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Resumo

As redacções dos artigos 13/5 da Lei de Terras e

27/3 do Regulamento da Lei de Terras têm sido

interpretadas de modo a não dar primazia a

definição de parcerias entre as comunidades

locais no processo de atribuição de Direito de

Uso e Aproveitamento da Terra, o que causa

conflitos entre estes. A revisão destes artigos

deve tornar a consulta comunitária como um

momento importante para a negociação entre

investidores e comunidades locais para

definição de parceiras que beneficiem ambas as

partes.

A (ir) relevância do nº 3 do artigo 13 da Lei de Terras

Introdução

O presente documento é elaborado num

contexto de aumento da procura de terra para

implementação de grandes projectos de

exploração de recursos naturais, incluindo a

própria terra.

Em Moçambique grande parte ou quase toda a

terra, excluindo as abrangidas pelas reservas do

Estado e zonas de domínio público, está coberta

de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra -

DUAT adquirido de uma das diferentes formas

previstas no art. 12 da Lei de Terras - LT, o que

sugere a inexistência de terra livre ou

desocupada dentro das comunidades.

Todavia, o Estado tem a prerrogativa de reservar

para fins de uso e /ou benefício comum de toda

a comunidade certas terras (domínio público),

sendo que toda a terra restante pode estar

disponível para ser alocada aos cidadãos e

outros que queiram o seu uso².

No processo de transmissão desses direitos da

comunidade para a forma mais privada ou

individual de utilização faz-se de mecanismos

próprios de desmembramento de terras

comunitárias, num processo que inclui consulta

comunitária³.

¹ Jurista. Integrado ao Programa de Politicas e Legislação Ambiental (Prolegis). CTV
²Cf. Millenium Challenge Account (MCA), Análise à Política e Legislação sobre
Terras de Moçambique, 2010, p.44;
³Cf. Millenium Challenge Account (MCA), Análise à Política e Legislação sobre
Terras de Moçambique, ob.cip.,44
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CONT.

Este processo para que seja pacífico é importante

que todos os intervenientes (funcionários públicos,

comunidades locais e investidores) tenham um

entendimento claro sobre a natureza jurídica do

DUAT que se pretende extinguir a favor do

investidor, se é ou não apenas uma simples

permissão que o Estado concede aos particulares

ou às comunidades a curto prazo para efeitos de

subsistência, reservando-se ao direito de retirá-lo

sempre que houver um projecto que considere de

interesse público.

Esta percepção vai ter influência na forma como

são conduzidas as consultas comunitárias para

transferência do DUAT⁴, desvalorizando ou não a

opinião das comunidades.

Mas também não se pode isolar estas percepções e

os respectivos procedimentos das disposições

legais previstas no art. 13/5 LT e 27/3 do

Regulamento da Lei de Terras - RLT sobre os

objectivos da consulta e o papel do Administrador,

mormente ao conteúdo do seu parecer.

O objectivo do presente artigo visa perceber até

que ponto o art. 13/5 LT e o art. 27/3 RLT sobre o

conteúdo do parecer do Administrador pode

esmorecer o direito da comunidade local na

consulta comunitária com vista a atribuição do

DUAT ao investidor.

O presente debate mostra-se relevante e actual,

não só por causas das profundas transformações

sociais que se operaram face a descoberta de

diversos recursos naturais, mas também pelos

relatos de vários conflitos de terras entre

comunidades e investidores nacionais ou

estrangeiros, mesmo nos casos em que a atribuição

do DUAT foi precedida por consulta comunitária.

Por fim, é ainda relevante pelo facto de ter sido

lançada a reforma do quadro legal sobre terras no

país com vista a adequá-la aos novos desafios de

desenvolvimento social e económico.

⁴Há correntes que entendem o DUAT como direito de natureza público e outras

de natureza de natureza privada.

Direito de Uso e Aproveitamento da Terra das

Comunidades Locais

O reconhecimento dos direitos das comunidades

locais, segundo MONTEIRO, faz com que estas

entrem para o ordenamento jurídico como parte

constitutiva do ente político nacional, retomando-

se as experiências de participação popular

verificadas no período posterior à proclamação da

independência nacional. Por esta via, confere-se às

comunidades o direito de falar por si e de

participar nos processos de tomada de decisão⁵.

No quadro dos sujeitos do DUAT plasmão no art. 10

da LT, a comunidade local aparece como sujeito de

direito, fazendo entender a ideia de

reconhecimento de uma personalidade jurídica

especial ao fazer exercício do seu direito num

regime de co-titularidade, amplamente regulado

nos termos do art. 1403 e seguintes do Código

Civil.

De acordo com a própria definição de comunidade

local consagrada no art.1/1 da LT, o seu direito de

uso e aproveitamento não se limita apenas

naquelas áreas onde exerce, na prática, uso

específico seja para habitação, cultivo, pastagem

ou outra actividade, mas vai até onde, num

determinado momento pode não estar a usar por

efeitos de pousio.

Portanto, o que se pode entender é que o direito

da comunidade sobre a terra é igual, ou tem

mesmo valor, esteja ele a ser usado naquele

momento ou não.

⁵Cf. Óscar MONTEIRO, O Estado Moçambicano – Entre o Modelo e a Realidade

Social, 2006, p. 5.
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Na aquisição do direito de uso e aproveitamento da

terra por parte da comunidade local, quando a Lei

de Terras (art.12, a) consagra normas e práticas

costumeiras, não só constitui um avanço na

construção de um direito com base

consuetudinária, mas sim, segundo Carlos SERRA

“uma necessidade assumida pelo legislador de se

proteger a parte mais fraca ou desfavorecida da

população em face da própria dinâmica do

processo de desenvolvimento, contra eventuais

repercussões ou efeitos colaterais negativos,

nomeadamente de situações de açambarcamento

que conduzam ao fenómeno dos sem-terra, dai se

ter chegado a uma solução extraordinariamente

inovadora, traduzida no reconhecimento do direito

sobre a terra, com base na ocupação através das

normas e práticas costumeiras que não contrariem

a lei”⁶.

Apesar deste reconhecimento claro na Constituição

(art.4) e na Lei de Terras (art. 12, al.a), há uma

tendência de se fazer entender que as

comunidades estão mais protegidas com

reconhecimento oficial, através dos processos de

delimitação e titulação das áreas sobre as quais

recai o seu direito. Entendemos que existe,

porquanto um reconhecimento oficial resultante

das leis em vigor, porém, o que se verifica é o não

reconhecimento das leis que tem impacto nos

direitos das comunidades. Com a implementação

das leis existentes, a delimitação e outras formas de

reconhecimento do DUAT da comunidade seriam

apenas faculdades colocadas à sua disposição.

No conjunto das suas características, com destaque

paras de natureza pública, ela aloca direitos de

terras dentro das suas fronteiras, com recurso a

normas e práticas costumeiras em vigor na

comunidade e gere as áreas comuns que são de

domínio público comunitário⁷, resolução de

conflitos de terras e identificação dos limites das

áreas por si ocupadas.

⁶Carlos Manuel SERRA, Estado, pluralismo jurídico e recursos naturais, p.56

⁷Cf. Millenium Challenge Account (MCA), Análise à Política e Legislação sobre

Terras de Moçambique, ob. cit., p.62.

Importa destacar a titulação de terras para outros

interessados como umas das funções muito

importante (para este trabalho) no conjunto das

acções reservadas às comunidades locais, pois, vem

reforçar a ideia de que qualquer ocupação de terras

deve ter sempre presente o respeito pelos direitos

anteriormente constituídos, onde a comunidade,

mais do que ninguém, melhor responderá sobre a

disponibilidade ou não da área pretendida.

Objectivos da Consulta Comunitária

Simon Norfolk, citado por Taciana LOPES entende

que a “exigência da consulta comunitária cria

condições para que o poder de decisão sobre o

estatuto do uso e aproveitamento dos recursos

naturais transite do Estado para os reais usuários

destes mesmos recursos”⁸

Como já dissemos acima, a comunidade local no

desempenho das suas funções de natureza pública,

vai participar no processo de titulação de áreas que

se localizam dentro dos seus limites e esse processo

é feito através de consultas comunitárias.

A questão de fundo sobre consultas comunitárias

prende-se com os seus objectivos. Nessa vertente,

muitos autores⁹, em sintonia com a Lei de Terras,

art. 13/3. Por sua vez o art. 27/3 do Regulamento

da Lei de Terras vai mais longe na indicação dos

objectivos, tais como os termos que regerão a

parceria entre o investidor e anterior titular do

DUAT cedido a favor deste. Portanto, parece este o

objectivo que mais se enquadra com a toda a lógica

da consulta comunitária.

Numa análise ao art. 16 da Lei 7/2019¹⁰ o território

nacional está dividido em Províncias, Distritos,

Postos Administrativos, Localidades e Povoações.

Portanto, significa que não existe em Moçambique

nenhuma área que não se enquadre dentro desta

divisão.

⁸Cf. Taciana Peão LOPES, “Reconhecimento de Direitos Fundiários”, in Avaliação

da Governação de Terras em Moçambique – 2016, p. 21.

⁹Nesse sentido ensinam Maria da Conceição QUADROS, Manual de Direito da

Terra, CFJJ, 2004, p.61; Taciana Peão LOPES, Reconhecimento de Direitos

Fundiários”, in Avaliação da Governação de Terras em Moçambique, ob. cit.;

Millenium Challenge Account (MCA), Análise à Política e Legislação sobre Terras

de Moçambique, ob. cit., p. 27.

¹⁰Lei da Descentralização recentemente aprovada pela Assembleia da República

na sequência do acordo alcançado entre o Governo de Moçambique e o Partido

RENAMO, para cessação das hostilidades.
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Por outro lado, a Lei de Terras, no seu art. 12 define

como sujeitos do DUAT, as comunidades locais,

cidadãos particulares (mulheres e homens) e pessoas

colectivas (nacionais ou estrangeiras. Ou seja, dentro

de uma comunidade, excluindo aquelas terras que por

lei foram constituídas reservas do Estado e áreas de

domínio público, os DUAT´s pertencerão à

comunidade (áreas de uso comum dos membros da

comunidade, que podem estar disponíveis para

investimento externo da comunidade), às pessoas

singulares ou às pessoas colectivas, não restando,

desta forma, terra livre ou desocupada.

Talvez seja oportuno ficarmos clarificar com que

sentido o legislador emprega o termo “ocupação”, e

para isto podemos recorrer à própria Lei, art.1/7, onde

se estabelece que “ocupação é forma de aquisição do

direito de uso e aproveitamento da terra por pessoas

singulares nacionais que, de boa-fé, estejam a utilizar

a terra há pelo menos 10 anos, ou pelas comunidades

locais”.

É importante, como sugere o CFJJ, que a comunidade

saiba que a “ocupação” “como definida pela Lei de

Terras dá direitos sobre muito mais do que as áreas

imediatas em que vive e onde cultiva. Isto pode alterar

fundamentalmente a forma como a comunidade pode

responder à pergunta, Esta terra está ocupada ou

não”?¹¹.

Por isso não devia haver outro entendimento de que

quando o legislador estabeleceu que as consultas

comunitárias deviam ser realizadas para efeitos de

confirmação de que a área está livre de ocupantes,

quis dizer que sobre esta havia ou não DUAT´s

adquiridos por ocupação por pessoas singulares ou

comunidades locais.

Mais adiante, já no Regulamento da Lei, art. 27/3

parece estabelecer que se sobre a mesma área

recaírem outros direitos, o que nos parece referir-se a

outros direitos que não sejam os adquiridos por

ocupação, mas sim através do pedido formulado ao

Estado, o parecer do Administrador devia incluir os

termos de parceria entre os titulares e o requerente.

¹¹Cf. CFJJ, A legislação sobre o acesso aos recursos naturais em

Moçambique: o impacto das novas leis e das consultas comunitárias sobre

o bem-estar a nível local, 2004, p. 2.

São essencialmente dois aspectos que aqui se

levantam. Primeiro é preciso perceber que isto

acontece na fase da consulta comunitária e

consequentemente ainda não houve decisão da

comunidade de si aceita ou não ceder o seu direito a

favor do investidor, pelo que os únicos direitos

possíveis são os adquiridos por ocupação. O que

significa que não há nenhuma possibilidade, até

aquele momento da consulta existirem outros direitos.

Repare que foi propositadamente que excluímos a

possibilidade de sobre a área requerida existir um

direito atribuído pelo Estado, porque ai o

procedimento seria outro.

O segundo aspecto que importa referir é que se se

realiza uma consulta comunitária está claro que a área

pretendida para desenvolver um determinado

projecto encontra-se dentro dos limites da

comunidade, porque se fosse fora não haveria

necessidade de sua realização.

Sendo isto certo, para além alguma dúvida razoável,

qual seria o interesse da deslocação do Administrador

do Distrito para presidir uma consulta comunitária que

tem como objectivo aferir se a área pretendida está

livre de ocupantes, estando dentro de uma

comunidade, onde as terras não ocupadas são, como

já nos referimos, as que compõem reserva do Estado

ou zonas de domínio público?

No campo prático a redacção do art. 13/3 tem

consequências muito graves para a protecção dos

direitos das comunidades, pois a percepção de muitos

funcionários públicos ligados às consultas comunitárias

é de que ocupação a que se refere a lei não é DUAT,

mas sim simples utilização precária confirmada no dia

em que se realiza a consulta, pelo que não estando lá

ninguém a cultivar, por exemplo, o parecer deve ir no

sentido de que não há ocupantes.

Dizer não há ocupantes na área pretendida significa

que a comunidade não tem o DUAT sobre aquela área,

consequentemente não pode exigir do investidor justa

indemnização pela perda da possibilidade de continuar

a realizar as suas actividades de subsistência naquela,

nomeadamente cultivar, apanha da lenha, plantas

medicinais, caça, material de construção, entre outros,

o que constitui uma grave violação de um direito

legalmente defendido, ao abrigo dos art. 82/2 da

Constituição da República e 18, al.b) da LT.
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Conteúdo do Parecer do Administrador sobre o

pedido de DUAT formulado

Ficou suficientemente consolidada a ideia de que as

comunidades participam no processo de atribuição de

novos DUAT´s através das consultas comunitárias

presididas pelo Administrador do Distrito, nos termos

do art. 27 do RLT, conjugado com o Diploma

Ministerial 158/2011 de 15 de Junho.

Não pretendemos analisar o papel do Administrador

do Distrito neste processo, mas apenas o conteúdo

do seu parecer devido a relevância que este pode ter

em termos de mais ou menos benefícios para as

comunidades titulares do DUAT pretendido pelo

investidor.

A primeira possibilidade que nos ressalta é sempre a

de que se o parecer do Administrador concluir que a

terra pretendida pelo investidor não tem ocupantes,

ou seja, está livre, haverá, como se pode imaginar,

pouca atenção por parte do decisor em relação de se

aquele pedido fere ou não direitos de terceiros,

titulares por ocupação, exarando um despacho a

favor do requerente, sem análise profunda, visto que

a área está livre.

A segunda ideia é a de que se o parecer mencionar a

existência de ocupantes, significa que a área

pretendida está sendo aproveitada efectivamente

pela comunidade ou pelos particulares, isto

requereria maior atenção do decisor para que a sua

decisão não ponha em causa direitos desses

ocupantes. Haveria necessidade de verificar com

atenção os termos de parceria entre os ocupantes e o

requerente, a sua justeza, entre outros aspectos.

No campo prático o que se verifica é que, como já

fizemos alusão a isso, a ocupação, no entendimento

da maioria dos funcionários que prestam assessoria

técnico-jurídica ao Administrador do Distrito, bem

como das próprias comunidades locais, não é DUAT,

mas simples detenção precária ou a prazo mais ou

menos curto.

Portanto, se no momento da consulta comunitária a

área pretendida não estiver a ser cultivada, porque

esta é, infelizmente, a utilização que costuma

merecer alguma atenção, o parecer do Administrador

irá no sentido de a área pretendida estar livre e

consequentemente autorizado o investidor sem a

observância dos direitos da comunidade.

Conclusões gerais

A Consulta comunitária continua a ser um momento

ímpar de diálogo entre a comunidade local e o

investidor, com vista a alcançar uma parceria que seja

benéfica para ambos na exploração das

potencialidades dos recursos naturais. Para isso vai

requerer uma abertura de todos os intervenientes em

prol dessa partilha equitativa dos benefícios

resultantes da exploração dos recursos naturais.

Não encontramos muitos exemplos que nos levam a

aferir que no contexto actual as consultas

comunitárias estão a providenciar essa possibilidade

às comunidades locais, mais pela forma como são

conduzidas, pela confusão de papéis entre os

intervenientes no processo, pelo preconceito de que

o direito das comunidades é inferior, devendo, a todo

custo, ceder diante da pretensão do requerente.

Por outro lado, entendemos que parte desta

confusão pode estar a ser gerada pela redacção da

própria lei, art. 13/3 LT, ao definir a consulta como

sendo o procedimento para aferir se se área

pretendida está ou não ocupada, sendo certo que se

está na comunidade haverá, sempre, ocupação

costumeira.

A reforma legal em curso visa adequar a legislação

vigente às exigências do desenvolvimento social e

económico do país, bem como corrigir os aspectos da

lei que geraram alguma controvérsia. Nesse contexto,

demonstrada a incongruência legal patente no art.

13/3 da Lei de Terras e 27/3 do Regulamento da Lei

de Terras, quanto a finalidade das consultas

comunitárias, pode ser um momento muitíssimo

importante para revisão da redacção dos mesmos,

propondo, desde logo, a seguinte redacção:
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Artigo 13

(Titulação)

1...

2…

3. O processo de titulação do direito de uso e

aproveitamento da terra inclui o parecer das

autoridades locais, precedido de consulta às

respectivas comunidades, para efeitos de

estabelecimento de parceria entre o requerente e

os ocupantes.

4…

5…

Artigo 27

(Parecer da Administração do Distrito e consulta às

comunidades locais)

1…

2…

3. O parecer do Administrador do Distrito incidirá

sobre os termos pelos quais se regerá a parceria

entre os titulares do direito de uso e

aproveitamento da terra adquirido por ocupação e o

requerente.

As propostas das redacções do art. 13/5 da Lei de

Terras e do art. 27/3 do seu Regulamento, procuram

salvaguardar aquilo que é mais importante que se

alcance numa consulta comunitária, partilha de

benefícios entre o explorador dos recursos e a

comunidade local.

É importante que as autoridades administrativas

locais saibam que a consulta visa, em última análise,

alcançar um acordo de parceria entre a comunidade

local e o requerente sobre a partilha das vantagens

dos recursos naturais, contribuindo para o

desenvolvimento social e económico de todos os

intervenientes.
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