT.

4.2. Que direitos as comunidades 
têm sobre os recursos florestais e 
faunísticos?
Um dos princípios que regula os direitos florestais e 
faunísticos em Moçambique é o principio da propriedade 
do Estado sobre os recursos florestais e faunísticos, isto é, 
segundo este princípio estabelecido no art. 3, al. A), estes 
são propriedade do Estado. 

Ainda assim, os membros das comunidades locais 
onde ocorrem recursos florestais e faunísticos podem 
aproveitar estes recursos para a sua subsistência, nos 
temos definidos na Lei de Floresta e Fauna Bravia e no 
seu Regulamento. 

Resulta dos arts. 18 LFFB e 32, al. c) e d) RLFFB que as 
comunidades locais têm acesso livre aos recursos 
florestais e faunísticos para efeitos de consumo próprio 
em qualquer área atribuída a um operador privado, seja 
por regime de Licença Simples ou Concessão Florestal.

Para além destes direitos, as comunidades locais têm o 
direito de serem consultadas em todos os processos de 
licenciamento para exploração dos recursos florestais 
ou faunísticos, ao abrigo dos arts. 17/2 LFFB, 35 e 36 do 
Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia e 3, al. C) 
do Dec. 30/2012 de 1 de agosto.

A auscultação às comunidades locais, nos termos dos 
artigos acima citados, tem como objectivo principal o 
estabelecimento de parcerias entre as comunidades 
locais onde ocorrem os recursos florestais objecto de 
exploração e o investidor privado, de modo a que todos 
(comunidade e investidor) participem nos benefícios 
dessa exploração.

A negociação só poderá ser efectiva e válida se forem 
respeitadas as regras estabelecida na lei, quanto 
a convocação (antecedência mínima de 15 dias), 
envolvimento de todos os interessados na comunidade 
(homens, mulheres e jovens/crianças), transparência, 
imparcialidade das autoridades administrativas locais, 
entre outros aspectos dispostos no art. 36 RLFFB e nas 
boas práticas.

É ainda direito das comunidades locais que dentro das 
suas áreas ocorrem recursos florestais e faunísticos com 
valor comercial ou turístico, beneficiar de 20% das taxas 
de sua exploração, de acordo com os art. 35/5 LFFB e art. 
102/1 RLFFB. 

A canalização e a sua utilização pelas comunidades 
deste valor estão reguladas no DM nº 93/2005 de 4 de 
maio, onde se destaca a necessidade de as comunidades 
estarem organizadas em Comités Comunitários de 
Gestão de Recursos Naturais - CCGRN, de acordo com o 
estabelecido no art. 2/1 do mesmo DM.

4. Legislação sobre 
Florestas e Fauna Bravia
4.1. Qual é a principal legislação 
sobre floresta e fauna bravia e seus 
objectivos?
A legislação que protege e rege as florestas e a fauna 
bravia em Moçambique é composta basicamente pela 
Lei de Florestas e Fauna Bravia (LFFB), Lei nº 10/99, de 
7 de julho, seu Regulamento (RLFFB), aprovado pelo 
Decreto nº 12/2002, de 5 de junho, Decreto 30/2012 
de 1 de agosto que altera as redacções dos artigos 16, 
18 e 20 do RLFFB, Lei da Protecção, Conservação e Uso 
Sustentável da Diversidade Biológica, Lei nº 5/2017 de 
11 de maio e pelo Diploma Ministerial nº 93/2005 de 4 
de maio, que define os mecanismos de canalização dos 
20% das taxas de exploração dos recursos florestais e 
faunísticos consignadas às comunidades locais. 

O objectivo da principal legislação de floresta e fauna 
bravia é, segundo o artigo 2 da LFFB, estabelecer 
os princípios e normas básicas sobre a protecção, 
conservação e utilização sustentável dos recursos 
florestais e faunísticos, no quadro de uma gestão 
integrada para o desenvolvimento económico e social 
do país.



Fig.15. Recursos florestais e faunísticos; 

4.3.  O que os membros da comunidade devem fazer para ter acesso aos recursos 
florestais e faunísticos que se encontram na área onde têm DUAT?
A primeira regra que deve ser conhecida por todos, prende-se com o facto de o titular do direito de uso e 
aproveitamento da terra deve ter licença de exploração dos recursos florestais e faunísticos que se localizam dentro 
da sua área, excepto se essa exploração for para consumo próprio, nos termos do art. 9 LFFB. 

Significa que os membros das comunidades só podem explorar a lenha, estacas, caçar sem licença dentro das áreas 
onde têm DUAT, se for para o seu próprio sustento ou satisfação das suas necessidades de consumo e artesanato, de 
acordo com as suas normas e práticas costumeiras, segundo resulta dos art. 1/9 LFFB e 15/1 da RLFFB.

O consumo próprio não envolve qualquer exploração para venda ou outra com fins lucrativos. Caso a exploração 
seja para fins lucrativos, esta deve ser praticada mediante autorização das autoridades competentes através de uma 
licença de exploração, de acordo com a Lei de Florestas e Fauna Bravia.

Fig. 16. Exploração para consumo próprio; 
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4.4. Quais são os regimes de exploração florestal e faunístico para as 
comunidades locais?
A Lei de Florestas e Fauna Bravia, no seu artigo 14, estabelece dois regimes de exploração dos recursos florestais, 
nomeadamente: exploração através de Licença Simples e Concessão Florestal.

Os artigos seguintes, 15 e 16 da LFFB estabelecem que as comunidades locais podem explorar os recursos florestais 
através da Licença Simples e Concessão Florestal, nas florestas produtivas e nas de utilização múltipla.

 ● Na exploração através da Licença Simples, de acordo com o art. 1 do Dec. 30/2012, as comunidades devem respeitar 
os seguintes aspectos:

 ● Explorar por cada ano uma quantidade não superior a 500 metros cúbicos, independentemente das espécies de 
madeira; 

 ● A licença é renovada anualmente, ou seja, é válida apenas por 1 ano;
 ● Como já mencionamos acima, a exploração tem lugar nas florestas produtivas e nas de utilização múltipla, para fins 

comerciais, industriais e energéticos.

Fig.17. Exploração comercial; 

ter feito outro pedido de licença, comprovativo de 
capacidade técnica de implementação do plano de 
maneio e meios abate, arraste e transporte dos recursos 
florestais. 

Depois de reunidos estes requisitos e submetido o 
pedido nos Serviços Provinciais, que, depois de analisado 
e parecer será remetido ao Governador para decisão, nos 
termos do art. 4/2.

Autorizado, a requerente terá o prazo de 180 dias para 
submeter o plano de maneio da área como requisito 
para celebrar o respectivo contrato de exploração dos 
recursos florestais, nos termos dos nº 4 e 6 do art. 4. 

A maior parte dos requisitos mencionados neste artigo 
são encontrados nos Serviços Provinciais de Florestas 
e Fauna Bravia de todas as províncias do país, pelo que 
não devem ser a principal preocupação de qualquer 
comunidade que se interessar em explorar os recursos 
florestais para fins lucrativos.

4.5. O que fazer para ter uma Licença 
Simples para exploração de recursos 
florestais?
Para a comunidade local ter Licença Simples de 
exploração dos recursos florestais deve cumprir com as 
exigências estabelecidas no Decreto 30/2012 de 1 de 
agosto.

De acordo com o artigo 3 desta norma, o pedido, feito 
em formulário próprio, deve ser dirigido ao Governador 
da Província entre os dias 2 de janeiro a 15 de fevereiro 
de cada ano, através dos Serviços Provinciais de Florestas 
e Fauna Bravia.

O requerimento/pedido deve ser acompanhado por 
outros documentos que constam deste artigo que são 
a carta topográfica, acta de consultas comunitárias com 
parecer do Administrador do Distrito, Memória Descritiva 
da área requerida, Declaração de a comunidade não 



4.6. Que produtos florestais as comunidades podem explorar através da Licença 
Simples?
A Licença Simples confere à comunidade o direito de explorar todos os recursos florestais, dentro das quantidades 
previstas nos diplomas analisados. Contudo, ao abrigo do art. 24 RLFFB, não podem usar o produto principal das 
espécies de madeira preciosa de 1ª, 2ª e 3ª classes para produção de lenha e carvão vegetal, bem como a utilização 
de espécies florestais raras, protegidas ou valor histórico, sócio-cultural.

4.7. Quais são os procedimentos para exploração através da Concessão 
Florestal?
Como já dissemos anteriormente, as comunidades locais podem explorar os recursos florestais através do regime de 
concessão florestal, desde que demonstre a capacidade técnica de processamento, transporte do produto florestal e 
de cumprir com o plano de maneio elaborado em observância ao Regulamento de Avaliação do Impacto Ambiental.

O pedido de concessão florestal deverá ser dirigido à entidade competente, tendo em conta a área pretendida, sendo 
que: 

Área/hectares Competência

Até 20 000 Secretário do Estado na Província<?>

De 20 000 até 100 0000 Ministro da Terra e Ambiente

Acima de 100 000 Conselho de Ministros

O requerimento deve ser acompanhado dentre vários documentos previstos no art. 26 RLFFB, da Declaração das 
autoridades locais com parecer favorável das comunidades locais ao pedido ou acta de negociação entre o investidor 
e o/s titular/es de DUAT, quando se trate de áreas tituladas para uso e aproveitamento da terra, art. 26/2, al. e) RLFFB.

Os documentos exigidos no artigo acima citado são importantes, porque, primeiro, como já dissemos, garantem a 
participação da comunidade nos benefícios da exploração dos recursos florestais, através de estabelecimento de 
parcerias entre a comunidade e o investidor. Segundo, permite que entre o titular do DUAT e investidor florestal cada 
um continue a realizar as suas actividades sem prejudicar o outro.

4.8. Que direitos têm as comunidades aos recursos faunísticos?
O art. 9 LFFB estabelece que os membros das comunidades locais devem ter licença para explorar os recursos 
florestais e faunísticos que se encontram nas áreas onde têm o DUAT, salvo se estes forem para o consumo próprio, 
isto é, sem nenhum fim lucrativo. Entende-se da leitura deste artigo que só podem explorar os recursos faunísticos 
sem licença para efeitos de subsistência.

Fora da caça para o consumo próprio, as comunidades locais só podem praticar a caça quando munidos de Licença 
de Caça, nos termos do art. 55/1 RLFFB.

Fig. 18. Licença de Caça;  
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As comunidades têm o direito de ainda exercer a caça, 
nos termos do art. 25 LFFB, conjugado com o art. 61 e 
64 do Regulamento da Lei, adquirindo as Licenças de 
Modelo D e E, respectivamente. 

 A caça exercida pela comunidade em defesa de pessoas 
e bens, ao abrigo do art. 68 e seguintes do Regulamento 
da Lei, é exercida quando preenchidos os seguintes 
requisitos: a) ataque eminente (em que haja risco sério de 
virem a acontecer) ou actuais (que estejam a acontecer) 
de animais bravios contra pessoas e bens; e b) não seja 
possível o respectivo afugentamento ou captura.

É ainda direito das comunidades locais participar no 
licenciamento de caçadores comunitários, para exercer 
a caça para efeitos de consumo próprio, de acordo com 
as suas normas e práticas costumeiras, ao abrigo dos 
arts. 64 e 65 do Regulamento da Lei de Floresta e Fauna 
Bravia.

4.9. Quem pode ser caçador 
comunitário?
De acordo com o art. 63 RLFFB, qualquer pessoa membro 
da comunidade pode exercer esta actividade, desde 
que, de acordo com as normas e práticas costumeiras da 
comunidade lhe reconheçam a qualidade e idoneidade 
de caçador comunitário.

Após essa qualificação no seio da comunidade, o caçador 
comunitário será reconhecido pelos Serviços Provinciais

de Florestas e Fauna Bravia e deve, onde, dentre várias 
obrigações previstas no art. 49 RLFFB, deve assegurar a 
protecção à comunidade contra o ataque de pessoas e 
bens pelos animais bravios. 

4.10. Em que lugar a comunidade pode 
exercer a caça?
De acordo o art. 10 LFFB e 46 RLFFB estabelecem que 
é proibido realizar qualquer tipo de caça nas zonas de 
protecção, Zonas de protecção, dormidas preferidas 
pelas aves, locais de nidificação das aves, faixas de 
protecção das estradas nacionais e das vias-férreas até 
500 metros de cada lado, contados a partir do centro da 
linha, nas Ilhas e ilhotas existentes no território nacional, 
nos bebedouros dos animais bravios e em queimadas 
ou terrenos inundados enquanto durar o fogo ou a 
inundação, até um limite de 500 metros dos terrenos 
adjacentes.

As zonas de protecção onde não se admite o exercício 
da caça compreendem os Parques Nacionais e Reservas 
Nacionais e outros que vierem a ser consideradas. 

Deste modo, ao abrigo que está previsto no art. 62 RLFFB, 
as comunidades podem exercer a caça nos seguintes 
locais: zonas de uso e valor histórico-cultural, zonas 
de utilização múltipla, coutadas oficiais e nas florestas 
produtivas.

4.11. Em que período do ano pode ser exercida a caça?
O art. 46/2 RLFFB fixa de 1 de outubro a 31 de março como o período em que não se deve realizar a caça, por ser o 
período de defeso ou de procriação/multiplicação dos animais, evitando, desta forma, o risco de sua extinção.

Mesmo dentro do período normal de caça, isto é, de 1 de abril a 30 de setembro, só é permitido praticar durante o 
dia, nos termos do art. 46/4, salvo quando a mesma tem como finalidade a defesa de pessoas e bens, por exemplo.

Fig.19.  Local de caça proibida;



4.12. Quais são os direitos das 
comunidades com a criação das zonas 
de protecção de recursos florestais e 
faunísticos?
A criação das zonas de protecção de recursos faunísticos 
é da iniciativa exclusiva das comunidades, tratando de 
zonas de uso e valor histórico-cultural, nos termos do art. 
7/4 RLFFB, dos particulares, em relação às fazendas do 
bravio, art. 84/3 RLFFB e das autoridades governativas 
comunidades para o caso de parques, reservas e outras, 
nos termos do art. 20 da Lei 5/2017 de 11 de maio.

Sendo a iniciativa de uma pessoa diferente da 
comunidade, é direito desta apresentar o seu 
consentimento ou não sobre a criação desta zona, 
nos termos art. 24/2, al.b) da mesma lei. Para o efeito é 
necessário que sejam realizadas consultas comunitárias 

5.2. As comunidades podem explorar 
recursos minerais nas áreas por si 
ocupadas?
A Lei de Minas, no seu art. 5/1 estabelece que a titulação 
mineira é feita através da a) Licença de Prospecção e 
Pesquisa; b) Concessão Mineira; c) Certificado Mineiro; 
d) Senha Mineira; e) Licença de Tratamento Mineiro; 
f ) Licença de Processamento Mineiro; e g) Licença de 
Comercialização de Produtos Minerais. 

Porém, para as comunidades locais, a Lei de Minas, 
art. 49, estabelece a Senha Mineira como o regime de 
exploração que beneficia directamente as comunidades 
locais, através da designação de áreas para o efeito, uma 
vez que esta não exige métodos e tecnologias muito 
avançadas.

Mas também podem, sem necessitar de nenhuma 
autorização, extrair os recursos minerais tais como 
pedra, cerâmica para construção de habitações próprias, 
de acordo com as normas e práticas costumeiras, nos 
termos do art. 53 da Lei de Minas.

5. Legislação sobre 
recursos minerais
5.1. Principal legislação sobre minas 
seus objectivos fundamentais
Em Moçambique a actividade mineira é regulada pelos 
seguintes instrumentos mais importantes: Lei de Minas 
Lei nº 20/2014 de 18 de agosto, seu Regulamento 
aprovado pelo Dec. nº 31/2015 de 31 de dezembro e o 
Regulamento Ambiental para a Actividade Mineira.

O objectivo fundamental da legislação de minas é 
assegurar maior competitividade e transparência, 
garantir a protecção dos direitos e definir as obrigações 
dos titulares dos direitos mineiros, bem como 
salvaguardar os interesses nacionais e partilha de 
benefícios pelas comunidades.

e públicas ao abrigo do art. 26/4 e 5 da mesma lei.

Em caso de reassentamento, este só pode ser realizado 
quando, através de estudos realizados, se comprove que 
o tipo de maneio exigido na zona de protecção impede 
a permanência definitiva do homem, nos termos do art. 
38 da mesma lei.

Declarada a necessidade de expropriação por utilidade 
pública, as comunidades locais que perderem os seus 
direitos têm o direito de receber justa indemnização, ao 
abrigo do art. 39.

No processo de reassentamento, as comunidades locais 
abrangidas têm o direito de exigir que o mesmo resulte 
numa melhoria da sua vida, desde a habitação, meios 
de vida, acesso aos serviços e outros benefícios sociais 
e económicos a serem discutidos com o proponente da 
criação da área de conservação, nos termos do art. 40 da 
lei. 
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Fig. 20. Mineração artesanal;



5.3. O que acontece com os demais 
direitos de uso da terra em caso de 
exploração mineira?
De acordo com o art. 12/2 da Lei de Minas o direito 
de exploração mineira tem prioridade sobre todos 
os demais direitos de uso e aproveitamento da terra, 
sempre que esta se mostrar ser vantajosa. Porém, as 
autoridades competentes do Estado deverão fazer 
estudos prévios para comparar as vantagens ambientais, 
económicas e sociais da exploração mineira sobre as 
demais explorações da terra.

Feita a avaliação e chegada a decisão de exploração 
mineira, a extinção dos direitos pré-existentes de uso da 
terra só ocorre após o pagamento da justa indemnização 
aos titulares dos referidos direitos, num processo de 
negociação entre as partes (investidores e comunidades 
locais) e reassentamento se for necessário.

5.4. Que deveres têm os titulares das 
diferentes licenças de exploração para 
com as comunidades locais?
Cada titular de licença ou autorização de exploração tem 
deveres específicos com as comunidades e com o meio 
ambiente no local onde se localizam os recursos. 
Porém, vamos apenas apontar alguns deveres que são 
comuns entre si, nos termos dos art. 36, 41, 44, 47 e 52 
da Lei de Minas:

 ● reparar, nos termos da lei, os danos provocados a 
titulares de direito de uso e aproveitamento da terra 
pelo exercício das actividades geológico- mineiras;

 ● respeitar as comunidades locais e contribuir para 
a preservação dos aspectos sócio culturais das 
comunidades;

 ● permitir o acesso, através da área mineira, a 
qualquer área adjacente, desde que tal não interfira 
na actividade mineira;

 ● realizar acções de desenvolvimento social, 
económico e sustentável nas áreas de concessão 
mineira; 

 ● assegurar postos de trabalho e formação técnica 
a cidadãos nacionais, preferencialmente os que 
residem na área da concessão;

 ● executar na íntegra o plano de indemnização e 
reassentamento da população; e

 ● executar as actividades de acordo com as boas 
práticas mineiras e sócio-ambientais.

5.5. Que direitos têm os titulares 
de diferentes licenças de exploração 
mineira?
À semelhança do que vimos nos deveres, os titulares de 
licenças de exploração mineiras têm vários direitos, mas 
importa apenas destacar os que são comuns, ao abrigo 

dos art. 35, 40, 43, 46 e 51 da Lei de Minas:

 ● Ter Acesso À Terra Que Constitui Objecto Da Operação 
Mineira; 

 ● Pesquisar Os Recursos Minerais Em Regime 
Exclusividade Ou Não Exclusividade, Conforme O 
Tipo De Operação Mineira, E Levar A Cabo As Acções 
Necessárias Para Atingir Esses Objectivos;  

 ● Ocupar A Terra E Erguer As Instalações E Infra-
Estruturas Necessárias À Operação Mineira; E

 ● Usar Dos Recursos Naturais Necessários À Realização 
Mineira, Como Água, Árvores, Com Respeito Pela 
Legislação Respectiva.

5.6. Como é que a comunidade local 
participa no processo de exploração 
dos recursos minerais?
As comunidades locais participam no processo de 
exploração em todas as fases da sua implementação. 
Primeiro no processo de atribuição de DUAT, de acordo 
com o art. 13/3 da Lei de Terras, art. 27 do Regulamento 
Ambiental para Actividade Mineira. Segundo e ao abrigo 
do art. 32 da Lei de Minas, a comunidade deve ter toda 
a informação prévia sobre o início de actividades de 
prospecção e pesquisa, bem como da necessidade do 
seu reassentamento temporário ou definitivo para tal 
fim. A comunidade deve ainda ser consultada antes da 
autorização do início da exploração mineira para efeitos 
de celebração do Memorando de entendimento entre 
governo, comunidade e investidor, nos termos do art.8/2 
da Lei de Minas.

O envolvimento das comunidades locais deve ser feito 
de tal forma que abranja todas as partes interessadas da 
comunidade, nomeadamente jovens, crianças, homens 
e mulheres na tomada de decisão de implantação de 
empreendimentos de actividade mineira. 

5.7. Quais são os benefícios da 
comunidade na exploração mineira?
Um dos grandes benefícios das comunidades que se 
localizam nas zonas onde se explora recursos minerais 
é receber parte das receitas geradas para o Estado. De 
acordo com o art. 20 da Lei de Minas e a circular n° 01/
MPD-MF/2013 as comunidades locais têm o direito de 
receber 2.75% das receitas da exploração mineira.

No uso deste valor, as comunidades devem identificar 
projectos de desenvolvimento socio-económico, em 
coordenação dos Conselhos Consultivos de Localidade.  
Os projectos elegíveis são:

 ● Educação (sala de aulas e respectivo apetrechamento)
 ● Saúde (postos, centros de saúde e respectivo 

apetrechamento)
 ● Agricultura (regadios comunitários/represas)
 ● Silvicultura (florestas comunitárias)

Manual Sobre Os Direitos Da Comunidade 25



Manual Sobre Os Direitos Da Comunidade26

 ● Serviços (mercados)
 ● Vias de acesso de interesse local
 ● Sistema de abastecimento de água e saneamento.
 ● Imagem de um hospital e uma escola que tenha resultado desses valores 

Resultante de Actividades Económicas, aprovado pelo 
Dec. nº 31/2012 de 8 de agosto.

O objectivo central desta legislação é conformar o 
ordenamento do território, aos princípios, objectivos e 
direitos dos cidadãos consagrados na Constituição da 
República, bem como tornar o reassentamento uma 
oportunidade de promoção da qualidade de vida dos 
cidadãos e a protecção do ambiente.

6.2. Quando é que se realiza a 
expropriação?
Nos termos do Ponto 2 do DM 181/2010, a expropriação 
tem lugar quando tiver como objectivo final a salvaguarda 
de um interesse comum de toda a comunidade e pode ser 
declarada para a aquisição de áreas para a implantação 
de infra-estruturas económicas ou sociais, com grande 
impacto social positivo e para preservação dos solos, de 
cursos e mananciais de águas, e de áreas ricas em termos 
de biodiversidade ou de infra-estruturas de interesse 
público ou militares.

5.8. O que é pago na justa indemnização para exploração mineira?
O pagamento de justa indemnização é um dever de todos os titulares das diferentes licenças de exploração mineira 
e direito de todas as comunidades que forem prejudicadas por esse processo. O pagamento da justa indemnização 
vai abranger as comunidades no local onde se realiza a actividade mineira e outras, desde que se verifiquem danos. 

As comunidades do local onde se realiza a actividade mineira podem ser indemnizados por perda de direitos sobre 
a terra, pela limitação ou perda ao acesso aos recursos necessários para sua sobrevivência, perda de habitações, 
ruptura social, entre outros, a ser feita nos termos da expropriação, nos termos do art. 31 da Lei de Minas.

Mas também as comunidades podem ser compensadas por danos à saúde das pessoas, animais, culturas, perda de 
áreas sagradas, pasto, entre outras, causados por actividades mineiras.

6.  Desenho e Implementa-
ção de Planos de Reassen-
tamento: Expropriação e 
Indemnização
6.1. Qual é a principal legislação 
e seus objectivos
O reassentamento, a expropriação e o pagamento 
da justa indemnização são regulados pelas Lei 
de Ordenamento do Território, Lei nº 19/2007 
de 18 de julho, seu Regulamento, aprovado pelo 
Dec. nº 23/2008 de 1 de julho, pela Directiva 
sobre o Processo de Expropriação para efeitos de 
Ordenamento Territorial, aprovado pelo Diploma 
Ministerial nº 181/2010 de 3 de novembro e pelo 
Regulamento sobre o Processo de Reassentamento 

Fig. 21. Infra-estruturas sociais construídas através dos 2,75%; 



6.3. Que direitos resultam da 
expropriação? 
A expropriação, seja por qual for o objectivo, implantação 
de infra-estruturas de impacto social (escola, hospitais, 
estradas), militares (quartel) ou económicas, dá sempre o 
direito de recebimento de uma justa indemnização a ser 
calculada nos termos do presente Diploma Ministerial, 
Ponto 2.2.

6.4. Quando é que se realiza o 
reassentamento?
O reassentamento populacional só acontece quando 
a área pretendida é indispensável e a permanência 
definitiva das pessoas no local é impossível à prossecução 
dos objectivos de satisfação do interesse colectivo das 
comunidades. A impossibilidade de permanência das 
comunidades deve ser determinada, principalmente 
pelas razões de sua segurança.

6.5. Quais são os tipos de 
reassentamento que podem ocorrer?
O reassentamento populacional pode ser económico 
ou físico. O reassentamento económico aquele 
que apenas resulta na expropriação dos meios de 
subsistência (áreas agrícolas, mar, áreas de caça), sem 
implicar a sua deslocação para outro lugar. Por sua vez 
o reassentamento físico impõe a deslocação definitiva 
da população para um outro lugar, de modo a libertar a 
terra para implementação do projecto em causa. 

6.6. O que deve ser garantido no 
reassentamento:
De acordo com o art. 5 do Regulamento sobre o 
reassentamento, este deve resultar em:

 ● Nível de vida dos reassentados melhor que o nível 
anterior;

 ● Integração social dos reassentados;
 ● Acesso aos meios de subsistência, serviços sociais e 

recursos naturais;
 ● Benefícios directos para população afectada;
 ● Renda igual ou melhor que a anterior;
 ● Participar na tomada de decisões sobre o processo.
 ● Transporte com os seus bens para o novo local de 

residência
 ● Direito à informação sobre os conteúdos dos estudos 

referentes ao processo de reassentamento.

6.7. Como deve ser definida o novo 
talhão de habitação?
Para a definição do tamanho do talhão habitacional, 
devem ser tomados em consideração os seguintes 
critérios:

 ● Aptidão para construção, sem ou inclinação inferior a 
10%, e áreas com nível freático muito baixo;

 ● Nas zonas urbanas as parcelas devem ter uma área 
não inferior à 800m2;

 ● Nas zonas rurais as parcelas não devem ter uma área 
inferior à 5000m2.
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6.8. Qual é o tipo de casa a receber em caso de reassentamento?

O processo de reassentamento obedece ao seguinte modelo:

 ● Parcela habitacional regularizada e infra-estruturada;
 ● habitação com características mínimas de tipo III, com 70 m2 de área, construída em construída com recurso a 

material convencional e de acordo com o projecto aprovado.

6.9. Como é que a comunidade 
participa no processo de 
reassentamento?
A participação pública deve ser assegurada ao longo de 
todo o processo de elaboração e implementação dos 
planos de reassentamento, através da:

a) Consulta pública:
 ● Pelo menos 4 reuniões de consultas públicas;
 ● Devem ser convocadas com pelo menos 15 dias, 

usando jornais, rádios, etc;

 ● Nas reuniões deve-se garantir que a linguagem em uso 
é percebida;

 ● Deve-se criar condições para que todos os grupos de 
interessados (mulheres, jovens e crianças) tenham 

oportunidade de expressar as suas ideias.

b) Audiências públicas 
 ● Devem ser realizadas com periodicidade definida 

segundo a natureza de cada processo.
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Fig.23. Comunidade discutindo projecto de casa para reassentamento; 

Fig.22. Vila de reassentamento; 
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6.10. Cálculo de Indemnização

6.10.1. O que cobre a justa 
indemnização?
A justa indemnização é aquela que cobre não só o 
valor real dos bens expropriados a data do pagamento 
como também os danos que advenham da perda do 
património. Deve ser calculada de modo a compensar:

 ● Perda de bens tangíveis e intangíveis; 
 ● Ruptura da coesão social;
 ● Perda de meios de produção.

6.10.2.    Como é calculada a justa 
indemnização?
Como já vimos antes que em caso de reassentamento as 
comunidades recebem novas habitações, não havendo 
lugar a indemnização em dinheiro. Por isso, o cálculo da 
indemnização neste documento vai cingir-se apenas nas 

culturas perenes e anuais.

a) Cálculo de indemnização de árvores 
de frutas
O DM 181/2010 de 3 de novembro que aprova a directiva 
de expropriação, avança uma fórmula a ser seguida, que 
toma em consideração os seguintes aspectos:  VU= vida 
útil da planta. Refere-se ao tempo em que a planta vai 
produz; I = Idade da planta no momento do pagamento 
da indemnização; X = Período de crescimento da planta 
até a fase de produção; Pm= Produção média anual da 
planta em questão; PV= Preço de venda de frutos; e o 
factor K= é determinado da qualidade de vida da planta, 
isto é, dos cuidados prestados. Varia de 0 à 1. 0 equivale 
a uma planta morta e 1 a uma planta bastante saudável.

Assim, a fórmula apresentada pelo já referido diploma, 
Ponto 4.2.2, é a seguinte: VU-(I-X) × Pm × PV × K = Valor 
da planta.

Recorrendo a uma planta como o coqueiro, podemos 
fazer o seguinte exercício:

Vida útil (vu) = 50 anos; idade (i) = 25 anos; período de 
crescimento (x) = 5 anos; produção média anual do 
coqueiro (pm) = 130 cocos; preço de venda do coco (pv) 
= 5MT; cuidado prestados ao coqueiro (k) = 0,7.

VU-(I-X) × Pm × PV × K = Valor da planta.

80-(50-25) x 130 x 5 x 0,7 = 25,025

O valor de indemnização com estas características deste 
coqueiro são 25,025MT.

Contudo, o valor de indemnização vai variar de local para 
local, dos cuidados prestados (ditam a sua produção) do 
preço de venda do coco na comunidade. O importante 
é ter informação básica das suas culturas, pois é 
esta informação que lhe vai permitir negociar com o 
investidor o pacote de indemnização por perda dessas 
benfeitorias.

b) Cálculo de indemnização de culturas anuais

A fórmula de cálculo do valor da indemnização deste 
tipo de culturas também está definida no Ponto 4.2.2, 
e destaca os seguintes aspectos a considerar: produção 
por hectare, Prod./ha = produção por hectare; At = área 
total por hectare; Pr/kg = preço da cultura em meticais; 
e a = factor de compensação dos bens intangíveis, isto 
é, do valor sentimental que liga o proprietário à sua 
machamba e é estimado entre 0 à 20% do valor da 
indemnização. Assim, a fórmula é a seguinte:

Prod./ ha x At x Pr/kg + a= Valor da Indemnização

Recorrendo a um exemplo como a cultura do milho, 
podemos fazer o seguinte exercício:

Produção por hectare = 600 Kg; área total = 3ha; preço/
kg = 8MT; factor a = 20%.
Prod/ha x At x Pr/kg + a = valor da indemnização
600 x 3 x 12 + 20%
21600 + 4320 = 25,920 (valor da indemnização)
Depois destes exercícios, chegamos às seguintes 
conclusões: 

 ● É importante que cada abrangido tenha informação 
da produção média anual das suas benfeitorias, 
tratando-se de fruteiras;

 ● Cada abrangido tenha informação sobre os preços do 
mercado da sua produção; 

 ● Cada abrangido tenha informação (ainda que não 
profunda) sobre o processo de crescimento até o início 
da produção das suas fruteiras;

 ● O valor da indemnização vai variar sempre consoante 
os factores acima apresentados, nomeadamente a 
produção média anual, o preço do mercado, idade, 
cuidados prestados às plantas;

 ● A negociação entre as partes deve ser privilegiada para 

a fixação do valor compensatório. 



 ● II. GENERO E PAPEL DA 
MULHER NA GESTÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS

Moçambique é um país bastante rico em recursos 
naturais tais como a terra, florestas, recursos hídricos, 
minérios, recursos estes indispensáveis na vida da 
população moçambicana. O papel da mulher na gestão 
dos recursos naturais é de extrema e reconhecida 
importância. Neste contexto, e pela transversalidade 
da questão do género há necessidade de se destacar 
neste manual, alguns aspectos a considerar:

2.1. Quem tem mais direitos entre 
homens e mulheres?
Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, 
independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, 
lugar de nascimento, religião, grau de instrução, 
posição social, estado civil dos pais, profissão ou opção 
política”

Os homens e mulheres são iguais perante a lei, em 
todos os domínios da vida política, económica, social 
e cultural. Têm os mesmos direitos sobre o acesso e 
direito se uso dos recursos naturais.

Por isso, eis alguns exemplos de direitos iguais: direito 
a herança, onde o Estado reconhece e garante nos 
termos da lei o direito a herança (filhos homens e 
mulheres, pais e esposa), de todos os bens incluindo 
direitos sobre a terra.
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2.2. Papel e importância da mulher
No início deste manual quando se fazia menção sobre 
a Constituição da República, a igualdade do género foi 
mencionada como um dos princípios gerais em que no 
seu artigo 36 prevê: “O homem e a mulher são iguais 
perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural”.

A mulher em Moçambique é a principal utilizadora da 
terra, é geradora de renda e veículo de disseminação 
de valores e educação na família. A sua participação na 
gestão dos recursos deve constituir preocupação para 
se alcançar um desenvolvimento social, económico 
sustentável.

A lei reconhece a igualdade de género na gestão e 
administração da terra e de outros recursos naturais.

A participação da mulher nos processos de tomada 
de decisão ainda é um desafio, uma situação ainda 
não muito aceite ou reconhecida seja na família, na 
comunidade ou na sociedade. A igualdade de género, a 
participação efectiva das comunidades e o respeito pela 
legislação, ainda constituem grandes desafios.

2.3. Como garantir a participação da 
mulher?
Em muitos casos, as consultas são conduzidas por 
representantes das empresas na presença de membros 
do governo, e nestes ambientes, as comunidades não se 
comunicam com segurança, temendo represálias.

 ● Presença nas reuniões em número considerável;
 ● Participar com intervenções (falar dando opiniões);
 ● Ser consultada e ser ouvida;
 ● Participar em projectos (planificação, implementação, 

monitoria e avaliação).

2.4. Como promover e melhorar a 
participação da mulher?
O paralegal deve conhecer as técnicas de participação de 
todo o extracto social, através da promoção de encontros 
separados entre grupos focais; Identificação de pessoas 
chaves (lideres, anciãos, jovens, homens e mulheres); 
registar as constatações ou ideias das pessoas, com 
destaque para as mulheres uma vez serem elas as que 
mais cuidam da família, trabalham a terra.

A co-titularização do direito de uso e aproveitamento 
da terra, o Estado reconhece e protege os direitos por 
ocupação. A terra pode ser registada e obtido um título 
em nome dos dois, marido e mulher. Portanto, marido 
e mulher podem ser co-titulares da parcela de terra. É 
muito importante que se observem estes direitos, pois, 
protegem igualmente os direitos das crianças do casal, 
em caso de morte ou separação. Estes herdarão os 
direitos dos seus pais (mãe e pai).
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A Preparação social das comunidades é fundamental 
para melhorar a compreensão dos direitos e deveres 
das comunidades e outros intervenientes através 
da divulgação da legislação de terras, e de outros 
instrumentos legais, capacitação em aspectos de género, 
negociação e parcerias, expropriação e indemnização, 

plano de reassentamento, etc.
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Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia

 ● Decreto 30/2012 de 1 de Agosto que altera as 
redacções dos artigos 16, 18 e 20 do Regulamento 
da Lei de Florestas e Fauna Bravia

 ● Decreto nº 31/2012 de 8 de agosto aprovado o 
Regulamento sobre o Processo de Reassentamento 
Resultante de Actividades Económicas.

 ● Decreto nº 31/2015 de 31 de dezembro que aprova 
o Regulamento Ambiental para a Actividade 
Mineira.

 ● Decreto nº 23/2008 de 1 de julho que aprova o 
Regulamento da Lei de Ordenamento do Território. 

 ● Diploma Ministerial nº 181/2010 de 3 de 
novembro que aprova a Directiva sobre o Processo 
de Expropriação para efeitos de Ordenamento 
Territorial.

 ● Diploma Ministerial nº 93/2005 de 4 de Maio, 
que define os mecanismos de canalização 
dos 20 por cento das taxas de exploração dos 
recursos florestais e faunísticos consignadas às 
comunidades locais.

 ● Lei de Terras (Lei nº 19/97 de 1 de Outubro).
 ● Lei do Ambiente (Lei nº 20/97, de 1 de outubro).
 ● Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei nº 10/99, de 7 

de Julho).
 ● Lei nº 5/2017 de 11 de Maio, Lei da Protecção, 

Conservação e Uso Sustentável da Diversidade 
Biológica.

 ● Lei nº 20/2014 de 18 de agosto - Lei de Minas.
 ● Lei de Ordenamento do Território (Lei nº 19/2007 

de 18 de julho).
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