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APRESENTAÇÃO 

 
O presente dossier reúne os contributos que resultaram da parceria entre a Direcção 
Nacional de Terras do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 
(DINAT/MITADER) e o Projecto SPEED+ financiado pela USAID.  
 
A parceria consistiu no engajamento de equipas de Consultores que fizeram estudos 
aprofundados sobre quatro temas seleccionados do quadro legal e de políticas de terras 
em Moçambique e cujos relatórios serviram de base para debates e consultas em 
Maputo e nas províncias com vista à produção de propostas concretas de melhoria 
desse quadro.  
 
O dossier é introduzido por uma “Nota Executiva” que faz a apresentação sumária do 
conteúdo de cada uma das propostas e do processo seguido para a sua preparação. 
 
O dossier em si é integrado pelos relatórios dos estudos e propostas de instrumentos 
legais (revisão pontual da Lei de Terras ou do seu Regulamento ou mesmo a aprovação 
de novos instrumentos legais).  
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1. NOTA EXECUTIVA 
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CONTRIBUTOS PARA REVISÃO DA POLÍTICA E LEGISLAÇÃO DE 
TERRAS EM MOÇAMBIQUE- NOTA EXECUTIVA 
 

Introdução  

A presente “Nota Executiva” sumariza o conteúdo de quatro contributos sobre áreas 

seleccionadas ligadas ao regime da terra em Moçambique: consultas comunitárias, 

plano de exploração e revogação do DUAT, transmissibilidade do DUAT e 

procedimentos e normas técnicas. 

 
Os contributos resultaram de um processo de debate sobre a terra em Moçambique 
promovido e liderado pela DINAT/MITADER e resultam de uma colaboração entre este 
este braço técnico do Governo na administração de terras em Moçambique e o Projecto 
SPEED+ financiado pela USAID. 
 
Trata-se de mais um passo na consolidação de um longo processo de debate iniciado 
em 2007 aquando da Conferência dos 10 Anos da Lei de Terras Moçambique e 
alavancado com a entrada em cena do Fórum de Consultas sobre Terras (2010) que 
assim surgiu como uma plataforma inclusivo para uma governação e uso sustentável da 
terra e recentemente e, finalmente, com a realização da IX Sessão do FCT em 
Novembro de 2017 onde o Chefe de Estado moçambicano, Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi procedeu com o “Lançamento Oficial do Processo de Revisão da Política Nacional 
de Terras e respectiva Legislação”. 
 
Os quatro temas sobre os quais incidem este contributo são: Consultas Comunitárias no 
Processo de Autorização do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), Plano de 
Exploração na Autorização de DUATs para Actividades Económicas e Revogação do 
DUATs, Transmissibilidade de DUATs e Procedimentos na Tramitação de Pedidos de 
DUAT. 
 
O critério na escolha destes temas foi muito simples: pegou-se naqueles temas cujo 
debate ao nível dos trabalhos do Grupo de Reflexão do FCT e nas próprias sessões do 
Fórum se mostrou estar muito avançado e mais consensual quanto às questões de 
reforma e possíveis soluções. 
 
As propostas avançadas visam essencialmente responder à necessidade de se 
conformar a lei com a realidade social (transmissão de terras, por exemplo) ou 
responder aos anseios e expectativas dos grupos sociais mais afectados no assunto 
(“consultas comunitárias”, “planos de exploração” e “revogação do DUAT). Ou, 
simplesmente, lidar com algumas questões práticas ou de implementação 
(procedimentos de DUAT.  
 
As mesmas surgiram a partir do engajamento de equipas de Consultores que 
produziram os relatórios e ideias iniciais sobre as questões relevantes em vista da 
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reforma. Esses relatórios iniciais foram objecto de debates em Maputo e nas províncias 
(consultas regionais) que trouxeram comentários e sugestões para os “produtos” finais.   
 
 
1. Contexto: o debate sobre terras em Moçambique 
O "renovado” debate sobre terras em Moçambique teve o seu ponto mais alto de 
expressão a quando da celebração dos 10 anos da Lei de Terras em 2007, mas 
precisamente durante da respectiva Conferência Comemorativa” organizada 
conjuntamente por um grupo de Organizações da Sociedade Civil (OSC) em parceria 
com a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane (FDUEM) e do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) com o apoio técnico da FAO.  
 
A ocasião, não serviu apenas para celebrar os feitos alcançados durante os 10 anos de 
implementação da Lei de Terras, em particular o facto de até então (e até hoje), a lei 
nunca ter sido objecto de alguma mexida que eventualmente significasse retrocesso em 
algumas das suas inovações e avanços mais progressistas, como seja: 
 

▪ o reconhecimento da comunidade local como sujeito de Direito do Uso e 
Aproveitamento de Terra (DUAT); o reconhecimento da validade das normas e 
práticas costumeiras e dos respectivos mecanismos de resolução de conflitos 
como válidos ao lado das normas de emanação estatal para a administração de 
terras, incluindo para o seu acesso e uso;  

▪ o reconhecimento dos direitos da mulher sobre a terra; a garantia da participação 
da comunidade local e suas estruturas no processo de titulação dos direitos do 
uso e aproveitamento de terras destinados a actividade económica, em particular 
através do mecanismo da consulta comunitária;  

▪ a isenção do pagamento de taxas aos membros das comunidades e outros 
sujeitos nacionais quando a terra se destine ao uso e ocupação para a economia 
familiar;  

▪ a dispensa do registo para provar os direitos de terras das comunidades e seus 
membros perante alguma disputa judicial; entre outros. 
 

Pois, a ocasião também serviu para reconhecer que apesar de tantos avanços havia 

necessidade de se partir para um ajustamento da Lei de Terras e do Quadro Institucional 

prevalecente tendo em conta a dinâmica social registada desde então. Se apontou a 

necessidade por exemplo da (o): 

▪ clarificação da relação entre o Estado como o proprietário de terra e recursos 
naturais e o titular do DUAT, ou seja, do cidadão;  

▪ alargamento do conteúdo e das garantias no exercício do direito do uso e 
aproveitamento de terra;  

▪ valorização da terra de que a transmissibilidade é o principal mecanismo legal; 
▪ harmonização da Lei de Terras com outras leis que versam sobre os recursos 

naturais, ou seja, os direitos associados à terra relativos ao acesso e uso das 
florestas e fauna bravia, a exploração de recursos minerais, petróleo e gás ou uso 
da terra para actividade turística. 

▪ atenção  ao quadro mais geral de ordenamento do espaço e do território.  
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Desde esse momento o debate foi continuado nos anos subsequentes em especial com 
a criação pelo Conselho de Ministros do "Fórum de Consultas Sobre Terras" em 2010 
que representou um reconhecimento do Governo da necessidade de se empreender 
essa reforma, mas fazendo através de um processo participativo e inclusivo. 
 
Durante o IX FCT realizado em Maputo nos dias 7 e 8 de Novembro de 2018 foi dado 

um passo importante com o reconhecimento e aval expresso do Governo moçambicano 

sobre a necessidade de se sair do mero debate para a prática, ou seja, para a reforma.  

Com efeito, como apontado por Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto 

Nyusi na abertura desse evento que serviu igualmente para celebrar os 20 Anos da Lei 

de Terras, “o actual contexto e desafios de crescimento e desenvolvimento económico e 

social do país remete-nos a uma necessidade de lançar  uma “... avaliação da 

governação da terra no país e olhar para os pequenos ajustamentos de percurso que se 

devem projectar para melhorar o uso e aproveitamento da terra”1.  

E objectivo último da reforma proposta é o de colocar este “.. maior recurso natural ao 

serviço do bem-estar dos moçambicanos, através de uma gestão e uso que respeite 

critérios de equidade, género, acesso uso e segurança de posse de forma sustentável 

em quanto assegura a valorização deste factor fundamental de produção”. 

Ora, a transmissibilidade da terra, ou seja, dos direitos que incidem sobre ela é o 

principal mecanismo jurídico para assegurar essa valorização da terra e dos 

investimentos feitos sobre ela. 

O presente Relatório explorou as principais opções de política legislativa que podia, no 

contexto moçambicano, viabilizar o funcionamento de um sistema flexível de acesso, 

posse e uso da terra, incluindo a sua passagem de uma mão para a outra mas “... sem 

nunca perder os princípios Constitucionais em especial a Propriedade do Estado sobre a 

terra e todos os recursos naturais”2. 

O FCT é considerado como a plataforma ideal para o Governo se comunicar com a 
sociedade no seu nível mais alto de abrangência por nele congregar não só os principais 
parceiros institucionais do Governo no assunto, representados pelas OSC, academia, 
sector privado, confissões religiosas, associações de pequenos produtores agrícolas, 
etc., mas também por congregar representantes das comunidades locais em especial as 
lideranças tradicionais.  
 
Estão igualmente representados no Fórum, as instituições directamente ligadas com as 
questões de terra ao nível do Governo e o mesmo é presidido pelo Ministro responsável 
pelo sector, neste caso, o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. 
 

                                                           
1 Presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi na abertura do último IX Fórum de Consulta sobre 

Terras, Maputo, 7 Novembro de 2018 
2 Presidente Filipe Jacinto Nyusi ao FCT aquando da sua IX Sessão (Maputo, 7 Novembro de 2018). 
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O Fórum conta com um grupo de Reflexão (GRFCT, uma espécie de comité permanente 
de reflexão e estudo que se une entre as sessões do Fórum, replicando na sua 
composição a própria composição do FCT.  
 
A esta altura do debate, as principais questões de Política de Terras que devem ser 
revisitadas no quadro de reforma em curso já foram identificadas e consensualizadas ao 
nível do FCT e, até certo ponto, algumas soluções ou opções de soluções possíveis já 
foram também identificadas e consensualizadas. 
 
O pano de fundo dessas questões é o reconhecimento do contexto social e económico 
do país, caracterizado em particular pela: 
 

▪ consolidação das estruturas económicas da economia de mercado; 
▪ o desafio que o crescimento demográfico impõe, significando o aumento do 

número da população perante um recurso natural não renovável e nem 
inesgotável;  

▪ acelerado crescimento urbano, implicando uma competição sobre a terra mais 
forte em certas regiões relativamente a outras;  

▪ a corrida pela terra principalmente decorrente da implantação de grandes 
projectos estruturantes e a implantação de infra-estruturas sociais ao longo do 
país; 

▪ o desafio acrescido trazido pelo fenómeno de mudanças climáticas, neste caso, o 
factor ambiental no acesso e uso da terra. 
 

 
2. Estrutura e conteúdo dos quatro contributos 

 
2.1.Estrutura geral  
Em termos de estrutura e conteúdo cada um dos quatro estudos segue mais ou menos o 
mesmo formato: 
 

1) Um relatório onde consta uma discussão teórica das questões que se levantam, 
incluindo as várias posições e expectativas identificadas ao nível da sociedade, as 
várias soluções possíveis e as soluções recomendadas pelo consultor; 

2) Documentos de propostas de instrumentos legais sejam para a revisão pontual da 
Constituição, a revisão pontual da lei ou do seu Regulamento, seja a aprovação 
de um novo diploma legal (para o caso dos procedimentos de DUAT). 

 
Cada proposta sobre a revisão da legislação é acompanhada da respectiva 
fundamentação. 
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2.2. Conteúdos específicos 
 

2.2.1 Consultas Comunitárias  
 
Fundamentação  
Durante a consulta aos actores chaves sobre esse tema foi reiterada a necessidade de 
se vir com a reforma proposta com o fim de se trazer um processo de consulta 
comunitária que seja mais estruturado e mais consubstanciado, incluindo através da 
previsão da realização de várias reuniões e não apenas de numa ou duas reuniões de 
consulta comunitária. 
 
Nessa mesma linha de ideias, a necessidade de se dar espaço para consultas internas 
na Comunidade, garantindo a legitimidade dos participantes e dos representantes das 
comunidades, isto é, pessoas que sejam comprometidas com os interesses da 
Comunidade. 
 
Para além disso, a necessidade de se esclarecer o papel do Administrador do Distrito 
dado o papel central que esta entidade tem e deve ter em todo o processo de consulta 
comunitária. 
 
De igual modo, a necessidade de se registar devidamente as Actas das consultas e de 
se formalizar os Acordos negociados entre as comunidades e os investidores. 
 
Uma das inovações acolhidas nesses debates foi sobre uma inovação importante que 
consistiria na possibilidade da intervenção de um novo actor neste processo: uma 
espécie de “mediador”, neste caso, um “Consultor” que esteja  devidamente certificado e 
autorizado ou licenciado pelo Estado, como acontece com o Consultor Ambiental no 
processo de licenciamento ambiental. 
 
Outras questões que foram levantadas, mas sem muito consenso, são, por exemplo, a 
questão das chamadas terras livres ou vagas (terrenos vagos) e a necessidade de se 
proceder com uma prévia delimitação de terras antes da implantação de um grande 
projecto de desenvolvimento económico ou mesmo de implantação de infra-estrutura 
pública junto de uma determinada Comunidade. 
 
 
Opção legislativa 
Para materialização das propostas avançadas, os consultores identificaram a 
necessidade de se vir com um Regulamento próprio que verse sobre o “Processo de 
Consulta comunitárias no âmbito de Autorização de DUAT para fins de Actividades 
Económicas” (titulação do DUAT para fins económicos e afins). 
 
O objectivo fundamental do Regulamento proposto seria: 

1) Contribuir para a transformação do processo de Consultas comunitárias que 
tenham em vista a protecção de direitos e meios de subsistência das Comunidades 
locais; 
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2) Garantia das condições para que o investimento privado ocorra em condições 
seguras, negociadas e acordadas pelos titulares pré-existentes de direitos 
fundiários ou direitos de terra, e finalmente, com o fim último de trazer os titulares 
dos direitos já existentes (direitos adquiridos) a participarem e a se beneficiarem do 
processo de desenvolvimento económico e da riqueza que decorre da exploração 
da terra e outros recursos naturais locais. 

 
A proposta avançada tem os seguintes pressupostos: 

1) Encara as Comunidades locais como um conceito que integram um conjunto 
definido de utilizadores da terra e os agregados locais de numa área 
geograficamente circunscrita e que detém um DUAT colectivo sobre toda a área 
que ocupam e usam; 

2) Os novos investidores que procuram obter um DUAT devem consultar as pessoas e 
comunidades locais para determinar se a terra que pretendem está ou não ocupada 
(ou livre); 

3) Se a terra estiver ocupada a consulta passará por uma negociação sobre como a 
terra será cedida aos investidores resultando em eventuais parcerias e na 
repartição de benefícios tal como previstos na actual Política Nacional de Terras e 
na respectiva legislação.  

 
O Regulamento propõe que o processo de consultas tenha em conta o seguinte: 

1) Realização de pelo menos três reuniões, e caso se revele necessário, várias 
outras reuniões para se negociar um acordo eficaz, detalhado e juridicamente 
vinculativo entre a comunidade local e seus membros e os investidores ou 
requerentes. 

2) O processo decorra sobre uma fiscalização eficaz; 
3) Definição de um papel claro e robusto para o governo distrital ou outra entidade 

local similar (municípios); 
4) O pronunciamento ou posição da Comunidade expressa durante a consulta seja 

vinculativa para o Estado (entidade competente); 
5) A intervenção de um novo papel que é uma espécie de entidade mediadora 

independente similar ao papel previsto dos consultores no processo de avaliação 
e impacto ambiental. 

 
Nota importante: 
Os Consultores trouxeram igualmente uma contribuição sobre a questão da 
“representação comunitária no processo de Consultas sobre terras”. A DINAT entende 
que esta é uma questão que deve ser tratada em sede própria no contexto mais geral da 
articulação entre as estruturas do Estado ao nível local e a realidade social subsumida 
no conceito de Comunidade. Por isso as propostas trazidas pelos Consultores 
certamente serão úteis nessa ocasião. 
 
2.2.2. Plano de exploração e Extinção (Revogação) do DUAT  
 
Fundamentação  
A questão do Plano de Exploração (PE) foi escolhida pelas suas particulares implicações 
na segurança de posse da terra dos investidores e isto pelo facto da Lei de Terras 
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(Artigos 18, 19, 26 e 27) estabelecer uma relação directa (imperativa) entre este 
instrumento de gestão da actividade económica e o acesso e exercício do DUAT obtido 
ao abrigo de um pedido junto do Estado.  
 
Os processos chaves são: autorização provisória, autorização definitiva, extinção do 
DUAT e alteração da dimensão da parcela. 
Assim: 
 

▪ Autorização inicial do DUAT é feita com base na apreciação da relevância e 
viabilidade do PE (Art.19); 

▪ Autorização definitiva é dada caso PE tenha sido cumprido (Art. 26); 
▪ A extinção do DUAT ou sua prorrogação (por via da revogação), incluindo a 

possibilidade de redução da dimensão da parcela que ocorre nesse caso de 
incumprimento do PE: Arts. 27 e 18, alín. a) da LT e Art. 33 do Regulamento da 
Lei de Terras). 

 

No entanto, têm havidos objecções e críticas por parte dos investidores, e não só, em 
relação ao papel preponderante dado ao PE no actual quadro legal, para além de conter 
algumas imprecisões e omissões: 

▪ Não se indica ou se define o que seja um PE, quais os elementos que devem 
compor o PE e quais os requisitos a serem observados para a submissão do PE; 

▪ Não se estabelece um modelo próprio de elaboração do PE, que possa servir de 
guião para todos os requerentes de DUAT e tendo em conta as especificidades 
decorrentes da dimensão da área requerida, tipos de actividade, natureza do 
requerente (pessoas singular ou colectiva), etc.; 

▪ A justificação social do PE poderia fazer mais sentido há algumas décadas atrás 
no contexto de uma economia centralizada e não necessariamente no actual 
contexto de um sistema de democracia liberal e de economia de mercado; 

▪ Não se afigura justo impor ao requerente que use a totalidade da parcela 
requerida no prazo da autorização provisória, ficando cerceado na possibilidade 
de gerir os seus investimentos, tomar as suas decisões de investimento de forma 
livre e apoiando-se nas oportunidades de mercado; 

▪ Fica implícito na actual configuração legal que o PE é de certa forma inalterável, o 
que para muitos não faz sentido, pois, uma actividade proposta num determinado 
período pode, por força das circunstâncias (alteração das condições de mercado, 
alterações climáticas, alterações sociais, etc.) não se justificar parcial ou 
totalmente em algum momento;  

▪ Tal como hoje é encarado o PE, o titular do DUAT será, mesmo perante tais 
alterações das circunstâncias, obrigado a cingir-se ao PE inicial tendo pouco 
espaço para livremente introduzir e implementar os ajustamentos e modificações 
julgas necessárias e oportunas;  

▪ É certo que o titular do DUAT pode requerer junto da entidade competente a 
autorização para a introdução modificações ao seu PE, mas o tempo que essa 
autorização levará para ser-lhe comunicado é outra preocupação. Para além da já 
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referida excessiva dose de poder discricionário sobre os termos em que essa 
decisão pode ser emitida; 

▪ A não indicação, ainda que exemplificativamente, do que são “motivos 
justificados” admissíveis para o incumprimento do Plano de Exploração do que 
resulta: 

o ausência de critérios para a aferição do incumprimento do Plano de 
Exploração; falta de objectividade nos processos de fiscalização;  

o predominância do livre arbítrio dos agentes da administração pública no 
processo de tomada da decisão de revogação do DUAT, podendo 
promover o recurso a práticas menos corretas;  

▪ Em caso do incumprimento do PE, a lei determina a revogação do DUAT sem 
direito à indemnização pelos investimentos não removíveis, levantando-se uma 
dúvida no sentido de se saber se tal disposição não entra em choque com o 
princípio da defesa da propriedade privada nos termos do número 1 do Art. 82 da 
CRM. 

Por outro, se pergunta se a reversão a favor do Estado das infra-estruturas implantadas 

pelo requerente e sem direito a indemnização não seria um acto de expropriação. E 

sendo assim, se tal não estaria a violar o número 2 da citada disposição constitucional 

(Art. 82, CRM) que impõe o direito de justa indeminização a favor do expropriado.  

Se com a tal revogação e nos termos apresentado não estaríamos em presença de um 

ACTO NULO, atentos ao disposto na al. e) do nº 2 do artigo 129 da Lei 14/2011 de 10 de 

Agosto (Lei de Manifestação da Vontade da Administração pública), considerando que 

esta revogação constitui acto que ofende o conteúdo essencial de um direito 

fundamental, o direito de propriedade estabelecido no Art. 82 da Constituição. 

Perante um quadro idêntico claras imprecisões e omissões é normal que os agentes da 
Administração Pública recorram ao seu poder discricionário para resolver as várias 
situações que se lhes apresentam e daí todo o risco de excesso de zelo e mesmo de 
aproveitamento pessoal.  
 
Enquanto os investidores e para contornar o requisito do PE procuram trazer um 
documento com estimativas muito abaixo das metas que realmente pretendem alcançar 
em termos de valor de investimento, pessoal a empregar, produção, vendas, etc.  
 
As propostas trazidas tem em vista contribuir para uma maior garantia e certeza jurídicas 
para os utilizadores da terra e, no plano mais global, contribuir para transparência da 
governação da terra para um ambiente de negócios cada vez mais atractivo e favorável 
ao investimento no país. 
 
Assim: 
 
Se propõe basicamente a eliminação do PE da lei e em seu lugar a introdução de uma 
nova figura: o Projecto de Investimento.  
Adicionalmente se clarificam os critérios que importam para a atribuição do DUAT 
definitivo que são: 
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▪ que o investimento proposto ou reformulado tenha sido realizado em 50%; 
▪ as infra-estruturas essenciais tenham sido implantadas e em condições de 

operação; 
▪ estejam cumpridas todas as obrigações fiscais inerentes ao negócio; 
▪ estejam sendo cumpridas as obrigações estabelecidas no Plano de Gestão 

Ambiental, quando aplicável. 
 
Estratégia legislativa 
Para acolher essas propostas se sugerem dois passos: 1) mexidas pontuais na Lei de 
Terras e 2) ajustamentos no Regulamento da Lei de Terras. 
 
No primeiro caso, trata-se da revisão da Lei de Terras visando-se os seus Artigos 18, 19, 
26 e 27 que passam a ter uma nova configuração e/ou redacção.  
 
Assim: 
 

▪ No artigo 18 é eliminada a disposição da alínea a) do seu número 1, que diz que o 
DUAT se extingue pelo não cumprimento do PE. Ou seja, o PE e seu não 
cumprimento passa a não ser um dos factos extintivos do DUAT; 

▪ Se elimina igualmente todo o número 2 desse Artigo que impõe a reversão a favor 
do Estado das benfeitorias não removíveis em caso da extinção (por qualquer 
motivo) do DUAT;  

▪ No Artigo 19 se substitui a figura do PE pela do “projecto de investimento (PI)” 
cuja definição é dada pelos elementos constitutivos do mesmo que em seguida se 
arrolam no mesmo artigo: identificação do requerente, valor e forma de realização 
do investimento, prazo e condições do início da implementação do projecto, 
cronograma das actividades a realizar, infra-estruturas a implantar e montantes a 
investir durante o período de vigência do DUAT provisório, etc.); 

▪ Se indica que é o requerente que agora passa a juntar o Parecer do sector ou 
sectores responsáveis pelos ramos de negócios que pretenda implementar; 

▪ Se indica ainda que na vigência do DUAT provisório, o requerente pode introduzir 
as  alterações e modificações que pretender ao projecto inicial bastando 
comunicar do facto aos SPGCs e demais entidades relevantes; 

▪ O Artigo 26 (Autorização definitiva) é totalmente reformulado, dizendo-se que: 1) a 
mesma será dada a pedido do requerente, desde que cumprido o “Cronograma 
das actividades, o plano de infra-estruturas a implantar e os montantes a investir” 
tal como consta do Pl que o titular apresentou aquando do pedido ou que 
eventualmente o ajustou; 

▪ O interessado é obrigado a apresentar para o efeito os respectivos comprovativos 
e, em caso de dúvidas, podem os SPGC promover as acções de verificação no 
terreno com o fim único de aferir do nível de cumprimento de tais metas; 

▪ E ainda, se estabelece que nos casos de cumprimento parcial dessas metas, 
podem os SPGC, a pedido do requerente, prorrogar o período da autorização 
provisória; 

▪ Já no Artigo 27 se estatui que a Revogação da autorização provisória pelo não 
cumprimento das metas programadas para essa fase do projecto de investimento 
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apenas terá lugar se tal incumprimento for por culpa grave (motivos dolosos) e 
não a mera culpa ou negligência do titular do DUAT;  

▪ Se indica ainda que nessa fase do PI a revogação da autorização provisória pode 
ainda ter lugar pela constatação de situações que impossibilitam a continuidade 
ou efectivação do projecto: abandono da área e das infra-estruturas, falência da 
empresa implementadora do projecto e cessação ou perda do financiamento; 

▪ Outa inovação: são indicados os motivos que justificam o incumprimento das 
metas estabelecidas na autorização provisória: ocorrência de motivos de força 
maior como cheias e outro tipo de calamidades naturais, guerra, cataclismos, 
dentre outros; ocorrência de pragas ou calamidade de saúde pública que afectem 
significativamente as possibilidades de implementação do projecto; demoras na 
obtenção de licenças e autorizações por razões não imputáveis ao requerente; 
demora na resolução de conflitos com as comunidades locais, etc. 
 

▪ E ainda: se esclarece que o requerente pode, querendo, recorrer da decisão de 
revogação do seu DUAT provisório nos termos da lei. Por isso, essa a mesma 
decisão deve sempre vir devidamente fundamentada, devendo dentre outras 
questões, definir-se, na ocasião o destino a dar às infra-estruturas não removíveis 
implantadas pelo requerente, sendo este ouvido e gozando do direito de 
preferência. 

 
Na sequência dessas mexidas na Lei, o actual Regulamento da Lei é consequentemente 
ajustado (segundo passo). 
 
Assim:  

▪ o DUAT se tornar cada vez mais um direito articulado com outros direitos de nova 
geração (os direitos humanos do ambiente, da habitação e do acesso aos 
recursos naturais situados no solo, subsolo, etc.); 

▪ a revogação e extinção do DUAT passa a ser um facto excepcional e não 
dependente do poder da autoridade competente. O DUAT é um direito quase 
perpétuo; 

▪ direito do particular de ser ouvido/direito a consulta do processo e direito a 
passagem de certidões; 

▪ acesso do administrado aos elementos de informação no processo de eventual 
revogação; 

▪ a transparência administrativa; 
▪ direito do administrado de ser assistido ou representado por um Assessor na 

marcha do processo administrativo de revogação; 
▪ a obrigação de Administração Pública de fundamentar as suas decisões 

susceptíveis de lesar os direitos, interesses; 
▪ a obrigação pela Administração Pública de indicar ao administrado os meios de 

recursos e os prazos dentro dos quais eles podem ser exercidos na ocasião da 
notificação; 

▪ efectividade de procedimento que reagrupa o princípio de imparcialidade 
administrativa e do princípio de decisão. 
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2.2.3. Transmissibilidade do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 
 
Fundamentação 
A temática de transmissibilidade, ou seja, a possibilidade de uma passagem do DUAT de 
um titular para outro é tratado tendo como principal pressuposto o reconhecimento das 
acrescidas limitações que a Lei de Terra traz a respeito.  
 
Com efeito, se a LT se apresenta como inovadora e progressista em muitos dos seus 
aspectos, no caso particular da transmissibilidade ela foi tão restritiva como 
conservadora.  
 
Mas como era de se esperar apesar de tais restrições, a terra é transmitida, ela passa de 
uma mão pra outra todos os dias desde o primeiro momento em que ela foi “descoberta” 
como um bem-social com especial valor numa economia de mercado. 
 
Então é a LT que se apresenta dissociada da realidade social. 
 
Felizmente há um crescente consenso no país de que, tal como foi apontado pelo Chefe 
de Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi,  aquando do Lançamento Oficial da 
Reforma da Terra durante IX Fórum de Consulta sobre Terras , “o actual contexto e 
desafios de crescimento e desenvolvimento económico e social do país remete – nos a 
uma necessidade de lançar uma ... avaliação da governação da terra no pais e olhar 
para os pequenos ajustamentos de percurso que se devem projectar para melhorar o 
uso e aproveitamento da terra ... e colocar este maior recurso natural ao serviço do bem-
estar dos moçambicanos, através de uma gestão e uso que respeite critérios de 
equidade, género, acesso uso e segurança de posse de forma sustentável em quanto 
assegura a valorização deste factor fundamental de produção”. 
 
E como se sabe a transmissibilidade da terra, ou seja, dos direitos que incidem sobre 
ela, é o principal mecanismo jurídico para assegurar essa valorização da terra e 
assegurar os investimentos feitos sobre ela. 
 
E os problemas sociais e económicos que decorrem e que urge atender são vários: 

▪ o titular do DUAT que em algum momento decide “abandonar a actividade ou 
projecto agrícola que apenas havia iniciado ou estava prestes a iniciar para se 
dedicar a uma outra actividade. Não incorreu em muitos gastos porque não fez 
nenhum investimento mas tem custos de tramitação do terreno junto dos SPGC 
ou mesmo da adquisição do terreno que ele pretende recuperar. De facto ele 
comprou o terreno por vias aparentemente ilegais; 

▪ o titular do DUAT que em algum momento decide “abandonar a actividade ou 
projecto agrícola onde fez já grandes investimentos. Pretende recuperar esses 
gastos, para além do custo do terreno que comprou por vias aparentemente 
ilegais; 

▪ uma família que iniciou com a construção da casa da família num dos Bairros 
periféricos da Cidade mas que de pronto e a meio da edificação (fundação e 
meias paredes) o Chefe da família e principal fonte de financiamento morre. A 
esposa e filhos menores não têm como continuar com o projecto. Vender para um 
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interessado é a única solução. Mas a lei fala de linguagem complicada e não 
oferece solução directa. A lei fala apenas das infra-estruturas e construções e não 
do terreno em si. Muita papelada e autorizações que se requerem para se reaver 
o dinheiro da compra do terreno e do investimento feito; 

▪ o pequeno agricultor que pretende ceder temporariamente e a troca de um valor 
que lhe permita a viabilização da sua actividade na outra metade do terreno; 

▪ a empresa agrícola que faliu mas que considera ser justo (em vez de abandonar 
simplesmente o terreno), ceder o mesmo a um investidor interessado, podendo no 
processo recuperar os custos que incorreu durante 5 campanhas agrícolas na 
melhoria e enriquecimento dos solos ou pelos canais ou diques de irrigação que 
construiu no terreno; 

▪ o empresário na cedência total de uma empresa ou de quotas na empresa que 
tem como principal bem patrimonial um terreno que pode servir para muitos fins 
(agrícola, construção, turismo, etc.). Ele pretende sair com um valor justo no 
contrato de venda da sua quota.  

▪ o grupo de moradores num Bairro da Cidade que estão sendo confrontados com 
um projecto de condomínio de luxo. Se a lei permitisse e oferecesse as 
necessárias garantias, em vez de pura e simplesmente venderem os seus 
talhões, eles acham que poderiam negociar a entrada no negócio do condomínio 
como sócios e também mudarem para o bem as suas parcas vidas; 

▪ a Comunidade local que tem consigo uma área delimitada e com a respectiva 
Certidão em dia. Há um investidor interessado em explorar por alguns anos parte 
da terra que a Comunidade guarda para as futuras gerações. O investidor pode 
pagar bem à Comunidade porque o projecto é altamente rentável. Mas a lei nem 
esclarece e nem facilita!!! 

▪ famílias junto de uma bela praia confrontadas com um projecto turístico muito 
promissor. O espaço em causa faz parte da área de reserva da Comunidade para 
a expansão habitacional. Se a lei permitisse e facilitasse estas acham que 
poderiam ceder temporariamente o espaço em causa mediante um preço justo.  

▪ enfim, e desde o outra face da moeda, o casal jovem de noivos que pretende 
adquirir um espaço disponível algures na Cidade para a construção da casa da 
futura família. Há um terreno disponível com título de DUAT e tudo. Mas a noiva 
acha que se o processo fosse claro e simples teriam o terreno na sua posse e em 
seus nomes a irem a tempo de aproveitar a janela de financiamento em promoção 
junto de um dos bancos locais. 

 
Os Consultores exploram as possíveis respostas para estas e outras situações e 
desafios que se colocam no dia- a- dia tanto ao cidadão comum como ao empresário ou 
investidor. 
 
As possíveis opções de política legislativa identificadas para viabilizar o funcionamento 
de um sistema flexível de acesso, posse e uso da terra, incluindo a sua passagem de 
uma mão para a outra foram três e que correspondem aos três níveis possíveis de 
revisão do actual quadro legal:  a Constituição, a Lei de Terras e o (s) Regulamento (s) 
da Lei de Terras. 
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Em ambos os casos as soluções avançadas não põem nunca em causa “...os princípios 
Constitucionais em especial a Propriedade do Estado sobre a terra e todos os recursos 
naturais” como expressamente indicado pelo Governo moçambicano na pessoa do 
Presidente da República durante o seu Discurso de Abertura do IX F CT . 
 
Opções legislativas 
As três opções identificadas podem ser assim apresentadas (em resumo): 
 

1) A primeira solução, passaria por uma revisão pontual da Constituição, 
basicamente seu Artigo 109, eliminando-se o seu número 2.  

 
É que por este número se veda que os direitos sobre a terra possam ser livremente 
transmissíveis, o que é o mesmo dizer, que se veda que a terra possa ser livremente 
“vendida, ou por qualquer outra forma, alienada, nem hipotecada ou penhorada”.  
 
Com a retirada desta disposição Constitucional a Lei de Terras seria consequentemente 
ajustada de modo que a transmissão de DUATs operasse automaticamente, mas 
sempre sem se perder de vista todos aqueles cuidados que a Constituição impõe: evitar 
o açambarcamento e especulação de terras, evitar o desapossamento da terra aos mais 
pobres, evitar a desconsideração dos direitos adquiridos por ocupação, etc. 
 

2) A segunda, não se mexendo na Constituição e considerando que o que se proíbe 
é, na realidade, a liberdade de se transmitir o DUAT, ou seja, a livre transmissão 
de terras, se propõe permitir que, caso a caso e mediante um pedido do 
interessado, as autoridades competentes possam “autorizar” transacções de 
DUATs.  

 
No entanto, na regulamentação desse poder de autorização se tem em conta a 
necessidade de, de algum modo, se limitar o poder discricionário de quem tem de 
autorizar, com o fim de se evitar bloqueios desnecessário ao objectivo de flexibilização 
do acesso e uso e aproveitamento da terra de que a transmissibilidade é um dos seus 
ingredientes principais.  
 
Neste cenário se faz apenas a revisão pontual da Lei de Terras, mais precisamente ao 
seu Artigo 16 e os respectivos Regulamentos (Regulamento da Lei de Terras e 
Regulamento do Solo Urbano). 
 

3) A terceira opção reporta-se a um cenário em que nem a Constituição (Artigo 
109/2) e nem a Lei de Terras (Art. 16) são mexidas: as transacções são 
viabilizadas (autorizadas pela entidade competente) apenas ao nível da figura da 
“Cessão de exploração”, ou seja, beneficiando apenas a titulares de parcelas de 
terras em que se tenha feito um significado investimento ou despesa.  

 
Nesta opção o poder discricionário da autoridade competente para autorizar é muito 
amplo comparativamente ao cenário anterior. 
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Em resumo, temos, no primeiro cenário, um sistema de transmissão de direitos sobre a 
terra “livre e com poucas limitações”; no segundo, “dependente da autorização e com 
algumas limitações” e no terceiro, “dependente da autorização e com muitas limitações”.  
 
Ou por outras palavras, temos: sistema “aberto”, “semi-aberto” e “fechado salvo algumas 
excepções”.  
 
E uma nota comum dos três cenários: em nenhum dos três cenários a transmissão é 
totalmente livre, pois há sempre na lei freios ao natural instituto humano de acumulação 
e açambarcamento de terras.    
 
2.2.4. Procedimentos e Normas Técnicas para a Tramitação de Pedidos de DUATs 

para fins de Actividades Económicas 
 
Fundamentação 
Este estudo tratou de procurar dar respostas às questões mais práticas ligadas ao dia-a-
dia da administração de terras e cuja melhoria não implicam necessariamente mexidas 
na Lei de Terras.  
 
A fundamentação das propostas trazidas, parte-se dos seguintes pressupostos e 
entendimento: 
 

▪ O processo decisório que começa desde a emissão do pedido do requerente, a 
identificação prévia da área, o processo de consultas, pareceres, autorização e 
demarcação ou delimitação é um processo complexo. É de tal complexidade 
técnica que implica sempre a necessidade de uma actualização dos 
correspondentes procedimentos. 

▪ Em Moçambique existe uma legislação adequada para segurar a posse de terras 
ao investimento privado, isso se olharmos por exemplo, na durabilidade do DUAT, 
o princípio de protecção dos direitos de propriedade e dos investimentos 
realizados, o reconhecimento e protecção dos direitos costumeiros, os registos 
cadastral e predial, a garantia da igualdade de género e a possibilidade de 
transmissão dos direitos embora com as limitações que se conhecem.  

▪ Tem havido um esforço contínuo de se melhorar e adequar os procedimentos 
existentes através de instruções técnicas que vão sendo emanadas pela DINAT 
para os serviços cadastrais provinciais. 

▪ No entanto, os procedimentos actuais continuam complexos e algumas vezes 
ambíguos, morosos e a sua prática nem sempre é uniformizada e com alguma 
carga de subjectividade na sua interpretação e aplicação, prejudicando-se assim, 
todo o processo visando assegurar o acesso à terra em tempo útil e sem 
oportunismos para a corrupção ou obtenção de benefícios ilícitos por quem está à 
frente do processamento dos pedidos. 

▪ A DINAT muito recentemente tentou introduzir um processo simplificado para sair 
de uma situação anterior em que se registava eventualmente quase 100 passos 
ou pontos desde o pedido até a autorização e demarcação, reduzindo-se para 60 
passos “apenas”. 
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▪ Mas mesmo assim, o processo continua sendo complexo e moroso, e daí a 
necessidade da sua simplificação.  
 

Se espera que com as propostas avançadas se consiga:  
▪ uma redução do exercício do poder discricionário no processo de tramitação e 

aprovação de DUATs; 
▪ aumento na eficácia e eficiência administrativa e motivação dos técnicos do 

sector;  
▪ transparência e objectividade nos processos;  
▪ melhoria em questões ligadas aos processos de consultas comunitárias;  
▪ maximização do papel dos conselhos consultivos /povoação /posto administrativo/ 

localidade/ distrito e sua articulação com os representantes das comunidades 
locais (comités) ou de outros actores que intervém na representação das 
comunidades nos processos da administração de terras; 

▪ definição clara dos direitos e prorrogativas do requerente ao longo de tramitação 
do seu pedido 

▪ melhoria da comunicação entre o requerente e as entidades públicas envolvidas. 
 
Opção legislativa 
Para a introdução das melhorias propostas os consultores sugeriram a aprovação de um 
instrumento denominado ´Normas (procedimentos) e instruções técnicas sobre a 
tramitação de pedidos de uso e aproveitamento de terra`` que seria introduzido por um 
Diploma Ministerial (MITADER).  
 
Portanto, é um instrumento abaixo de um Regulamento aprovado por um Decreto do 
Conselho de Ministros. Mas é em si um Regulamento, embora de nível inferior. 
 
O diploma em causa, mais do que trazer inovações recolhe todos procedimentos que 
são seguidos e os sistematiza, os ordena de forma a guiar tanto ao utilizador de terras 
como os responsáveis pela tramitação dos pedidos, neste caso a Administração de 
terras e o público interessado em geral.  
 
Nesse sentido, é também um manual de apoio a todos os quadros técnicos do sector de 
Cadastro de terras com o fim de uniformizar os procedimentos de tramitação processual 
dos pedidos de DUATs, guiar a realização dos trabalhos e levantamentos topográficos 
no processo de constituição, modificação ou alteração do DUAT nas zonas rurais. 
 
Em termos de conteúdo básico, tem uma primeira parte que reúne os conceitos chaves 
que possam ajudar e auxiliar a interpretação das várias normas trazidas no instrumento 
legal, o corpo principal do diploma e anexos que trazem informação de suporte ao 
documento principal. 
 
A seguir se destacam algumas das inovações que se propõem: 

1) A necessidade de adopção de um Sistema Nacional de Coordenadas que seja 
imposto pelo Centro Nacional de Cartografia e Teledeteção (CENACARTA), 
referindo-se claramente que o sistema de coordenadas é o de MOZNET que é 
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baseado no elipsoide WG84 e que estão ligados ao datum geodésico IT94, e que 
dependendo da zona do país adopta-se o fuso 36 ou 37; 

2) Apresentação do SiGIT como a plataforma informática que serve de apoio ou de 
suporte ao Cadastro nacional de terras, desde a preparação, tramitação e 
emissão do título até ao registo no Tombo nacional electrónico (Cadastro 
nacional);  

3) Documentos necessários para abertura de um processo de tramitação e 
aprovação do DUAT; 

4) A questão da emissão de títulos é esclarecida em termos de introdução de novos 
modelos que tenham em conta as demarcações por sistema GSNS, assim 
introduzindo-se novos procedimentos na emissão dos títulos de terras. 

5) Lançamento e registo no atlas cadastral: 
6) Se esclarece que o Atlas cadastral é digital, visto que existe a obrigatoriedade do 

uso do SiGIT, sendo o mesmo possível de ser consultado via GEOPORTAL que é 
a componente de visualização geográfica global do SiGIT; 

7) Ainda sobre o Atlas cadastral se esclarece que os mesmos são de dois níveis 
distrital e provincial, ou seja, haverá a obrigatoriedade de existência de um Atlas 
cadastral em cada Distrito, embora os dois níveis estejam interligados, isso é, 
Atlas que se alimentam mutuamente; 

8) Esclarecimento sobre os procedimentos a serem seguidos em caso de 
desmembramento ou desanexação de parcelas, seja no âmbito de direitos 
comunitários, seja no contexto de parcelas adquiridas por autorização ou 
reconhecimento de direitos de boa-fé. Tratava-se de uma questão até agora com 
procedimentos não muito claros em termos de como se deve fazer quando  
 
essa necessidade surge e não havendo muita uniformização de uma província a 
outra. 

9) 6. Instrumentos de demarcação permitidos: se esclarece os instrumentos que são 
permitidos através da sua enumeração como sejam os teodolitos distanciómetros, 
TOTAL STATION e GNSS, o que significa que os instrumentos que não 
constarem nessa lista não são permitidos. 

10) Tabelas normativas dos trabalhos de reconhecimento e demarcação: são 
indicadas as tabelas que servem como guias para os trabalhos de demarcação, 
tabelas essas, que não se aplicam necessariamente aos agrimensores a 
juramentos privados. 

11) Taxas de uso e aproveitamento da terra: se esclarece sobre os tipos de taxas, um 
momento de seu pagamento, as isenções possíveis e também as implicações 
legais do não pagamento das mesmas. 

12) Transmissão de direitos e uso de aproveitamento de terra: se indicam o passo a 
passo a seguir pelos interessados e pela entidade competente perante pedidos de 
autorização de transferência de direitos de um titular para o outro. 

13) Vistorias: são tratados os passos/ procedimentos ligados às actividades de 
fiscalização para efeitos de controlo de qualidade dos vários procedimentos 
ligados à tramitação de DUATs, desde o esboço, reconhecimento, medição de 
terrenos, lançamento e registo cadastral, lançamento no SiGIT, etc.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório abarca o trabalho realizado para a elaboração de uma proposta 

visando melhorar o quadro legislativo para um instrumento essencial do quadro de 

políticas e jurídico da terra em Moçambique: a consulta comunitária obrigatória, incluída 

na progressista Lei de Terras de 1997,3 e posteriormente regulamentada nos principais 

Regulamentos aprovados em 1998.4 Numa tentativa de clarificar a forma como as 

consultas devem ser realizadas, foram aprovados mais regulamentos em 2007 (Decreto 

do Conselho de Ministros No.43/2010 (Alteração ao número 2 do Artigo 27 do 

Regulamento da Lei de Terras); e em 2011, através do Diploma Ministerial Nº 158/2011 

– Regras para as consultas comunitárias no contexto da titulação do direito de uso e 

aproveitamento da terra (DUAT)5. 

 
A lei e os regulamentos implementam os princípios da Política Nacional de Terras (PNT) 

de 1995, desenvolvida por meio de um processo multissectorial inclusivo.  .6 Embora a 

PNT reafirme a propriedade do Estado sobre a terra   e o princípio de que ela não pode 

ser comprada, vendida nem alienada, o seu principal objectivo era alinhar a política de 

terras à transição para uma economia de mercado, formalizada na Constituição de 1990. 

Dois anos depois, após a guerra civil e uma seca severa terem deslocado milhões de 

pequenos agricultores das suas terras, o Acordo Geral de Paz de 1992 permitiu que as 

pessoas retomassem os seus meios de subsistência baseados na terra. Moçambique 

rapidamente voltou a ser um país com uma população rural maioritária, cujos meios de 

subsistência dependiam do acesso à terra e aos recursos naturais nela existentes. 

 
O Acordo de Paz também criou as condições para que o sector privado procurasse 

terras para apoiar a agricultura comercial, agora possível com o novo regime económico 

e político. Por isso, a PNT de 1995 teve que promover o investimento, fornecendo uma 

garantia de posse clara e melhorada tanto para os pequenos agricultores como para 

investidores do sector privado, abordando também o inerente potencial para conflitos   

de terras resultante desta nesta situação. 

 

Para tal, a PNT reconheceu formalmente os direitos costumeiros da população rural   e 

promoveu o investimento privado na terra, com  condição de “não prejudicar a população 

residente e garantir benefícios tanto para a população como para o tesouro nacional”.7 

Outros princípios tratam da igualdade de acesso à terra para as mulheres e questões 

ligadas à sustentabilidade ambiental. A Lei de Terras de 1997 implementou os princípios 

relacionados com o investimento por meio de disposições que reconhecem os direitos 

costumeiros como totalmente equivalentes aos DUAT e obrigam todos os interessados, 

                                                           
3 Lei 19/97 de 1 de Outubro 
4 Decreto 16/87 de 15 de Julho 
5 DUAT é o acrónimo que se refere a Direito de Uso e Aproveitamento da Terra. É o único direito sobre a terra previsto 

na Constituição de Moçambique e pode ser pensado como um tipo de arrendamento atribuído pelo Estado 
6 Christopher Tanner orientou o apoio da FAO à elaboração da PNT ao nível da Comissão Interministerial de Revisão 

da Lei de Terras (a “Comissão de Terras”) 
7 PNT 1995, parágrafo 17 
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incluindo o Estado, a negociar com as comunidades locais e seus membros   o acesso à 

terra para novos projectos económicos. Desta forma, é possível fazer novos 

investimentos na terra através de negociações para o acesso e acordos de parceria 

destinados a garantir o “desenvolvimento equitativo” através da “partilha dos lucros e 

benefícios decorrentes do investimento'.8 

 
Nesse contexto, o instrumento de consulta possui dois elementos fundamentais tratados 

na lei de 1997 e nos regulamentos subsequentes: o primeiro é uma questão técnica 

processual, que inclui aspectos como o número de reuniões que devem ser realizadas, o 

tipo de apoio disponível para ambas as partes, bem como  o conteúdo e o significado 

legal dos acordos negociados entre a população local e os investidores. O segundo 

elemento é a questão-chave da representação: os acordos resultantes de consultas 

devem ter o apoio total de todos os residentes locais e utilizadores da terra, e isto impõe 

formas de representação comunitária que sejam legítimas e que genuinamente 

representem os interesses e os pontos de vista colectivos da população local. 

 
Mas quem fala em nome da comunidade local na interacção com os investidores e o 

Estado? Quem representa a população local ao decidir se deve ceder a terra e/ou 

negociar os termos associados à cessão de direitos locais a terceiros ? 

 
Agir correctamente em relação a estas duas questões é fundamental para a 

implementação efectiva da Lei de Terras de 1997 e para alcançar a visão de 

investimento e uso da terra equitativos e sustentáveis, que constitui o cerne da PNT de 

1995. No entanto, evidências empíricas   ao longo dos anos revelaram uma situação de 

consultas imperfeitas que constrangeram ou bloquearam o investimento, resultando num 

nível crescente de conflitos de terras. Nenhum dos dois elementos acima mencionado foi 

devidamente tratado, mesmo com regulamentos adicionais complementares aprovados 

nos últimos anos.  Após mais de 20 anos de experiência prática, ficou claro que o quadro 

legislativo referente às duas questões precisava de um nível de detalhe maior que 

orientasse o pessoal ligado à administração pública da terra, governos locais, 

investidores e comunidade na negociação sobre como a terra  atribuída e usada. Os 

instrumentos de 2010 e 2011 mencionados acima tentaram fazer isso mas de facto por 

um lado complicaram o processo e, por outro lado  deixaram muitas questões 

processuais sem resposta. 

 
O objectivo principal desta consultoria foi, portanto, examinar o quadro jurídico existente 

sobre consultas e sobre  representação comunitária, avaliar o contexto actual em que 

este quadro está a ser aplicado e desenvolver novos instrumentos legislativos para cada 

uma dessas questões-chave. Tais instrumentos devem não apenas clarificar como as 

consultas são realizadas e quem deve representar as comunidades locais e seus 

residentes nas negociações e noutros processos que envolvam a terra que ocupam e da 

qual dependem Se forem aprovados e adoptados como legislação, esses instrumentos 

                                                           
8 Política Nacional de Terras 1995, parágrafos 17, 18 e 25.  
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substituirão os já existentes (no caso de consultas) e responderão à necessidade de 

legislação específica sobre a representação, estabelecida na Lei de Terras de 1997 mas 

nunca devidamente abordada. 

Resultado e Impacto Esperados 
Para o programa SPEED Plus, com a preocupação de simplificar o acesso do sector 

privado à terra e, deste modo, promover maiores níveis de investimento, a expectativa é 

de que regulamentos mais claros e detalhados promovam uma maior transparência e 

legitimidade em todas as actividades de gestão da terra, aumentando assim a segurança 

da posse de terras para os investidores do sector privado. 

 
No entanto, também foi necessário considerar os objectivos sociais e de equidade da 

Política Nacional de Terras (ver mais adiante). Por isso, a equipa produziu um 

instrumento regulamentar aprimorado com directrizes detalhadas, que permitirá e 

facilitará um processo de consultas comunitárias mais transparente e eficaz. Ao mesmo 

tempo, também foi abordada a questão de quem representa as comunidades locais e 

como essa representação funciona na prática. Esta medida contribuirá para aumentar a 

transparência e a legitimidade das consultas e de outros processos de tomada de 

decisões (por exemplo, sobre a natureza, o desenho e a implementação de novos 

projectos). 

 
O resultado esperado no contexto dos objectivos do SPEED será o de fornecer um 

quadro mais claro e transparente para que novos investimentos possam ser realizados. 

Ao fornecer regulamentos claros e detalhados que abarcam como as consultas ocorrem 

e quem representa as comunidades neste contexto, prevê-se que sejam firmados 

acordos mais inclusivos e consensuais que assegurem a licença social e a segurança 

necessárias para investimentos pacíficos e de longo prazo. 

 
Com as directrizes incluídas nos instrumentos legais propostos por esta consultoria, os 

novos investimentos tomarão em consideração os direitos locais e garantirão que os 

titulares de direitos pre-existentes também ganhem, de alguma maneira, algo do 

investimento. O processo deve abranger todo o processo de investimento – consultas 

iniciais, trabalho conceitual, acordos sobre a cessão de direitos à terra, elaboração e 

eventual implementação de todos os novos projectos de desenvolvimento. Deve também 

respeitar as preocupações ambientais e de sustentabilidade e contribuir para o 

desenvolvimento social e económico local, bem como para as agendas nacionais de 

desenvolvimento económico e social mais amplas. 

 

JUSTIFICAÇÃO POLÍTICA E TÉCNICA 

 
Muita coisa mudou desde finais dos anos 90, mas em termos estruturais e sociológicos, 

os principais elementos do desafio da governação de terras são muito semelhantes aos 
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de hoje: a maioria da população rural dependente da terra e com DUAT costumeiros; e 

um investidor apoiado pelo governo e uma classe empresarial que procura terras para 

novos projectos. 

 
A única diferença real neste momento é o grande aumento que se registou na procura 

de terras, impulsionado pela consolidação e amadurecimento da economia de mercado, 

num ambiente político relativamente estável e pelas condições do mercado regional e 

mundial que produziram um aumento na procura de terras por investidores nacionais e 

internacionais. Por conseguinte, os direitos e meios de subsistência locais enfrentam um 

risco ainda maior do que há 20 anos, embora o governo e o sector privado argumentem 

que os recursos nacionais baseados na terra não estão a ser totalmente utilizados. 

 
Neste contexto, as principais disposições da PNT continuam inteiramente relevantes e 

as consultas talvez sejam ainda mais importantes hoje do que quando o quadro jurídico 

foi elaborado. Independentemente de a lei ser mantida em vigor ou alterada, a política e 

o quadro jurídico deverão apresentar formas de gerir esta situação inerentemente 

conflituosa e garantir que os direitos locais sejam respeitados e protegidos. Este foi e 

continua a ser o pressuposto subjacente da presente consultoria e do seu foco em tornar 

a consulta comunitária num instrumento eficaz para o desenvolvimento estável, 

equitativo e sustentável guiado pelo investimento. 

 
Contudo, também está claro que os investidores consideram que os direitos da 
comunidade e os elementos de consulta contidos no quadro jurídico são difíceis de 
entender e usar como instrumentos de trabalho. Mas mudar os fundamentos da lei não é 
opção. Em primeiro lugar, ela ainda responde amplamente ao complexo desafio de 
governação da terra anteriormente descrito. Em segundo lugar, devido à grande 
participação e apoio de que gozou durante a sua formulação, a PNT e a Lei de Terras 
ainda desfrutam de um grande apoio no seio da sociedade civil e das comunidades 
locais, sendo a lei de 1997 reconhecida internacionalmente como talvez uma das 
melhores e mais progressistas leis de terras de África.9 
 
Portanto, assegurar o direito às “consultas comunitárias” obrigatórias ainda é 

fundamental para proteger os direitos e os meios de subsistência locais, assim como 

atender à crescente procura de terras por parte do Estado e seus investidores favoritos. 

No entanto, a falta de detalhes e de clareza sobre como as consultas são realizadas e 

quem representa as comunidades locais resultou numa incidência crescente de conflitos 

de terras e criou um clima de má governação de terras e desconfiança entre o governo e 

outros intervenientes. Nada disso é bom para a segurança da posse, tanto dos 

pequenos proprietários locais como de novos investidores, e a esta situação impede 

investimentos locais e externos sobre a terra. 

 
As dificuldades com o processo de consulta também devem ser vistas no contexto de 

uma polémica de longa data entre o governo e outros intervenientes sobre a legitimidade 

                                                           
9Ver, por exemplo McAuslan, P. 2013. Land Law Reform in Eastern Africa: Traditional or Transformational? Londres 
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do DUAT colectivo da comunidade . Os que realmente não aceitam a existência de 

DUAT adquiridos da comunidade local sobre grandes extensões de terra aparentemente 

subutilizada procuram maneiras de contornar a consulta comunitária ou tratam-na como 

uma parte relativamente pequena dos 'Procedimentos Simplificados' para a obtenção de 

um novo DUAT. Nestes termos, a inexistência de normas efectivas para a 

implementação das consultas e sobre a representação comunitária criou uma situação 

em que as consultas são mal realizadas ou apressadas para acelerar o investimento 

considerado importante pelo GdM para o desenvolvimento nacional. 

 
O uso cosmético desse instrumento essencial para criar uma impressão de atribuições 

de terras apoiadas pela comunidade levou a uma crescente incidência de conflitos de 

terras e minou o potencial da Lei de Terras de 1997 de facilitar e regulamentar um 

processo de desenvolvimento rural participativo e equitativo. Também criou a impressão 

de que o procedimento da consulta é, na melhor das hipóteses, ineficaz e, na pior das 

hipóteses, uma restrição ao investimento e desenvolvimento. Todavia, com a procura de 

terras pelo sector privado a continuar a aumentar, assim como os conflitos de terras,10 a 

necessidade de instrumentos baseados em negociações como as consultas 

comunitárias é agora maior do que nunca. Consultas imperfeitas e manipuladas fizeram 

com que os direitos locais fossem ignorados ou substituídos e minaram a legitimidade e 

a eficácia da Lei de Terras de 1997. Estes aspectos destacam a importância da 

actividade de consultoria. 

Argumentos Técnicos que Norteiam o Trabalho de Consultoria 

 
O Regulamento da Lei de Terras aprovado em 1998, complementado por novas 
instrumentos no início dos anos 2000, fornece alguns detalhes sobre como as consultas 
devem ser realizadas, mas as disposições não foram suficientemente detalhadas. 
Regulamentos posteriores serviram apenas para complicar ainda mais a situação e 
limitar ou restringir os direitos das comunidades locais e dos seus membros. Tanto os 
elementos processuais como os de representação requerem atenção para tornar este 
instrumento inovador mais eficaz, para proteger os direitos locais e também como uma 
ferramenta destinada a promover um processo de desenvolvimento equitativo e baseado 
em investimentos. 
 

Além disso, uma importante lacuna legislativa indicada pela lei de 1997 nunca foi 

devidamente tratada (carecendo de uma legislação distinta para abordar como as 

populações locais são representadas no contexto da Lei de Terras e dos DUAT). As 

medidas adoptadas no contexto das reformas da governação local, que reconhecem as 

“Autoridades Comunitárias” e conferem-lhes um papel na governação da terra, foram 

                                                           
10 Este aspecto baseia-se essencialmente em evidências empíricas; ainda não existe um mecanismo fiável para 

registar e avaliar os conflitos de terras. No entanto, a crescente incidência de conflitos é muito clara para todos os que 
trabalham no campo. 
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assumidas por alguns para responder a esse requisito.11 Contudo, tais Autoridades 

Comunitárias não representam, de facto, a comunidade local, conforme definido na Lei 

de Terras de 1997 e não podem actuar em nome das populações locais “no que 

concerne os DUAT”.12 Tratá-las como a voz de uma comunidade local cuja terra está 

ameaçada e ter as suas assinaturas em acordos de consulta, quando na verdade elas 

desempenham um papel de intermediários entre o Estado e a população local, resultou 

apenas em confusão e conflito. 

 
Neste contexto, é importante entender o papel da outra inovação da lei de 1997, a 

Comunidade Local. Trata-se de uma entidade colectiva de posse e administração de 

terras criada pela Lei de Terras, definida essencialmente em termos de ocupação 

costumeira, sendo a ocupação equivalente a ter um direito adquirido, ou DUAT. Este 

DUAT é definido na Lei de Terras como um direito colectivo.13 Por sua vez, a ocupação é 

definida através de uma análise baseada na história das comunidades locais e na 

maneira como as populações locais usam um cenário extenso e vários recursos para 

sobreviver. Esta abordagem provavelmente incluirá áreas extensas que não estão em 

uso neste momento ou são usadas como   bens comuns por todos os membros da 

comunidade (florestas, pastagens, terras reservadas para as populações futuras). 

 
A lei prossegue destacando que “as comunidades locais participam na gestão dos 

recursos naturais, na resolução de conflitos, no processo de atribuição de títulos e na 

identificação dos limites da terra ocupada por tais comunidades”.14 Esta tarefa de gestão 

usa, entre outras coisas, as normas e práticas costumeiras da comunidade local 

específica (que podem diferir, dependendo da sua origem étnica e cultural). 

 
Quem representa esta entidade e, através dela, todos os seus membros, é uma questão 

central no contexto de uma consulta sobre o acesso à terra controlada por uma 

comunidade local. A Autoridade Comunitária não fornece a resposta; nem tão o faz uma 

simples   conversa com líderes ou chefes de aldeia (Régulos), mesmo que estes sejam 

reconhecidos como legítimos aos olhos das suas respectivas comunidades. Isto decorre 

do facto de que a Lei de Terras inclui outra disposição importante, segundo a qual o 

DUAT de uma comunidade local “obedece ao princípios da co-titularidade, para todos os 

efeitos desta lei”.15 

 
O princípio da co-titularidade exige que todos os membros de uma comunidade local [na 

qualidade de titulares do DUAT colectivo] sejam envolvidos e ofereçam o seu 

consentimento às decisões sobre as terras pertencentes à comunidade. Este é um 

elemento crítico da Lei de Terras que, em grande parte, foi posto de parte ao longo dos 

                                                           
11Decreto 15/2000, de 20 de Junho, “Aprovação das formas de articulação dos órgãos locais do Estado com as 

autoridades comunitárias”; e regulamentos (Diploma Ministerial 107-A / 2000, “Aprovação de Regulamentos para o 
Decreto 15/2000”) 
12 Lei 19/97, Artigo 30 
13Lei 19/97, Artigo 10 
14 Lei 19/97, Artigo 24 
15 Lei 19/97, Artigo 10, Número 3 
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anos, uma vez que as consultas foram realizadas de forma precipitada ou apenas com 

as Autoridades Comunitárias ou com o Régulo local. A necessidade de garantir uma 

discussão interna entre a população local e os seus líderes tem sido largamente 

ignorada. 

 
Esta observação fornece uma resposta directa à maneira como a dimensão processual 

das consultas comunitárias é abordada. Implica a necessidade de realização de pelo 

menos três reuniões: uma, onde a comunidade é informada sobre o projecto proposto e 

que quantidade de terras o investidor pretende; uma segunda reunião interna, onde os 

líderes comunitários conversam com os seus membros e procuram chegar a um 

consenso a nível da comunidade; e uma terceira reunião em que os líderes informam o 

investidor da posição da comunidade sobre o investimento proposto. 

 

Também é evidente que estas três reuniões são apenas o ponto de partida para 

quaisquer negociações sobre a cessão de  terras   ao investidor e sobre os termos que 

devem ser acordados como base para a comunidade renunciar (ou eventualmente 

partilhar, de alguma forma) ao seu DUAT sobre tais terras. Por isso, o número mínimo 

de reuniões no processo de “consulta comunitária” deve ser de pelo menos três, mas 

deve-se garantir a possibilidade de realização de muitas mais se  necessário (a menos 

que a comunidade diga “não” ao investidor na terceira reunião). 

 
Todos estes pontos orientaram a equipa de consultoria no seu trabalho, cujo foco foi 

abordar elementos processuais e de  representação comunitária da consulta com muito 

mais detalhes e com uma abordagem prática assente na realidade de qualquer 

negociação. Deste modo, além da preocupação em especificar pelo menos três reuniões 

e um processo correcto de negociação, a proposta de decreto preliminar aborda a 

necessidade de garantir que cada parte saiba exactamente o que está a acontecer e o 

que está a ser proposto, quais são os seus direitos e como contratar e beneficiar da sua 

própria assistência técnica e jurídica. 

 
Um outro elemento é a necessidade de esclarecer o papel do governo local no processo 

de consulta. Este aspecto foi tratado sem muitos detalhes no Regulamento da Lei de 

Terras e nas alterações subsequentes,16 mas continua a ser um motivo de preocupação 

sobretudo porque geralmente se considera que os funcionários do governo estão do lado 

do investidor e/ou pressionam uma agenda a favor do investidor que lhes é imposta de 

níveis mais altos na hierarquia administrativa e política. A proposta de decreto baseia-se 

na experiência prática no terreno em matéria de consultas e atribuir um “papel facilitador” 

claro ao governo local, ao mesmo tempo que uma entidade independente é encarregada 

de realizar a consulta e ser mediadora entre as duas partes. 

 

                                                           
16Lei 19/97, Artigo 13, Número 3; e Decreto 66/98, Artigo 27, alterado pelo Decreto 42/2010 e pelo Diploma Ministerial 

158/2011. 
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Conforme indicado acima, assegurar estes objectivos é extrema importância neste 

momento, pois o país continua a enfrentar uma procura cada vez maior de terras e 

recursos naturais por parte dos investidores e de outras pessoas externas às 

comunidades locais. Ao garantir que as consultas não sejam meramente cosméticas, e 

que envolvam negociações abertas e sérias entre partes iguais, a presente proposta de 

nova legislação produzida pela equipa (em Anexo) visa directamente: a) incentivar novos 

investidores com garantias de posse segura sobre a terra de que precisam; b) garantir 

que os direitos das populações locais sejam respeitados e que os seus meios de 

subsistência sejam protegidos; e c) garantir que novos investimentos tragam benefícios 

reais para as populações locais que renunciam aos seus direitos e que sejam 

devidamente indemnizadas ou economicamente envolvidas de alguma forma. 

Ligações com Outras Questões Tratada 

Existem outros aspectos importantes relacionados com a questão das consultas e da 

representação comunitária que também estão a ser tratadas por outras equipas de 

consultoria. Garantir que as várias propostas e soluções apresentadas estejam em 

harmonia e se apoiem mutuamente é uma questão que a equipa teve que considerar 

permanentemente. As referidas questões são as seguintes: 

 

• Se a terra cedida a terceiros por meio de um acordo de consulta é devolvida à 

comunidade no fim de um projecto ou se o terceiro não cumprir as condições do 

seu DUAT e o DUAT é-lhe retirado; 

 

• Se os titulares de DUAT podem subarrendar ou ceder o direito de  uso das suas 

terras por terceiros através do instrumento conhecido por “cessão de exploração”; 

 

• O que acontece com o investimento e a infraestrutura em terras que foram 

atribuídas a um projecto que renuncia ao seu DUAT ou procura transmitir os seus 

direitos e bens a  terceiros (ou ao Estado)? 

 

Todas estas questões estão directamente ligadas ao processo de consulta e se este foi 

ou não efectivamente realizado. Também estão ligadas à questão-chave da 

representação comunitária, uma vez que as pessoas e entidades envolvidas nas 

consultas também deveriam estar envolvidas em quaisquer decisões e processos 

subsequentes de gestão da terra que afectem os direitos e os meios de subsistência das 

populações locais. 

 

MUDANÇA NO ÂMBITO DO TRABALHO: UM DECRETO, NÃO DOIS 
 

No Relatório da Fase Inicial, a equipa seguiu o Âmbito do Trabalho (SOW) inicial, o qual 

solicitava dois projectos de regulamentos separados, um para as consultas comunitárias 
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e outro para a representação comunitária. No entanto, à medida que a trabalho 

avançava, ficou claro que seria melhor combinar os dois num único decreto novo. A 

maneira como a proposta de decreto  trata da questão da representação estabelece as 

formas de consulta que serão usadas para outros processos em que estão envolvidos os 

DUAT e outros direitos sobre as terras e recursos naturais (ver o comentário sobre  

ligações acima). 

 
Esta proposta foi apresentada à equipa de supervisão do SPEED, tendo sido aprovada. 

É preciso sublinhar que o mecanismo de representação proposto é uma resposta ao 

Artigo 30 da Lei de Terras de 1997 e aplica-se ao contexto e “em relação aos DUAT”. No 

entanto, deve-se notar que a solução proposta baseia-se nas interpretações práticas das 

disposições existentes no quadro da Lei de Terras, incluindo referências a um grupo de 

“homens e mulheres, com um mínimo de 3 e no máximo 9, escolhidos [pela comunidade] 

em reuniões públicas”17; e no surgimento do CGRN (Comité Comunitário de Gestão da 

Terra e Recursos Naturais) no contexto da legislação atinente às Florestas e Fauna 

Bravia e na disposição sobre a atribuição de 20% das receitas do Estado provenientes 

das florestas, caça e turismo às comunidades locais. 

 
Além da questão imediata da terra e dos recursos naturais, também é importante 

lembrar que as propostas podem fornecer uma base para uma discussão mais ampla da 

representação da comunidade no contexto de outras actividades de administração 

pública, mas não fornecem necessariamente uma solução completa. Isto acontece 

particularmente no contexto específico do domínio público da comunidade, criado na 

Revisão Constitucional de 2004, que nunca beneficiou de legislação e regulamentação 

apropriadas. 

 

TRABALHO REALIZADO 

Metodologia 

A consultoria começou com uma revisão da literatura sobre questões de gestão de terras 

e recursos naturais, abarcando pelo menos os últimos dez anos.. 

 
Seguiu-se uma revisão da literatura sobre as consultas comunitárias e representação 

comunitária, incluindo relatórios preliminares e outros sobre a realização de consultas 

bem-sucedidas e outras menos eficazes. A equipa teve acesso a relatórios e pesquisas 

sobre terras e conflitos associados, em que consultas fracassadas ou inadequadas e  

mecanismos de representação ineficazes são tidas como parte da causa dos conflitos 

em questão. 

 

                                                           
17Decreto 66/98, Artigo 27, Número 2; e Anexo Técnico aos Regulamentos sobre a Lei de Terras, Artigo 6, Número 3 

(Diploma Ministerial 29-A/2000 de 17 de Março). 
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Foram produzidas duas Notas Técnicas, uma para cada questão. Estas notas 

apresentaram uma visão geral das disposições legais existentes para cada assunto; uma 

análise dos pontos fortes e fracos; e os principais aspectos a serem abordados na 

produção de nova legislação para cada questão. 

 
Durante todo o processo, a equipa procurou manter um diálogo estreito com o GdM e 

com outros intervenientes, incluindo o Grupo de Reflexão do Fórum Consultivo sobre 

Terras. Porém, este diálogo nem sempre foi fácil de manter, pois o feedback sobre as 

propostas e outros documentos era apresentado com atrasos e as reuniões eram difíceis 

de organizar e confirmar. Os acontecimentos infelizes em torno do ciclone catastrófico 

registado no centro de Moçambique também afectaram o plano de trabalho, pois as 

atenções e os recursos foram desviados da consultoria para responder à crise impondo 

um  ajustamento ao plano de trabalho. 

 
As Notas Técnicas e uma primeira proposta do novo Decreto integrado foram 

distribuídos por todos os intervenientes consultados durante a fase de desenvolvimento, 

solicitando comentários e sugestões. À medida que os comentários foram 

disponibilizados, foram analisados e incorporados, conforme apropriado, na proposta 

final. 

 
Na quarta-feira, 31 de Julho, foi realizada uma reunião final de consulta envolvendo 

equipas responsáveis por abordar outros tópicos das consultorias do SPEED e com o 

objectivo de harmonizar as diferentes propostas. 

Dados da Linha de Base 

Conforme foi explicado no Relatório da Fase Inicial, a consulta não teve acesso a 

recursos para realizar uma pesquisa de linha de base sobre as condições a nível local e 

o uso dos instrumentos legais existentes. Por esse motivo, a equipa teve que confiar na 

sua própria vasta experiência – prática e técnica – em matéria de legislação de terras e 

questões relacionadas com a sua implementação, incluindo evidências de inúmeros 

conflitos resultantes de consultas mal realizadas e da falta de representação e 

envolvimento reais da comunidade no processo de consulta. 

 
Não foi possível obter uma amostra aleatória de registos relacionados com as consultas 

entre investidores e comunidades para fornecer uma imagem da natureza dos contratos, 

falhas nos procedimentos seguidos e perspectivas sobre os problemas apresentados. 

No entanto, a equipa teve acesso a uma ampla variedade de registos e relatórios do 

GdM e doutras  instituições sobre questões de gestão e governação da terra, assim 

como relatos extensos de vários actores públicos privados e da sociedade civil e. 

 
As consultas provinciais ofereceram oportunidades valiosas para discutir as questões 

com grupos focais de funcionários do governo, ONGs que participaram ou 

acompanharam consultas no terreno. O objectivo aqui era aprender das suas 
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experiências e incorporar tais lições na nova legislação. A equipa também fez o possível 

por identificar e entrevistar os principais intervenientes do sector privado com  alguma 

experiência em matéria de consultas comunitárias, a fim de garantir que as suas 

preocupações também eram ouvidas e incorporadas. 

Pressupostos Subjacentes 

O principal pressuposto subjacente a este trabalho for o de que todas os intervenientes – 

Estado, Governo, sector privado, ONG e as comunidades e os seus líderes – valorizam 

e aderem aos princípios subjacentes à PNT de 1995 e à Lei de Terras de 1997. Um 

factor chave neste contexto é o compromisso contínuo de manter o actual procedimento 

de consultas comunitárias como a melhor maneira de garantir um sistema equitativo e 

consensual para permitir e sustentar o acesso do sector privado à terra e aos benefícios 

partilhados entre investidores e titulares de direitos locais. 

 
Um segundo pressuposto subjacente neste contexto foi o de que os princípios e 

características essenciais da PNT de 1995 e da Lei de Terras de 1997, tais como o 

pluralismo jurídico e a gestão comunitária da terra e dos recursos naturais, não sejam 

alterados de forma significativa na próxima revisão da Política de Terras e da Lei de 

Terras proposta e que conceitos importantes como a Comunidade Local e o 

procedimento da consulta sejam mantidos. 

Reuniões de Partes Interessadas 

O Relatório da Fase Inicial identificou as principais partes interessadas intervenientes da 

seguinte forma: 

 

• Titulares de direitos de uso da terra (DUAT), adquiridos e atribuídos pelo Estado 

• Grupos de investidores que necessitam de terras para os seus projectos 

• Sectores do Governo de Moçambique envolvidos no uso da terra e dos recursos 
naturais para o desenvolvimento social e económico; serviços de gestão e 
administração de terras a nível nacional, provincial e distrital; sectores de recursos 
naturais e conservação; sector do turismo; instituições de promoção do 
investimento, entre outros. 

• Organizações da sociedade civil que trabalham com as comunidades locais, 
associações agrícolas, etc. 

• Comissões parlamentares com mandato para tratar de questões nacionais de 
gestão e desenvolvimento de recursos naturais 

• Sectores de apoio (serviços jurídicos e financeiros, agrimensores, etc.) que serão 
beneficiados por uma  maior clareza resultante dos produtos decorrentes desta 
consultoria; 

• Instituições académicas envolvidas na pesquisa sobre  gestão da terra e dos 
recursos naturais 

• Organizações religiosas e outras organizações de base 
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A Tabela 1 apresenta uma lista completa dos encontros e consultas realizados. 
 
Tabela 1. Lista de Principais Encontros Realizados 

            Evento Local Data 

1 Pequeno-almoço de Negócios (Consulta a Vários 

Interessados) 

Maputo 28/02/2019 

2 Consulta Provincial (Consulta a Vários Intervenientes) Lichinga 07/03/2019 

3 Consulta Regional-Centro (Consulta a Vários 

Interessados) 

Beira 09/03/2019 

4 Consulta Provincial (Consulta a Vários Interessados) Nampula 11/04/2019 

5 Consulta Regional-Sul (Consulta a Vários Interessados) Xai-Xai 13/04/2019 

6 Consulta a Activistas de Género Maputo 23/05/2019 

7 Consulta ao Sector Privado Maputo 23/05/2019 

8 Consulta ao Governo Maputo 24/05/2019 

9 Consulta à DINAT Maputo 03/06/2019 

10 Consulta Provincial (Consulta a Vários Interessados) Xai-Xai 11/06/2019 

11 Consulta Provincial (Consulta a Vários Interessados) Lichinga 15/06/2019 

12 Encontro Técnico de Harmonização Maputo 31/07/2019 

Principais Pontos Resultantes das Consultas Provinciais 

 
As consultas provinciais para discussão das Notas Técnicas e das primeiras propostas 

do decreto foram extremamente informativas e produziram uma série de comentários e 

recomendações. Esses comentários, detalhados no Anexo Três, tendem a concentrar-se 

nas seguintes questões: 

 

• A necessidade de um processo de consulta mais estruturado, com várias reuniões 
 

• A importância de dar espaço e tempo para consultas internas na comunidade cuja 
terra está a ser solicitada, envolvendo representantes legítimos comprometidos 
com os interesses da comunidade 
 

• A necessidade de esclarecer o papel do Administrador do Distrito (com os 
participantes a confirmar que estas figuras fundamentais são muitas vezes vistas 
como estando do lado do investidor, em prejuízo das comunidades) 
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• A necessidade de registar devidamente as actas da consulta e formalizar os 
acordos negociados entre as comunidades e os investidores 
 

• O papel útil que pode ser desempenhado por entidades independentes com 
experiência em trabalhar a nível das comunidades, que actuem como mediadores 
eficazes entre as comunidades e os investidores 

 
Houve alguns comentários de participantes a favor dos investidores, os quais 

propuseram  que as terras que não estão a ser usadas deviam ser classificadas como 

estando sob o controlo do Estado e, por isso, isentas do requisito legal de realizar uma 

consulta. Esta questão tem sido objecto de debate há muitos anos, desde que a Lei de 

Terras de 1997 foi aprovada e foi notório nas reuniões de consulta realizadas pela 

equipa que este ponto de vista não foi amplamente acolhido. A maioria dos participantes 

aceita os princípios subjacentes de direitos colectivos mais alargados mantidos e geridos 

pelas comunidades locais, com a consequente necessidade de garantir que o acesso a 

tais terras se baseie em consultas eficazes e bem realizadas, que visam promover o 

investimento e o desenvolvimento socioeconómico local, incluindo o acesso do Estado 

às terras das comunidades. Neste contexto, a  questão da necessidade de delimitação 

prévia das terras das comunidades locais, respeitando as suas normas de 

reconhecimento dos seus limites e ocupação de terras,  foi largamente levantada em 

todos os encontros. 

 
Após as Consultas Provinciais, a equipa levou a cabo uma revisão completa da 

proposta, com vista a garantir que todas fossem consideradas, analisadas e, quando 

apropriado, integradas na versão final. 

 

CONTEÚDO DO DECRETO PROPOSTO 
 

Além de uma parte introdutória que contém uma breve fundamentação, o Decreto 

proposto compreende quatro capítulos, como se segue: 

 
 
PREÂMBULO: Justificação e Decreto que aprova o Regulamento 
 
CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1: Definições 
Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais 
Artigo 3: Substrato Social e Base Territorial da Comunidade Local 
Artigo 4: Objectivos das Consultas Comunitárias 
 
CAPÍTULO II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS 
Artigo 5: Iniciativa do Processo 
Artigo 6: Partes Envolvidas 
Artigo 7: Mediação Independente de Consultas Comunitárias 
Artigo 8: Fases Obrigatórias do Processo de Consultas Comunitárias 
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Artigo 9: Preparação Prévia Técnica e Legal das Comunidades Locais e Seus 
Representantes 
Artigo 10: Provisão de Informação pelo Requerente 
Artigo 11: Revisão e Discussão Comunitária 
Artigo 12: Auscultação e Pré-Negociação  
Artigo 13: Negociação e Preparação de Propostas de Contratos 
Artigo 14: Divulgação de Propostas de Contratos 
Artigo 15: Formalização de Contratos entre a Comunidade e o Requerente 
Artigo 16: Memorandos de Entendimento entre Comunidades e o Governo no Contexto 
de Reassentamentos Involuntários e outros Impactos Significativos  
Artigo 17: Requisitos da Consulta Comunitária para Efeitos de Extinção de Direitos e 
Reassentamento Involuntário 
Artigo 18: Consultas Comunitárias em Processos de Urbanização e Autarcização   
Artigo 19: Valor Jurídico da Consulta Comunitária e Documentos Associados 
 
CAPÍTULO III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA 
Artigo 20: Líderes Tradicionais 
Artigo 21: Responsabilidade dos Líderes Tradicionais nas Consultas 
Artigo 22: Comité Comunitário de Gestão da Terra e Recursos Naturais (CGT) 
Artigo 23: Composição do CGT 
Artigo 24: Selecção dos Membros do CGT 
Artigo 25: Papel das Autoridades Comunitárias Reconhecidas no Contexto da 
Coordenação com os Órgãos Locais do Estado 
Artigo 26: Papel dos Conselhos Consultivos Locais 
 
CAPÍTULO IV: DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 27: Integração entre Consultas Comunitárias para o Licenciamento Ambiental e 
para Atribuição de DUATs 
Artigo 28: Custas das Consultas e Responsabilidades das Partes 
Artigo 29: Questões Fatais 
Artigo 30: Infracções, Responsabilização e Sanções 
Artigo 31: Resolução de Conflitos 
Artigo 32: Alteração ao Artigo 11, alínea (m) do Decreto 54/2015, de 31 de Dezembro 
 
 

COMENTÁRIO FINAL 

 
O Decreto proposto como  produto final desta consultoria visa transformar o processo de 

consultas comunitárias num procedimento eficaz para: a) proteger os direitos e meios de 

subsistência locais; b) garantir que o investimento ocorra em condições seguras 

negociadas e acordadas pelos titulares pre-existentes de direitos de propriedade da 

terra; e c) trazer benefícios concretos aos titulares desses direitos, de modo que também 

tenham um maior desenvolvimento socioeconómico. Durante o processo de consulta, 

serão também abordadas outras preocupações relativas à sustentabilidade ambiental e 

ao papel contínuo da população local na gestão de terras e recursos naturais. 
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A abordagem toma como ponto de partida o princípio de que as Comunidades Locais, 

que integram um conjunto definido de utilizadores de terras e agregados familiares locais 

numa área geograficamente circunscrita, também detêm um DUAT colectivo sobre toda 

a área que ocupam e usam. Os novos investidores que procuram obter um DUAT devem 

consultar as pessoas e as comunidades locais para determinar se a terra que pretendem 

está ocupada ou livre. Se a terra estiver ocupada, a consulta passará a uma negociação 

sobre como a terra será cedida aos investidores (resultando nas parcerias e na 

repartição de benefícios prevista na PNT de 1995 e na legislação sobre terras de 1997 e 

1998). 

 
O decreto prevê a realização de pelo menos três reuniões e, caso se revele necessário, 

várias outras para negociar um acordo eficaz, detalhado e juridicamente vinculativo entre 

a comunidade local e os seus membros e o(s) investidor(es). Também prevê uma 

fiscalização eficaz do processo e define um papel claro para o governo distrital local, 

com um papel novo e importante definido para uma entidade mediadora independente 

(que também é definida e detalhada no decreto, baseando-se em disposição semelhante 

incluída no regulamento sobre o processo de avaliação do impacto ambiental). 

 
Se este processo for seguido correctamente, a consulta “comunidade-investidor” protege 

os direitos locais sobre a a terra e garante que a população local beneficie, de forma 

concreta, de novos investimentos e do desenvolvimento. A consequência de curto a 

médio prazo é que as terras improdutivas ou que ultrapassem a capacidade de uso da 

população local são usadas com maior eficácia, contribuindo deste modo para o 

crescimento económico e o desenvolvimento nacional, com  a população local ganhando 

recursos e novas oportunidades de participar em actividades que melhorem o seu 

próprio desenvolvimento social e económico. 

 
A longo prazo, o “mapa de direitos” no panorama agrário muda, à medida que os direitos 

existentes são negociados e cedidos por meio de uma série de acordos decorrentes 

principalmente do processo de consulta comunitária. Todavia, durante todo este 

processo, a Comunidade Local detém um forte direito e obrigação legal de participar nas 

decisões sobre como estas mudanças ocorrerão, usando também, sempre que for 

apropriado, normas e práticas costumeiras.18 

Desenvolvimento de Políticas e Reforma Legal Contínuas 

 
Moçambique aprendeu muito sobre o desafio de trabalhar com as comunidades e 

investidores locais, quando se trata de identificar terras para projectos de investimento e 

gerir as relações entre os novos projectos e os utilizadores e residentes existentes. 

Contudo, a história desde 1997 também revela um nível significativo de conflitos 

decorrentes da incapacidade de entender plenamente como usar instrumentos 

específicos e uma tendência de acelerar e favorecer as necessidades dos investidores 

                                                           
18 Lei 19/97, Artigo 24 
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com base num argumento de “desenvolvimento nacional”, segundo o qual o Governo 

está preocupado em ver um melhor aproveitamento da terra e de outros recursos 

naturais, para benefício de todos. 

 
Após a IX sessão ordinária do Fórum de Consulta sobre a Terra, o governo anunciou 

uma revisão da Política Nacional de Terras de 1995 e, eventualmente, da própria Lei de 

Terras. À medida que esta consultoria avançava, a perspectiva da reforma legal criou 

alguma incerteza sobre os principais elementos do quadro jurídico. A título de exemplo, 

algumas reuniões abordaram a questão da validade contínua da ideia de que a 

Comunidade Local usufrui de um DUAT alargado sobre grandes extensões de terra que 

se inserem na sua jurisdição reconhecida pelas suas normas costumeiras, mas que 

neste momento podem não estar a ser activamente usadas para a agricultura ou outros 

fins produtivos. Se o conceito de comunidade local mudasse e grandes extensões de 

terra deixassem efectivamente de fazer parte da jurisdição da comunidade local, isto 

acarretaria implicações importantes para a finalidade e o conteúdo dos procedimentos 

propostos para o processo de consulta. 

 
A equipa assume, no entanto, que as consultas comunitárias serão incluídas em 

qualquer legislação revista, uma vez que em “termos estruturais e sociológicos, os 

principais elementos do desafio da governação da terra são actualmente muito 

semelhantes: uma população rural maioritariamente dependente da terra e com DUAT 

adquirido de forma costumeira; e uma classe de investidores e empreendedores apoiada 

pelo Governo que procura terrenos para novos projectos”. 

 
 As contribuições fornecidas por esta consultoria sobre as principais questões atinentes 

às consultas e representação comunitárias irão enriquecer e informar directamente o 

processo de revisão  política e legal, que se previa ter iniciado no primeiro trimestre de 

2019. Neste contexto, a equipa foi orientada pela necessidade (óbvia a partir das 

evidências empíricas disponíveis) de melhorar o processo de consulta para torná-lo mais 

inclusivo e genuinamente representativo do vasto leque de interesses e pontos de vista 

que existem em qualquer comunidade local. 

 
A equipa acredita que com um processo mais eficaz, conforme detalhado no Decreto 

proposto, e que seja juridicamente vinculativo para todas as partes, a posse segura 

como base para o investimento a longo prazo também será aprimorada, dando resposta 

plena às preocupações do GdM e do SPEED de promover o investimento privado em 

terras que neste momento estão subutilizadas ou que não estão a ser utilizadas devido à 

escassez de recursos e/ou de conhecimento a nível local. 
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ANEXO UM: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Com referência ao Cronograma de Implementação produzido para o Relatório da Fase 

Inicial (ver a Tabela Um), os consultores conseguiram uma execução de quase 100% em 

relação aos prazos e metas acordados.  

Indicadores 

 
Indicadores do processo: 
 

• Apresentação do relatório inicial (até meados de Janeiro de 2019) 
 

• O Relatório da Fase Inicial foi entregue dentro do prazo e preparou o terreno para 
o trabalho seguinte, incluindo o cronograma das reuniões provinciais e dos 
intervenientes. Não houve comentários substanciais a serem integrados. 
 

• Elaboração e aprovação de Notas Técnicas sobre cada uma das questões 
principais (até finais de Janeiro de 2019) 
 

• As Notas Técnicas levaram mais tempo que o previsto, mas foram concluídas a 
tempo de permitir que as restantes actividades fossem programadas e 
implementadas de acordo com o Cronograma da Tabela Um 
 

• No decurso da elaboração das Notas Técnicas, a equipa constatou que era 

melhor integrar os dois temas abordados – consultas e representação das 

comunidades – num único Decreto novo. Este aspecto foi discutido e aprovado 

pelo supervisor técnico do SPEED 

 

• Projectos de regulamentos para cada questão – até finais de Abril de 2019 
 
Atrasos nas consultas e outros eventos fora do controlo da equipa (incluindo o 

impacto do ciclone devastador que atingiu o centro de Moçambique) fizeram com 

que o processo de redacção do novo Regulamento também fosse atrasado. Uma 

primeira versão foi concluída em 22 de Maio de 2019 e enviada ao Governo 

através do SPEED. 

 
Numa reunião realizada com a DNAT para discutir a proposta, os únicos 

comentários concretos avançados diziam respeito aos Artigos sobre a Resolução 

de Conflitos. O Director Nacional observou que não era necessário abordar este 

tema no novo Regulamento. A equipa discorda respeitosamente e esta questão 

foi mantida na proposta. 



 
 

 
 
 

Tabela Dois: Cronograma de Implementação de Actividades 

 

 
 

Prazo Definido M1 M2 M3 M4 M5 M6 

         

D1 Relatório inicial 31/12/2018       

D2 Notas Técnicas apresentadas  31/01/2019       

 

Reunião inicial, seguida de reuniões sectoriais 

da DINAT/NCFL-GR19 (governo, sector privado, 

OSC) 

Reuniões provinciais organizadas e revisão dos 

comentários dos intervenientes 

11/02-15/04 

 

      

D3 Elaboração das propostas, V1, dos dois novos 

instrumentos jurídicos 
1-30/04       

 
Reuniões provinciais e workshop nacional 

organizado; comentários dos intervenientes 

incorporados nas propostas, V2 

1-30/05 
      

D4 Elaboração e envio da Proposta Final ao NCFL-

GR 
1-15/06       

D5  Relatório de Saída pela equipa de consultores 15-30/06       

                                                           
19NCFL- National Consultation Forum on Land Steering Committee (Fórum Nacional de Consulta sobre o Comité de Gestão da Terra) 



 
 

 
Foi programada uma reunião nacional para 27 de Junho, na qual todos os 

principais intervenientes e funcionários do GdM teriam a oportunidade de 

apresentar comentários detalhados. Estes comentários teriam facilitado a 

revisão e a redacção final do Decreto, em conformidade com os Termos de 

Referência e o Cronograma da Tabela Um. 

 
Porém, na semana anterior à realização da reunião, ficou claro que não seriam 

apresentados comentários mais substanciais e o Governo decidiu adiar a 

realização do workshop. Não havendo mais comentários por parte do Governo, 

mas com a disponibilidade de comentários úteis e significativos da última ronda 

de consultas provinciais (resumida acima), a equipa decidiu pressionar a 

realização de uma revisão final destinada a produzir uma proposta pré-final do 

novo Decreto, aproveitando a presença do membro da equipa internacional 

que se deslocou a Moçambique para participar no workshop adiado. 

 
Foram apresentados alguns comentários técnicos pelo consultor nacional do 

SPEED, que agora supervisiona as consultorias sobre terras (Sr. André 

Calengo), e estes comentários foram integrados numa versão preliminar, 

conforme fosse apropriado. Esta versão foi submetida ao SPEED e no 

momento da redacção do presente relatório (final de Julho), é o mais próximo 

que a equipa pôde chegar, nas actuais circunstâncias, em termos de 

apresentação do produto final, i. é, uma proposta de Decreto totalmente 

avaliada e aprovada. 

 

• Um Workshop Nacional para discutir as propostas (eventualmente combinado 

ou realizado em paralelo `com  uma reunião do Fórum Nacional de Consulta 

(CFL) – finais de Maio / início de Junho de 2019 

 

Conforme foi acima indicado, o Workshop Nacional para discutir a proposta 

(juntamente com outras propostas das outras duas consultorias de terras) foi 

programado para 27 de Junho. A pedido do Governo, este foi adiado e 

remarcado para 31 de Julho. 

 
Como foi igualmente indicado, a equipa pressionou no sentido de se elaborar 

uma versão pré-final do Decreto para o Workshop remarcado. Está agora 

confirmado que terá lugar a 31 de Julho, embora agora seja mais uma 

discussão técnica com o Governo, a fim de garantir que as três propostas de 

decretos / relatórios estejam totalmente alinhadas e sejam consistentes. Neste 

momento, ainda não está claro se será realizado um outro Workshop com a 

participação de intervenientes governamentais e não-governamentais. 

 
Indicadores de resultados 
 

• Relatório do Workshop Regional / Nacional / CFL com recomendações. 
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Não foi possível produzir este relatório devido às alterações no plano de 

trabalho anteriormente detalhado. A equipa produzirá uma breve declaração 

após a remarcação do novo workshop, agora previsto para 31 de Julho. 

 

• Versão final de um novo Regulamento para a Lei de Terras de 1997 relativo às 

Consultas Comunitárias. 

 

No momento em que este documento foi escrito, a equipa elaborou uma 

versão pré-final do novo Regulamento, que é considerada uma resposta 

completa aos Termos de Referência. Os fundamentos da proposta como 

resposta a lacunas e problemas na legislação existente são explicados acima. 

A equipa considera que com este rascunho, este produto final e essencial foi 

concluído, não obstante as restrições impostas por mudanças no plano de 

trabalho fora do seu controlo. 

 

• Versão final de uma nova Lei (ou Regulamento) para Representação 

Comunitária no Contexto da Lei de Terras de 1997. 

 

Tal como foi anteriormente explicado, a questão da Representação 

Comunitária foi integrada num único Decreto, que abarca este assunto e o das  

consultas comunitárias. 

 

• Relatório Final ou de Saída 

 

Produzido e submetido no dia 28 de Agosto de 2019, com uma breve 

declaração anexada após o Workshop remarcado. 

 

2.1.2. PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS 

 

Regulamento sobre Consultas e Representação Comunitárias na Gestão e 
Administração de Terras e Recursos Naturais 

 

     Fundamentação 

A Política Nacional de Terras aprovou directrizes gerais importantes para a 

materialização do princípio constitucional segundo o qual o direito de acesso e uso da 

terra para a geração de riqueza e criação de condições para o bem-estar social e 

económico é reconhecido a todos os moçambicanos, cabendo ao Estado a 

responsabilidade tanto de o promover como de o defender.  A preocupação do 

legislador constitucional pela protecção de direitos não descurou o necessário 

reconhecimento e valorização da importância da promoção de investimentos públicos 

e privados para assegurar o uso sustentável da terra e doutros recursos naturais para 

o desenvolvimento sustentável do país. Assim, e por forma a harmonizar estas duas 
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responsabilidades públicas, através da Política Nacional de Terras, o Estado instituiu 

o procedimento da consulta comunitária, subsequentemente incluído na legislação 

sobre gestão de terras e outros recursos naturais, na legislação sobre ordenamento 

do território, bem como na legislação atinente ao funcionamento geral da 

administração pública neste e noutros sectores.  

A experiência acumulada em mais de duas décadas de implementação da política e 

da legislação sobre terras mostrou, por um lado, a pertinência e o potencial do 

procedimento da consulta comunitária como  mecanismo para a salvaguarda e 

protecção de direitos legítimos dos cidadãos, individual e colectivamente 

considerados, e para a manutenção e reforço da segurança de posse de terras pelas 

comunidades e famílias. Por outro lado, porém, as duas últimas décadas foram 

repletas de conflitos de terras envolvendo comunidades locais, governo e empresas, 

resultantes da má interpretação e implementação da lei, incluindo a falta de clareza 

sobre os objectivos para os quais o procedimento da consulta comunitária foi 

instituído e sobre o direito de participação e  mecanismos de representação legítima 

das comunidades. A consequência desse facto tem sido uma generalizada falta ou 

má condução de consultas e proliferação de projectos de investimentos com 

preocupantes problemas legais e sociais.  

A falta ou condução incorrecta de consultas comunitárias num contexto de crescente 

demanda de grandes extensões de terras para investimentos públicos e privados 

envolvendo a expropriação e extinção de direitos e o reassentamento populacional 

involuntário, no meio rural e no meio urbano,  elevou a quantidade e a complexidade 

dos conflitos de terras, prejudicando sobremaneira a confiança dos cidadãos nas 

instituições do Estado e nas instituições de representação comunitária criadas pelo 

Estado, exacerbando animosidades entre comunidades locais e investidores e 

perigando assim a estabilidade social e económica do país. 

Notoriamente, a falta de preparação adequada dos diferentes actores, em termos de 

literacia jurídica e integridade ética para a correcta implementação da legislação, 

constitui actualmente um dos principais factores de fragilização do grande potencial 

da legislação de terras para a protecção de direitos e promoção de investimentos 

sustentáveis. 

Assim, e porque as consultas comunitárias continuam a ser consideradas 

mecanismos importantes de inclusão política e económica, o presente Decreto foi 

concebido numa perspectiva didáctica e com a finalidade de (a) esclarecer objectivos; 

(b) clarificar o papel dos diferentes actores; (c) completar e melhorar procedimentos 

para a redução de lacunas legais e de espaços para interpretação discricionária; (d) 

maximizar as oportunidades de participação das comunidades locais nos programas 

e projectos de desenvolvimento do país, incluindo oportunidades propiciadas pelos 

projectos de investimentos implantados em terras comunitárias; (e) promover e 

facilitar o acesso legal, pacífico e seguro à terra por investidores num ambiente 

estável para a implantação de negócios sustentáveis; e, (f) reduzir focos de 

instabilidade social e económica numa fase de grande demanda de terras para 

investimentos e, por isso, de grande potencial para conflitos. 
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Conselho de Ministros 

      ___________________________ 

Decreto No…/2019,  

de 25 de Setembro 

 

Havendo necessidade de sistematizar e consolidar as normas e procedimentos a 

aplicar para a realização de consultas comunitárias legalmente impostas aos 

processos de tomada de decisões no contexto da atribuição de novos direitos de uso 

e aproveitamento de terras em áreas já ocupadas por comunidades locais ao abrigo 

do Artigo 12 da Lei de Terras, com vista a reforçar a protecção de direitos 

comunitários sobre a terra e recursos naturais existentes nas áreas por elas 

ocupadas e a criar um ambiente atractivo para o investimento privado e público, por 

forma a assegurar a inclusão política e económica bem como a partilha justa e 

equitativa de benefícios entre as comunidades locais  e outros actores interessados, 

e com vista a estimular a criação de um ambiente de convivência pacífica e 

mutuamente vantajosa entre comunidades e investidores no uso da terra e recursos 

naturais, ao abrigo do Artigo 111 da Constituição da República, do Ponto 61 da 

Política Nacional de Terras aprovada pela Resolução No.10/95, de 17 de Outubro, 

bem como do Artigo 24 da Lei de Terras, Lei No.19/97, de 1 de Julho, o Conselho de 

Ministros decreta: 

 

Artigo 1. É aprovado o  Regulamento sobre Consultas e Representação Comunitária 

na Gestão e Administração de Terras e Recursos Naturais, que é parte integrante do 

presente Decreto. 

Artigo 2. Compete ao Ministro que superintende a área de terras aprovar, sempre que 

necessário, normas complementares para operacionalização do presente Decreto. 

Artigo 3. São revogados o Decreto No.43/2010, de 20 de Outubro, o Diploma 

Ministerial No.158/2011, de 15 de Junho, assim como o Artigo 117 do Decreto 

No.11/2005, de 10 de Junho. 

Artigo 4. O presente Decreto entra em vigor 90 dias após a sua publicação. 

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros a 30 de Setembro de 2019. 

Publique-se. 

 

O Primeiro Ministro, Carlos Agostinho do Rosário 
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REGULAMENTO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS 

 

CAPITULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1: Definições   

1. Comunidade Local: agrupamento de famílias e indivíduos, vivendo numa 
circunscrição territorial de nível de localidade ou inferior, que visa a 
salvaguarda de interesses comuns através da protecção de áreas 
habitacionais, áreas agrícolas, sejam cultivadas ou em pousio, florestas, 
sítios de importância cultural, pastagens, fontes de água e áreas de 
expansão; 

2. Comunidade Local Urbana: famílias e cidadãos residentes nos bairros 
urbanos, a quem é reconhecido o direito à consulta e participação em 
processos decisórios tal como previsto no Artigo 24 da Lei de Terras, com 
as devidas adaptações, bem como nos Artigos 4 e 22 da Lei do 
Ordenamento Territorial; 

3. Consulta Comunitária: procedimento administrativo visando a obtenção 
formal do consentimento livre, prévio e informado das comunidades locais, 
famílias e indivíduos titulares de direitos legítimos, relativamente à 
pretensão de ocupação de terras para investimentos económicos, sociais 
ou doutra natureza por parte do Estado, das empresas ou outras entidades. 

4. Co-titularidade:  partilha da titularidade do direito de uso e aproveitamento 
da terra entre todos os membros de uma determinada comunidade relativo 
à área territorial por elas ocupada colectivamente. 

5. Entidades de Representação Comunitária: indivíduos ou instituições 
escolhidas pelas próprias comunidades com base nas normas e práticas 
costumeiras ou por via de disposições contidas no presente Decreto. 

6. Líder Tradicional: entidade de liderança e representação comunitária 
escolhida e legitimada pelas respectivas comunidades com base nas suas 
normas e práticas costumeiras. 

7. Mediador Independente: Indivíduo ou entidade tecnicamente qualificada e 
devidamente registada pela Autoridade de Avaliação do Impacto Ambiental 
Central, contratada por concurso público para a condução de processos de 
consulta comunitária. 

8. Ocupação: utilização de uma parcela de terra, com base num sistema 
integrado de produção, incluindo áreas em pousio assim como áreas e 
recursos não usados ou explorados e reservados para o uso futuro da 
comunidade, família ou indivíduo.    

9. Parecer de Conformidade: documento a emitir pelo Administrador do 
Distrito e pela Comissão Nacional de Direitos Humanos atestando a 
conformidade procedimental do processo de consulta comunitária e 
confirmando a legalidade da emissão de DUATs ou licenças no respeitante 
à obtenção do consentimento livre, prévio e informado das comunidades 
locais e famílias titulares de direitos pré-existentes na área visada pelo 
requerente. 

10. Terra Comunitária: parcela do território nacional sob ocupação e jurisdição 
comunitária legitimada por normas e práticas costumeiras, quer tenha sido 
delimitada ou não, incluindo as áreas sob domínio público do Estado e 
áreas ocupadas por empresas privadas integradas em tal parcela.  
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Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais 

A interpretação e implementação das disposições contidas no presente Decreto serão 

orientadas pelas seguintes directrizes gerais, decorrentes de princípios fundamentais 

da Constituição da República: 

1. Conformidade Constitucional e Legalidade: A actuação das instituições da 
administração pública, bem assim das comunidades locais, investidores e outros 
actores envolvidos nos processos de consulta comunitária está vinculada aos 
ditames da Constituição e da lei na perspectiva do Estado de direito 
democrático, incluindo a aplicação das normas e práticas costumeiras; 

2. Inclusão e Igualdade de Direitos: Enquanto co-titulares do direito colectivo de 
uso e aproveitamento de terras constitucionalmente reconhecido às 
comunidades locais, nos termos do artigo 10, No.3 da Lei de Terras, todos os 
membros da comunidade gozam de direitos iguais de participação em todos os 
processos decisórios, directamente ou por via das entidades de representação 
comunitária previstas no presente Decreto; 

3. Pluralismo Jurídico e Institucional: Nas comunidades locais os recursos naturais 
são geridos por entidades de representação e liderança comunitária, aplicando-
se as normas e práticas costumeiras aos processos e as decisões tomadas em 
relação ao DUAT colectivo, bem como aos DUATs familiares e individuais, 
adquiridos por ocupação; 

4. Igualdade de Género:  As mulheres e os homens, jovens e adultos, co-titulares 
do DUAT reconhecido `a comunidade local, têm direito igual de participação na 
tomada de decisões sobre  o acesso, utilização, parcerias, desanexação, sub-
divisão ou qualquer outra decisão  respeitante ao território e recursos naturais 
nele abrangidos; 

5. Acesso à Justiça: Com vista à salvaguarda e respeito de direitos fundamentais, 
e com vista a garantir que os processos de gestão e administração de terras e 
as consultas a eles associadas, produziram resultados baseados na justiça e 
equidade, as comunidades locais têm o direito de beneficiar de apoio técnico e 
jurídico, sempre que tal se mostre necessário quer antes, durante ou após os 
processos e consulta. 

6. Acesso à Informação e Transparência: As comunidades e cidadãos têm o direito 
de dar o seu consentimento prévio, e de forma livre e informada, às decisões e 
actividades das entidades públicas e privadas, tendo para o efeito o direito de 
acesso, consulta e divulgação de todas as informações de interesse público na 
posse de tais entidades e que possam afectar os seus direitos e interesses 
legítimos; 

7. Responsabilização: As comunidades locais, famílias e indivíduos titulares 
legítimos de DUATs, têm o direito à adequada reparação ou compensação de 
danos causados pela preterição de requisitos processuais destinados à sua 
participação nas consultas comunitárias e outros processos de tomada de 
decisões relativas às terras por eles ocupadas, nos termos prescritos, com as 
devidas adaptações, na Lei 20/97, de 1 de Outubro, e no Artigo 13 da Lei 
14/2011, de 10 de Agosto.   

Artigo 3: Substracto Social e Base Territorial da Comunidade Local   

1. São membros da comunidade local todas as pessoas e entidades residentes ou 
domiciliadas no território ocupado por uma determinada comunidade local 
definida nos termos indicados no artigo 1 da Lei de Terras.  
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2. Consideram-se residentes ou domiciliadas as pessoas ou entidades que 
tenham, de modo permanente, e por um período superior a 6 meses 
consecutivos, incluindo as pessoas integradas na comunidade por via de 
casamento, residência ou domicílio reconhecido como legítimos pelas próprias 
comunidades com base nas suas normas e práticas costumeiras, ou com base 
na legislação aplicável em vigor no país. 

3. Ás áreas de domínio público do Estado integradas em terras comunitárias é 
aplicável o regime previsto nos artigos 7 a 9 da Lei de Terras, devendo as 
mesmas ser previamente demarcadas e registadas no cadastro nacional de 
terras sempre que haja interesse na implantação de projectos públicos ou 
privados em terras comunitárias. 

4. A criação, demarcação e registo de áreas de domínio público do Estado deverá 
seguir o processo de consultas previsto no presente Decreto, além das normas 
sobre expropriação previstas na Constituição da República, bem como na 
legislação sobre terras e sobre ordenamento territorial. 

Artigo 4: Objectivos das Consultas Comunitárias 

Em conformidade com o estatuído no Ponto 61 da Política Nacional de Terras, nos 

Artigos 13 e 24 da Lei de Terras, assim como nos Artigos 24 e 27 do Regulamento da 

Lei de Terras, as consultas comunitárias visam a prossecução dos seguintes 

objectivos específicos: 

1. A determinação prévia da situação socio-jurídica de uma determinada parcela 
de terra ocupada por comunidades locais e visada para investimentos públicos 
ou privados;  

2. A identificação pelas comunidades locais de espaços disponíveis para 
ocupação por investimentos públicos ou  privados; 

3. A avaliação prévia pelas comunidades locais da viabilidade social, económica e 
ambiental das propostas de projectos visando a ocupação das suas terras; 

4.  A negociação  com o requerente de possíveis parcerias, incluindo a 
negociação de contratos de cessão de exploração, esquemas de fomento e 
outras modalidades de engajamento entre as comunidades e investidores; 

5. A valorização da terra e dos recursos naturais do país através da promoção do 
investimento privado ou público promotor do desenvolvimento sustentável e 
gerador de riqueza, num ambiente de estabilidade social e segurança jurídica 
tanto para as comunidades locais como para os investidores; 

6. A partilha justa e equitativa de benefícios entre comunidades e famílias locais e 
investidores externos, através da negociação de acordos consensuais 
baseados na valorização correcta da terra e dos direitos comunitários a ela 
associados que garantam a continuidade e reforço da base de desenvolvimento 
sustentável da comunidade;  

7. A prevenção de conflitos entre comunidades locais, ou entre estas e entidades 
públicas e privadas. 

 

CAPITULO II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS   

Artigo 5: Iniciativa do Processo  

1. O processo de consulta comunitária é iniciado pelo proponente do projecto, 
através da submissão de um formal ao governo do Distrito, com conhecimento 
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da comunidade ou comunidades cujas terras possam ser abrangidas pelo 
projecto ou programa em questão, no qual será incluída uma breve descrição do 
projecto ou programa, a localização e dimensão da terra a ocupar ou dos 
recursos a explorar, bem como o seu enquadramento no Plano Distrital de Uso 
de Terras e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital. 

2. As consultas comunitárias podem ser igualmente realizadas por iniciativa das 
comunidades locais interessadas em implementar projectos próprios no seu 
território, casos em que as mesmas serão iniciadas pelas entidades de 
representação comunitária ou pela família ou grupo de famílias envolvidas; 

3. As comunidades locais poderão igualmente realizar consultas no âmbito do 
processo de delimitação das suas terras, bem como no âmbito do desenho e 
aprovação de instrumentos de ordenamento do território de nível comunitário, 
distrital, provincial e nacional. 

Artigo 6. Partes Envolvidas  

1. De acordo com o princípio da co-titularidade, as consultas destinadas à 
ocupação de terras comunitárias por entidades públicas ou privadas, para fins 
económicos, sociais ou doutra natureza, envolverão o maior número possível de 
membros da comunidade local e seus representantes. 

2. As consultas terão também a participação directa, com direito à intervenção, das 
seguintes entidades: 
a) Administrador Distrital; 
b) Proponente do projecto e requerente do DUAT, licença especial ou outras 

licenças e autorizações; 
c) Membros das comunidades e seus representantes; 
d) Mediador independente; 
e) Organizações da sociedade civil. 

 
3. A participação do Administrador Distrital nas consultas comunitárias é pessoal, 

podendo, em casos excepcionais devidamente e formalmente justificados às 
demais partes envolvidas, ser substituído pelo chefe dos serviços distritais que 
superintendem a área de terras e ordenamento territorial.  

4. A presença pessoal do Administrador Distrital em encontros de provisão de 
informação pelo requerente e no encontro de formalização de acordos e 
memorandos de entendimento é obrigatória.   

5. Do lado da comunidade, além da generalidade dos seus membros, participarão 
igualmente nas consultas comunitárias as entidades de representação 
comunitária devidamente escolhidas e legitimadas pelos membros da 
comunidade de acordo com as disposições do Artigo 22 do presente Decreto, 
bem como os assessores de apoio técnico e jurídico por elas escolhidas. 

6. As consultas realizadas por iniciativa da comunidade serão conduzidas pela 
respectiva entidade de representação comunitária, ou pelo governo distrital 
mediante solicitação submetida pela comunidade para esse efeito, devendo 
igualmente acautelar-se  o disposto no número 9 do presente Artigo. 

7. Do lado do requerente, participarão nos encontros de  consultas comunitárias 
pessoas detentoras de poder decisório e autoridade para prestar 
esclarecimentos e assumir compromissos, podendo os mesmos fazer-se 
acompanhar de especialistas para apoio técnico e jurídico de acordo com as 
suas necessidades. 
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8. Nos processos de consultas comunitárias relativas a projectos que impliquem a 
extinção de direitos, expropriação de bens e ou o reassentamento populacional 
involuntário será obrigatória a presença da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos e da Procuradoria Distrital da República. 

9. Na organização das consultas deverá ser salvaguardada a representação e 
participação efectiva dos diferentes grupos sociais existentes nas comunidades, 
especialmente mulheres, jovens, idosos e outros grupos vulneráveis, devendo o 
plano de consultas prever a organização de sessões específicas para a provisão 
de informação, esclarecimento de dúvidas, auscultação de preocupações e 
opiniões particulares destes grupos. 

Artigo 7. Mediação Independente de Consultas Comunitárias 

1. As consultas comunitárias serão conduzidas por consultores tecnicamente 
qualificados, a serem seleccionados por via de concurso público;   

2. Os consultores referidos no número anterior, que deverão ter formação superior 
comprovada em ciências sociais ou ciências jurídico-ambientais, serão 
registados junto da Autoridade de Avaliação do Impacto Ambiental Central, nos 
termos previstos no Artigo 6, No.2, alínea (c), e Artigo 23 do Decreto 
No.54/2015, de 31 de Dezembro, que aprova o Regulamento sobre o Processo 
de Avaliação do Impacto Ambiental;  

3. Em caso de divergência em relação à entidade a contratar para a realização 
das consultas comunitárias, prevalecerá a escolha da comunidade.   

1. Artigo A consulta comunitária é sempre precedida do processo de delimitação 
da terra ocupada pela(s) comunidade(s) a consultar, com vista a confirmar a 
base territorial e limites físicos da referida ocupação e correspondente direito 
colectivo, e com vista a identificar o número de famílias e indivíduos com 
DUATs legítimos dentro da referida comunidade; 

2. Nos casos em que a delimitação de terras comunitárias tenha já sido realizada, 
será conduzido um processo simplificado de reconfirmação administrativa da 
ocupação e limites físicos da comunidade, com base nos dados contidos no 
certificado do direito de uso e aproveitamento de terras emitido a favor da 
comunidade;    

3. A reconfirmação administrativa mencionada no número anterior será realizada 
pelos serviços distritais de cadastro de terras e visará igualmente a 
confirmação da inexistência de disputas ou conflitos de limites territoriais 
supervenientes à emissão dos certificados, junto das instituições de 
representação comunitária da comunidade a consultar e das comunidades 
vizinhas; 

8. Fases Obrigatórias do Processo de Consultas Comunitárias 

1. São fases obrigatórias de qualquer processo de consultas comunitárias as 
seguintes:  
a) Preparação prévia técnica e legal das  comunidades locais e seus 

representantes; 
b) Provisão de informação relevante pelo requerente; 
c) Revisão e discussão comunitária; 
d) Auscultação e pré-negociação; 
e) Negociação e preparação de propostas de contratos; 
f) Divulgação de propostas de contratos; 
g) Formalização e registo de contratos; 
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2. Serão realizados no mínimo dois encontros formais entre a comunidade e o 
requerente para o alcance de consensos e acordos nos quais todas as partes 
devem participar de forma livre e informada; 

3. Será  nulo e de nenhum efeito legal todo o processo de consultas conduzido 
total ou parcialmente com recurso à violência ou outra forma de coacção, 
explícita ou velada, incluindo qualquer forma de limitação da liberdade 
expressão dos participantes, particularmente dos membros das comunidades 
locais;   

4. Por forma a garantir um ambiente negocial livre de qualquer tipo de coacção ou 
violência sobre qualquer das partes, todo o processo de consultas e 
negociações entre as partes relevantes deverá decorrer livre de quaisquer 
intervenções coactivas de qualquer ramo das forças de defesa e segurança. 

Artigo 9. Preparação prévia técnica e legal das comunidades locais e seus 

representantes  

1. O processo de preparação prévia a ser conduzido pelo governo distrital 
consistirá também na organização de sessões de pré-consulta destinadas a: 
a) assegurar  que a comunidade e os seus membros estão plenamente 

conscientes dos seus direitos e obrigações colectivos e individuais relativos à 
terra e outros recursos naturais;   

b) criar e capacitar, onde necessário, entidades de representação da 
comunidade,  de acordo com o Artigo 17 e seguintes do presente Decreto; 

c)  aferir, em conjunto com a comunidade, o enquadramento do projecto no 
PDUT e no PEDD,  e aferir o interesse da comunidade em acolher o projecto 
nos termos propostos;  

d) aferir as necessidades de capacitação e assessoria técnica e jurídica da 
comunidade em função da complexidade social, ambiental e económica do 
projecto; 

e) assegurar, através de organizações da sociedade civil, de instituições 
públicas de patrocínio jurídico ou de instituições académicas, a assessoria 
técnica e jurídica às comunidades durante os processos de consultas e de 
negociação de parcerias. 

4. É responsabilidade do Administrador Distrital assegurar igualmente a 
preparação prévia das equipas do governo que serão envolvidas na 
preparação, acompanhamento e fiscalização das consultas comunitárias, e na 
monitoria da implementação dos acordos ou contratos entre comunidades e 
investidores. 

Artigo 10. Provisão de Informação pelo Requerente 

1. Antes dos encontros com as comunidades, cabe ao proponente assegurar o 
domínio adequado da legislação nacional e internacional aplicável ao seu 
projecto bem como a devida preparação das suas equipas para a interacção 
com as comunidades locais, com o governo e demais partes envolvidas, com 
base no princípio da legalidade e visando assegurar o respeito mútuo e a 
colaboração durante todo o processo de consultas; 

2. Compete ao Administrador Distrital assegurar a provisão pelo requerente de 
informação prévia, relevante e completa às comunidades locais, sempre que 
haja interesse público ou privado em aceder, ocupar e explorar terras e recursos 
existentes em áreas por elas ocupadas; 
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3. A informação referida no número anterior deverá ser fornecida através de meios, 
língua e linguagem ajustados à realidade da comunidade local a consultar, 
recorrendo-se onde necessário, à tradução  e outros meios adequados; 

4. A informação a apresentar pelo requerente deve indicar claramente a natureza e 
características do projecto, a área requerida incluindo a dimensão física das 
infra-estruturas do projecto ilustrada em mapas, bem como a indicação dos 
possíveis impactos sociais, ambientais e económicos.  

5. Onde necessário, e sempre que a comunidade assim solicite, o requerente 
deverá organizar uma visita ao campo para efeitos de especificação do local 
onde pretende implantar o projecto e limites correspondentes.    

6. A fase de provisão de informação, incluindo a visita de campo, não poderá ser 
usada pelo requerente ou pelo governo para iniciar ou conduzir qualquer forma 
de negociação, nem para exigir qualquer posicionamento da comunidade em 
relação ao projecto. 

Artigo 11:  Revisão e Discussão Comunitária 

1. Entre a fase de provisão de informação e o início da fase de auscultação e pré-
negociação, deverá decorrer um período mínimo de 30 dias, destinado a  
permitir que a comunidade local tenha tempo suficiente para rever e discutir 
internamente a informação recebida, sem qualquer interferência externa não 
solicitada;   

2. A fase de revisão e discussão comunitária será igualmente usada para a 
preparação da posição inicial da comunidade sobre a proposta de projecto, a 
qual poderá ser apresentada durante o processo de auscultação e pré-
negociação caso a comunidade se sinta preparada para o efeito;  

3. As entidades de representação comunitária, coadjuvadas pelos seus assessores 
técnicos e jurídicos, deverão assegurar que o processo de revisão e discussão 
comunitária envolverá todos os membros da comunidade local enquanto co-
titutlares do DUAT colectivo; 

4. Para efeitos do número anterior, cabe igualmente às entidades de 
representação comunitária organizar sessões de revisão e discussão para 
auscultação da posição de membros de grupos de interesse como mulheres, 
jovens, idosos, sector privado baseado na comunidade, entre outros grupos. 

Artigo 12: Auscultação e Pré-Negociação  

1. Decorridos pelo menos trinta dias após a provisão de informação pelo 
requerente, será realizado o primeiro encontro de consulta destinado a auscultar 
a posição da comunidade local em relação à pretensão do requerente de ocupar 
as suas terras para fins de implantação de um projecto, podendo a comunidade 
rejeitar o projecto ou aceitá-lo sob condições a negociar;   

2. Caso a comunidade manifeste interesse em negociar a ocupação das suas 
terras por investimentos privados ou públicos, tal manifestação de interesse   
será registada num memorando de entendimento subscrito pelo Administrador 
do Distrito, pelo representante legal da empresa e pelos representantes da 
comunidade local, indicando com detalhe os princípios a observar pelas partes, 
o processo de negociação e calendário a ser seguido, bem como outros 
aspectos pertinentes identificados pelas partes;  

3. A comunidade local terá o direito de designar ou solicitar ao governo a 
designação de uma entidade individual ou colectiva para efeitos de provisão de 
assessoria técnica e jurídica; 
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4. Os custos da assessoria técnica e jurídica mencionada no número anterior serão 
cobertos pelo Estado; 

5. Cabe ao governo distrital assegurar que o processo de auscultação e de 
negociação decorre de forma ordeira e transparente, garantindo  liberdade 
negocial para todas as partes envolvidas e abstendo-se de interferir ou tomar 
partido, excepto quando haja necessidade de assegurar a protecção de direitos 
legítimos das partes, assim como a necessidade de garantir segurança e ordem 
públicas no decurso de tais processos; 

6. Caso a complexidade do projecto ou dos assuntos levantados pela comunidade 
assim o exija, os processos de auscultação e negociação envolverão tantos 
encontros quantos se mostrarem necessários para assegurar: 

 
a) Conhecimento completo e detalhado do projecto por parte da comunidade 

local, incluindo implicações sociais, ambientais e económicas a curto, 
médio e longo prazo; 

b) Preparação adequada da comunidade e respectivas famílias sobre as 
diferentes opções de engajamento com o proponente e correspondente 
viabilidade económica, social e ambiental a curto, médio e longo prazo; 

c) Esclarecimento adequado e completo de dúvidas e outras questões que 
sejam levantadas nos encontros; 

d) Clareza sobre direitos e obrigações de curto, médio e longo prazos de 
todas partes envolvidas, incluindo do Estado; 

Artigo 13. Negociação e Preparação de Propostas de Contratos 

Após o período de auscultação, e havendo interesse em negociar por parte da 

comunidade local, será conduzido um processo técnico envolvendo os assessores 

técnicos de ambas as partes, destinado a enumerar e detalhar os aspectos 

identificados e consensos alcançados na fase de pré-negociação, cujo prazo será 

estabelecido no memorando de entendimento mencionado no Artigo 11, No.2, do 

presente Decreto. 

Artigo 14. Divulgação de Propostas de Contratos 

As propostas resultantes do trabalho das equipas técnicas serão divulgadas às 

comunidades para efeitos de aprovação e legitimação. 

Artigo 15. Formalização do Contrato entre a Comunidades e o Requerente 

1. Os contratos negociados entre os requerentes de parcelas de terras e as 
comunidades locais deverão ser reduzidos a escrito e formalizados por via de 
escritura pública;  

2. Todas as partes subscritoras dos contratos têm o direito de receber uma cópia 
autenticada dos mesmos no acto da assinatura; 

3. Para além das cláusulas contratuais básicas e incluídas nas Normas Técnicas 
emitidas pela entidade competente para a gestão de terras, os contratos  
conterão a calendarização das actividades a realizar pelas partes, bem como o 
plano de cumprimento das obrigações assumidas pelas mesmas, bem como os 
custos financeiros ou de outra natureza associados a tais actividades; 

4. Os contratos negociados entre as comunidades e os requerentes poderão 
conter a assinatura do Administrador do Distrito na qualidade de testemunha; 
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5. A falta de assinatura do Administrador Distrital não prejudica a validade dos 
contratos mencionados no presente Artigo. 

Artigo 16. Memorandos de Entendimento entre Comunidades e o Governo no 

Contexto de Reassentamentos Involuntários e Outros Impactos Significativos 

1. Com vista a clarificar as obrigações do Estado perante a comunidade no 
contexto da implantação de projectos públicos que envolvam a extinção de 
direitos e reassentamento populacional involuntário, serão igualmente 
negociados e formalizados memorandos de entendimento entre o governo e as 
comunidades abrangidas durante, contendo, entre outra informação relevante, a 
descrição dos compromissos a assumir pelo governo, calendário de 
cumprimento, bem como medidas de responsabilização e sanções a aplicar em 
caso de incumprimento.  

2. Os memorandos de entendimento mencionados no presente artigo, indicarão 
igualmente a conformidade, enquadramento e contribuição concreta do projecto 
no PEDD, incluindo detalhes dos programas de apoio ao desenvolvimento 
comunitário a serem desenvolvidos pelo proponente;   

3. Os memorandos de entendimento conterão ainda a assinatura dos 
representantes da comunidade local, do Administrador do Distrito e do 
representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos, podendo conter 
também a assinatura da entidade responsável por prover serviços de assessoria 
jurídica ou do representante de uma organização da sociedade civil escolhida 
pela comunidade, na qualidade de testemunhas. 

Artigo 17. Requisitos da Consulta Comunitária para Efeitos de Extinção de 

Direitos e Reassentamento Involuntário 

As consultas comunitárias a realizar nos casos que envolvam extinção de direitos e 

reassentamento populacional involuntário por motivos de necessidade, utilidade e 

interesse público, serão reguladas por instrumento específico, devendo, no entanto, 

observar, no mínimo, os princípios e requisitos processuais e institucionais previstos 

no presente Decreto.\ 

 

Artigo 18. Consultas Comunitárias em Processos de Urbanização, de 

Autarcização e de Criação de Áreas de Conservação da Biodiversidade 

Para além das normas incluídas nos Artigos 9 e 10 do Decreto No.23/2008 de 1 de 

Julho, que aprova o Regulamento da Lei do Ordenamento do Território, e nos Artigos 

37 e 39 da Lei No.16/2014, de 20 de Junho, Lei da Conservação da Biodiversidade, 

aplicam-se às consultas realizadas em zonas urbanas para efeitos de aprovação de 

instrumentos de ordenamento territorial que recaiam sobre tais zonas, para efeitos de 

criação de autarquias locais, para efeitos de reassentamento populacional 

involuntário decorrentes de projectos justificados pela existência de interesse, 

utilidade e necessidade públicos, incluindo a criação de áreas de conservação da 

biodiversidade, os mesmos princípios e requisitos processuais e institucionais 

previstos no presente Decreto, com as devidas adaptações.  
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Artigo 19. Valor Jurídico da Consulta e Documentos Associados  

1. É nulo e de nenhum efeito legal o DUAT, licença especial, licença ambiental ou 
outra licença ou autorização cuja atribuição não tenha observado todos os 
princípios e requisitos processuais impostos pelo presente Decreto.  

2. A posição tomada pela comunidade em sede de consulta comunitária é 
vinculativa para o Estado, para as empresas e outras entidades, excepto nos 
casos em que o Estado tenha de implementar projectos devidamente 
justificados com base na existência de interesse, utilidade ou necessidade 
pública e seguindo os procedimentos impostos por lei.  

3. Nos casos referidos no número anterior, deverá ser conduzido o competente 
processo de expropriação nos termos da lei, devendo o processo de negociação 
de pacotes de compensação seguir as normas previstas no presente Decreto 
com as devidas adaptações.   

4. Do processo de consultas resultarão os seguintes documentos, cujos modelos 
constarão das Normas Técnicas a aprovar pela entidade competente para a 
gestão de terras, nomeadamente: 

a) Actas e Sínteses das Consultas 
b) Memorandos de Entendimento 
c) Contratos ou Acordos  
d) Pareceres de Conformidade 

5. As actas das consultas conterão a descrição geral dos assuntos debatidos nos 
encontros realizados, incluindo a indicação dos participantes bem como os 
termos gerais dos principais acordos alcançados;   

6. Depois de lidas em voz alta no fim de cada encontro, as actas das consultas 
serão assinadas por pelo menos 9 membros da comunidade local a serem 
indicados no início do encontro, dentre os quais será incluído o líder comunitário 
e o presidente da entidade de representação comunitária, e integrando, no 
mínimo, 50% de mulheres.  

7. As actas serão igualmente assinadas pelo Administrador do Distrito e pelo 
representante legal do requerente. 

8. As actas das consultas serão complementadas por sínteses descrevendo com 
detalhe os temas debatidos nas consultas, bem como os comentários e 
contribuições oferecidos pelos participantes.   

9. As actas e sínteses das consultas serão preparadas pela entidade    
responsável pela condução das consultas. 

10.  As consultas comunitárias, incluindo a negociação e formalização de acordos, 
podem ser monitoradas pelas organizações da sociedade civil. 

11. No final do processo de consultas serão emitidos pareceres de conformidade 
confirmando a realização da consulta e a observância de todos os 
procedimentos legais, bem como a salvaguarda dos direitos e interesses 
legítimos das partes e inexistência de conflitos ou reclamações. 

12. Os pareceres de conformidade serão emitidos pelas seguintes entidades: 
a) Administrador do Distrito;  
b) Comissão Nacional de Direitos Humanos, no caso de   projectos que 

impliquem extinção de direitos e expropriação de bens e reassentamento 
populacional involuntário, ou em qualquer outro caso em que a presença da 
CNDH nas consultas seja solicitada pela comunidade local, pela sociedade 
civil ou pelo Governo.   
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13. A aprovação e formalização de contratos e memorandos precede a emissão do 
DUAT a favor dos requerentes, devendo a autorização comunitária para tal 
emissão vir explicitamente mencionada os referidos contratos ou memorandos. 

 
 

CAPÍTULO III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA   

 

Artigo 20.  Líderes Tradicionais 

Os líderes tradicionais, enquanto autoridades reconhecidas no contexto juridico 

normativo das comunidades locais e enquanto repositários da memória histórica das 

comunidades no contexto da gestão e administração da terra e dos recursos naturais, 

integram a categoria de entidades de representação comunitária no contexto das 

consultas comunitárias objecto do presente Decreto. 

 

Artigo 21. Responsabilidades dos Líderes Tradicionais  nas Consultas 

1. Além do papel de conselheiros e de referência histórica e legal costumeira no 
concernente à ocupação e uso de terras comunitárias e no concernente ao 
reconhecimento de direitos adquiridos ao abrigo do Artigo 12 (a) e (c) da Lei de 
Terras, os líderes comunitários têm igualmente a responsabilidade de provisão 
das provas referidas no Artigo 15 (b), da Lei de Terras. 

2. Ao abrigo do Artigo 30 da Lei de Terras e do Artigo 113 do Decreto No.11/2005 
de 10 de Junho, que aprova o Regulamento da Lei dos Órgãos Locais do 
Estado, são criados comités comunitários de gestão de terras e recursos 
naturais, abreviadamente designados por CGT, como entidades de 
representação das comunidades em matéria de gestão e administração de 
terras e recursos naturais e desenvolvimento comunitário, incluindo a sua 
representação em todas as fases dos processos de consultas comunitárias.  

3. Quando não existam, os processos de delimitação de terras comunitárias 
mencionados no Artigo 8 do presente Decreto e regulados pelo Anexo Técnico 
ao Decreto No.66/98, de 8 de Dezembro, que aprova o Regulamento da Lei de 
Terras, incluirão a criação de CGT.   

4. O CGT representa todos os membros da comunidade local, homens e mulheres, 
devendo, em particular, assegurar a representação adequada e abrangente de 
todos os grupos de interesse e grupos vulneráveis existentes na comunidade. 

5. É responsabilidade dos líderes comunitários e dos membros dos CGT 
consciencializar os membros das comunidades sobre a importância da sua 
presença e participação nas consultas comunitárias,  bem como a sua 
consciencialização sobre a obrigação de honrar os compromissos por elas 
assumidos e formalizados nos contratos resultantes dos processos de consultas. 

Artigo 23. Composição dos CGTRN 

1. O CGT será composto por pelo menos 11 pessoas e integrará, no mínimo, 50%  
de mulheres; 

2. Os líderes comunitários podem ser membros dos CGT, quando sejam 
escolhidos de acordo com o processo indicado no Artigo 23 do presente 
Decreto. 
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Artigo 24. Selecção de Membros dos CGT 

1. Os membros do CGT serão escolhidos por voto público numa reunião 
organizada para o efeito que deverá contar com a presença do maior número 
possível de membros da comunidade;  

2. Os candidatos a membros do CGT devem ser propostos por pelo menos dois 
membros da comunidade e endossados por pelo menos mais dois membros;   

3. A reunião para a criação dos CGT será realizada na fase de preparação prévia, 
prevista no Artigo 4, No.2, do presente Decreto;    

4. Nos casos onde já tenham sido criados comités comunitários, a reunião 
mencionada no número anterior será realizada com o objectivo de confirmação 
pública da composição, objectivos e mandato do CGT, os quais, onde 
necessário, deverão ser ajustados em conformidade com as disposições do 
presente Decreto.   

Artigo 25. Papel das Autoridades Comunitárias Reconhecidas no Contexto da 

Coordenação com os Órgãos Locais do Estado  

1. Para efeitos do presente regulamento, e com a excepção dos líderes 
comunitários escolhidos com base em normas e costumeiras, as autoridades 
comunitárias reconhecidas pelo Estado de acordo com o Artigo 4 do Decreto 
No.15/2000, de 20 de Junho, têm como responsabilidade principal apoiar as 
instituições de representação comunitária em acções de divulgação e 
capacitação sobre políticas e leis do Estado em relação ao uso e 
aproveitamento da terra e outros recursos naturais, assim como a 
responsabilidade de apoiar o governo distrital na fiscalização da legalidade dos 
processos de consultas comunitárias.  

2. As autoridades comunitários acima referidas, tendo um papel de ligação entre o 
Estado e as comunidades locais no contexto da administração pública, não 
constituem instituições de representação comunitária para efeitos de consultas 
comunitárias, cabendo tal papel às entidades e instituições devidamente 
escolhidas pelas comunidades locais de acordo com  as suas regras e práticas 
costumeiras e com as disposições do presente Decreto.   

Artigo 26: Papel dos Conselhos Consultivos Locais 

Os Conselhos Locais criados pelo Decreto No. 11/2005, de 10 de Junho, não 

substituem nem representam as comunidades locais em matérias de gestão e 

administração de terras e recursos naturais no geral, e no contexto das consultas 

comunitárias em particular.   

 

CAPÍTULO IV: DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 27. Integração entre consultas comunitárias para o licenciamento 

ambiental e para atribuição de DUATs 

1. Por forma a evitar situações de duplicação desnecessária de processos e 
recursos, e tendo em conta o princípio da precedência do licenciamento 
ambiental sobre outras licenças ou autorizações, em todos os casos em que a 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

56 
 

ocupação de terras esteja sujeita por lei à condução do processo de avaliação 
do impacto ambiental para a emissão da competente licença ambiental, as 
consultas comunitárias a serem realizadas no âmbito deste processo e 
reguladas pelo Decreto No.54/2015, de 31 de Dezembro, deverão integrar os 
procedimentos previstos no presente Decreto com vista à avaliação de impactos 
sociais decorrentes da ocupação e uso de terras comunitárias por projectos de 
investimento. 

2. Nos casos mencionados no número anterior, as actas e sínteses de consultas 
comunitárias, assim como os pareceres de conformidade, previstos no Artigo 16 
do presente Decreto constituem parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental. 

3. A decisão sobre a viabilidade ambiental dos projectos prevista no Artigo 21 do 
Decreto 54/2015, de 31 de Dezembro, é igualmente condicionada ao parecer de 
conformidade a emitir pelo Administrador do Distrito e pela Comissão Nacional 
de Direitos Humanos, nos termos previstos no Artigo 16 do presente Decreto, 
para efeitos de comprovação da viabilidade social da actividade no respeitante 
ao uso de terras ocupadas por comunidades locais.  

4. O DUAT provisório incluído no Artigo 11 do Decreto 54/2015, de 31 de 
Dezembro, será substituído pelo Parecer de Conformidade das Consultas 
Comunitárias emitido pelo Administrador do Distrito e pela Comissão Nacional 
de Direitos Humanos nos casos envolvendo expropriação de direitos e 
reassentamento involuntário. 

5. O DUAT provisório só será emitido após a emissão da licença ambiental nos 
termos previstos no Decreto 54/2015, de 31 de Dezembro. 

Artigo 28. Custas das Consultas e Responsabilidades das Partes  

1. Com excepção das comunidades locais, todas as demais partes envolvidas nos 
processos de consultas comunitárias e públicas, incluindo as instituições do 
governo, deverão custear as despesas da sua participação, devendo os 
requerentes de DUATs e outras licenças cobrir as despesas relativas à provisão 
de informação, capacitação, assessoria, transporte e outros custos associados à 
participação das comunidades locais.   

2. É responsabilidade do governo, enquanto entidade responsável pela supervisão 
da legalidade dos processos e da fiscalização do cumprimento da lei com a 
devida imparcialidade, equidistância e rigor, cobrir os custos da sua própria 
participação, exceptuando os custos de acesso à informação e documentos 
relativos aos projectos ou programas em causa, tal como previsto na alínea (c) 
do artigo 25, No.5, do Decreto No. 54/2015 de 31 de Dezembro, quando tais 
projectos ou programas não sejam da iniciativa do próprio governo. 

3. Os custos da participação de entidades do governo, a todos os níveis, serão 
cobertos pelos valores previstos no artigo 27 do Decreto 54/2015 de 31 de 
Dezembro, pelo Fundo de Desenvolvimento Sustentável, ou por outras fontes a 
determinar pela entidade que superintende o sector de terras e ambiente.  

Artigo 29. Questões Fatais 

Constituem questões fatais, impeditivas da atribuição de DUATs e da decisão de 

extinção de direitos e reassentamento involuntário as seguintes: 

a) Inexistência prévia de Planos Distritais de Uso da Terra nos distritos onde haja 
interesse em implementar projectos de investimento públicos ou privados; 
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b) Falta de delimitação de terras das comunidades visadas para a ocupação por 
investimentos;  

c) Possibilidade de implementação do projecto com manutenção do DUAT na 
posse das comunidades; 

d) Falta de justificação técnica e formal da existência de motivos de interesse, 
necessidade e utilidade pública para a extinção de direitos  legítimos das 
comunidades locais e respectivas famílias ou residentes individuais; 

e) Falta de justificação prévia, técnica e formal, da necessidade de imposição do 
reassentamento populacional involuntário; 

f) Falta de garantia prévia pelo Estado da posse de recursos financeiros, humanos 
e materiais suficientes para o pagamento prévio e justo de compensações por 
expropriação e reassentamento populacional involuntário, bem como para a 
condução correcta de todos os procedimentos legalmente impostos para tais 
casos; 

g) Falta de confirmação prévia da existência, em quantidade e qualidade 
adequados, de terra e outros recursos naturais essenciais para a garantia da 
base de segurança alimentar e desenvolvimento social e económico colectivo e 
individual de populações que tenham sido alvo da decisão de expropriação e/ou 
reassentamento involuntário. 

 

Artigo 30. Infracções, Responsabilização e Sanções (*) 

1. Todas as partes envolvidas nos processos de consultas, incluindo as 
comunidades locais, serão responsabilizadas pelo cometimento de infrações às 
disposições do presente Decreto nos termos previstos no número seguinte: 

2. Constituem infrações puníveis com pena de multa as seguintes: (..) 
a) A obstrução ou embaraço sem justa causa dos processos de consulta 

previstos no presente Decreto: (…) 
b) Sonegação ou omissão de informação relevante para a apreciação do pedido 

de DUAT: (...) 
c) Uso indevido de qualquer ramo das forças de defesa e segurança: (…) 
d) Incumprimento total ou parcial dos acordos ou contratos de parceria no prazo 

acordado: (…) 
e) Exercício ilegal da actividade de consultoria social e ambiental: (…) 
f) Alteração indevida e não autorizada do conteúdo de actas ou sínteses de 

consultas: (…) 
3. À falsificação de assinaturas nas actas das consultas e noutros documentos    

associados serão aplicadas as sanções previstas no Código Penal. 

(*)(As disposições deste artigo serão completadas na Versão Final, após recolha de contribuições de todas as consultas, 

servindo por ora, como referência, o estatuído no Artigo 28 do Decreto 54/2015, de 1 de Dezembro.) 

 

Artigo 31. Resolução de Conflitos  

1. Os litígios ou diferendos na interpretação e implementação do presente Decreto 
que não sejam resolvidos amigavelmente, serão resolvidos por recurso ao 
Ministro que superintende a área de terras ou ao tribunal judicial competente. 

2. A interposição, pelas comunidades locais, de recurso relativo aos processos de 
consultas comunitárias será feita junto aos governos distritais ou ao tribunal do 
mesmo nível, com conhecimento da CNDH. 
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3. A interposição de recurso pelas comunidades mencionada no número anterior 
tem efeito suspensivo sobre a decisão de atribuição do DUAT ou licenças ao 
requerente privado, ou sobre a decisão de expropriação e extinção de direitos e 
ocupação de terras comunitários pelo Estado. 

4. Os conflitos resultantes do não cumprimento dos contratos negociados no 
contexto de consultas comunitárias são resolvidos, em primeira instância, por 
uma entidade reconhecida de mediação e conciliação, havendo lugar a recurso 
ao tribunal judicial competente em caso de insucesso do processo de mediação.  

 
 

Artigo 32. Alteração ao Artigo 11, No. 2, alínea (m), do Decreto 54/2015, de 31 de 

Dezembro 

Por forma a harmonizar as consultas comunitárias a realizar no âmbito do 

licenciamento ambiental e do processo de atribuição de DUATs, é revogada a alínea 

(m) do Artigo 11 do Decreto 54/2015, de 1 de Dezembro, e substituída pelo seguinte 

texto: 

….. 

(m) Apresentação do Parecer de Conformidade relativo a consultas 

comunitárias realizadas no âmbito da atribuição de DUATs, emissão de 

licenças especiais ou autorizações, bem como consultas comunitárias para a 

emissão de declarações para efeitos de expropriação e extinção de direitos e 

reassentamento involuntário; 
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2.2. PLANO DE EXPLORAÇÃO E REVOGAÇÃO DE DUAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultores: 
Eduardo Chiziane 

Cirineu Ferreira 
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2.2.1. MATRIZ COMPARATIVA JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE  REVISÃO 

PONTUAL DA LEI DE TERRAS E SEU REGULAMENTO 

 

 

Art 

 

 

LEI 19/97 de 1 de OUTUBRO 

– LEI DE TERRAS 

 

Art 

 

PROPOSTA DE 

REVISÃO DA LEI DE 

TERRAS 

 

COMENTÁRIOS - 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Direito de Uso e 

Aproveitamento da 

Terra 

 

CAPÍTULO III 

Direito de Uso e Aproveitamento 

da Terra 

 

18 nº 

1 al. 

a) e 

nº 2 

 

 

Extinção do Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra 

 

1. O direito de uso e 
aproveitamento da terra 
extingue – se: 

a) Pelo não cumprimento do 
Plano de Exploração ou do 
Projecto de Investimento, 
sem motivo justificado, no 
calendário estabelecido na 
aprovação do pedido, 
mesmo que as obrigações 
fiscais estejam a ser 
cumpridas; 

b) Por revogação do direito de 
uso e aproveitamento da 
terra por motivos de 
interesse público, precedida 
do pagamento de justa 
indemnização e/ou 
compensação; 

c) No termo do prazo ou da sua 
renovação; 

d) Pela renúncia do titular. 
2. No caso de extinção do direito 

de uso e aproveitamento da 
terra, as benfeitorias não 
removíveis revertem á favor do 
Estado. 

 

 

18 nº 1 

al. a) e 

nº 2 

 

Extinção do Direito de 

Uso e Aproveitamento 

da Terra 

1. O direito de uso e 
aproveitamento da 
terra extingue – se: 

a) Por revogação do 
direito de uso e 
aproveitamento da 
terra por motivos de 
interesse público, 
precedida do 
pagamento de justa 
indemnização e/ou 
compensação; 

b) No término do prazo 
da sua renovação; 

c) Pela renúncia do 
titular. 

 
NOTAS: 

I. Eliminamos a al. a) 
do nº 1 da actual lei; 

II. Eliminamos o nº 2 
da actual lei. 

 
 

 

Extinção do Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra 

 

Remete – se aos comentários do 

Artigo 27, abaixo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Exercício de Actividades 

  

CAPÍTULO IV 

Exercício de 

Actividades 

 

CAPÍTULO IV 

Exercício de Actividades 
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Económicas 

 

Económicas Económicas 

 

19 

 

Exploração 

 

O requerente de um pedido de 

direito de uso e aproveitamento 

da terra deve apresentar um 

Plano de Exploração. 

 

 

19 

 

Plano de Exploração 

 

1. O requerente de 
um pedido de direito 
de uso  e 
aproveitamento da 
terra deve apresentar 
um projecto de 
investimento contendo 
a seguinte informação: 

a) Identificação do 
requerente; 

b) Valor e forma de 
realização do 
investimento; 

c) Prazo e 
condições do início da 
implementação do 
projecto; 

d) Cronograma das 
actividades a realizar, 
infra-estruturas a 
implantar e montantes 
a investir durante o 
período de vigência do 
DUAT provisório. 

e) Parecer do 
sector responsável 
pelo ramo de negócio.  

2. Nos casos em 
que se pretenda 
implementar projectos 
que abrangem mais de 
uma actividade, 
deverão os 
requerentes 
apresentar os 
pareceres e dos 
sectores responsáveis 
pelos ramos de 
actividade propostos, 
bem como as licenças 
e autorizações 
necessárias. 

3. Na vigência do 
DUAT provisório, o 
requerente pode 
efectuar a  alterações 
e modificações ao 
projecto inicial, 
devendo para o efeito 
comunicar aos 
Serviços Provinciais 
de Geografia e 

 

Plano de Exploração 

 

1. É nesta disposição legal que se 
estabelece o carácter imperativo da 
apresentação do plano de 
exploração para efeitos de pedido 
de direito de uso e aproveitamento 
da terra. 

Entretanto, a norma apresenta – se 

de certa forma oca e com déficit de 

conteúdo essencial, 

nomeadamente: 

a) Não indica os elementos que 
devem compor o plano de 
exploração; 

b) Não indica os requisitos a respeitar 
para a submissão do plano de 
exploração. 

2. Estamos perante uma figura 
inspirada numa realidade política e 
jurídica extinta (Revolução do 
Outubro / Direito dos Países 
Socialistas), com o 
desmoronamento da antiga União 
Soviética. 

Daí que em sede de estudo de direito 
comparado não tenhamos 
encontrado esta figura em nenhum 
ordenamento jurídico, incluindo no 
sistema jurídico actual da 
Federação Russa. Prosseguindo 
objectivos da colectivização da terra 
e dos meios de produção típicos do 
sistema socialista, esta figura, que 
remonta á primeira lei de terras 
mostra – se hoje desajusta da 
realidade socio – económica. 

3. As omissões de que enferma o 
presente articulado concorrem para 
que os agentes da administração 
pública recorram em muitos casos 
ao poder descricionário para a 
resolução das diversas questões 
que se levantam em torno do Plano 
de Exploração. Como é de esperar, 
esta actuação descricionária varia 
bastante de província para 
província o que corresponde dizer 
que gera problemas de falta de 
uniformização na interpretação e 
implementação da lei. 

4. Outro aspecto importante tem a ver 
com facto de nesta disposição não 
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Cadastro e demais 
entidades envolvidas 
das alterações 
efectuadas, desde que 
as novas actividades 
não contrariem os fins 
a que a parcela em 
causa se destina. 

 

se estabelecer um modelo 
apropriado de elaboração do Plano 
de Exploração, que servisse de 
guião para todos os requerentes de 
DUAT, em função das dimensões 
das áreas requeridas, dos tipos de 
actividade e em se tratando de 
pessoas singulares ou pessoa 
colectiva.  

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Processo de Autorização de 

Pedidos de Uso e 

Aproveitamento da Terra 

  

CAPÍTULO VI 

Processo de 

Autorização de 

Pedidos de Uso e 

Aproveitamento da 

Terra 

 

 

CAPÍTULO VI 

Processo de Autorização de Uso e 

Aproveitamento da Terra 

 

26 

 

 

Autorização Definitiva 

 

Desde que cumprido o Plano de 

Exploração dentro do período de 

autorização provisória, é dada a 

autorização definitiva de uso e 

aproveitamento da terra e emitido 

o respectivo título. 

 

 

26 

 

Autorização Definitiva 

 

1. A autorização 
definitiva será emitida 
a pedido do 
requerente, desde que 
cumprido o 
estabelecido na al. d) 
do nº 1 do artigo 19 da 
presente lei, devendo 
o requerente 
apresentar para o 
efeito os respectivos 
comprovativos. 

2. Havendo 
dúvidas sobre o 
cumprimento das 
metas estabelecidas 
na autorização 
provisória, podem os 
Serviços Provinciais 
de Geografia e 
Cadastro, promover 
acções de verificação 
no terreno com o fim 
único de efrir o nível 
de cumprimento 
destas mesmas 
metas. 

3. Nos casos de 
cumprimento parcial 
do estabelecido na 
autorização provisória, 
podem os Serviços de 
Geografia e Cadastro, 
a pedido do 

 
Autorização Definitiva 

 
1. Na sua primeira parte, esta 

disposição legal condiciona a 
obtenção da autorização definitiva 
bem como a emissão do respectivo 
título ao cumprimento do plano de 
exploração, oque resulta pernicioso 
para o investidor, pois: 

a) Não se afigura justo impor ao 
requerente que use a totalidade da 
parcela requerida no prazo da 
autorização provisória, cerceando – 
lhe a possibilidade de gerir os seus 
investimentos, tomar as suas 
decisões de investimento de forma 
livre e apoiado nas oportunidades 
de mercado que melhores 
rendimentos o possam 
proporcionar; 

b) Fica implícito nesta disposição que 
o Plano de Exploração é de certa 
forma inalterável, o que não faz 
sentido, pois, uma actividade 
proposta num determinado peródo 
pode por força de alterações de 
condições de mercado deixar de 
ser viável, não devendo por isso o 
investidor ou requerente manter – 
se preso a esse projecto inicial. 
Deve – se portanto, permitir aos 
requerentes ou investidores realizar 
ajustamentos, modificações ao 
projecto inicialmente proposto, 
desde que não viole outras 
disposições da lei de terras e seu 
regulamento. 

2. Considerando que a presente 
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requerente, prorrogar 
a autorização 
provisória.  

proposta vai no sentido da 
eliminação da figura de Plano de 
Exploração, ao ser substituída 
nesta disposição, a figura que a 
substituir deve para efeitos de 
emissão do DUAT DEFINITIVO, 
adoptar o seguinte critério de 
avaliação: 

a) Que o investimento proposto ou 
reformulado tenha sido realizado 
em 50%; 

b) Que as infraestruturas essenciais 
tenham sido implantadas e em 
condições de operação; 

c) Que estejam cumpridas todas as 
obrigações fiscais inerentes ao 
negócio; 

d) Que estejam sendo cumpridas as 
obrigações estabelecidas no Plano 
de Gestão Ambiental, quando 
aplicável. 

3. Em sede de trabalho de campo 
constatamos que pelas razões 
acima mencionadas, muitos 
requerentes optam por fazer 
estimativas abaixo do nível de 
desenvolvimento que planeiam 
alcançar no plano que submetem 
junto com o pedido, com todas as 
consequências daí decorrentes.  

 

27 

 

 

Revogação da Autorização 

Provisória 

 

No término da autorização 

provisória, constatado o não 

cumprimento do Plano de 

Exploração sem motivos 

justificados, pode a mesma ser 

revogada, sem direito a 

indemnização pelos 

investimentos não removíveis 

entretanto realizados. 

 

 

 

27 

 

Revogação da 

Autorização 

Provisória 

 

1. No término da 
autorização provisória, 
constatado o não 
cumprimento das 
metas programadas 
para esta fase no 
projecto de 
investimento sem 
motivos justificados, 
pode a mesma ser 
revogada se tal 
resultar de motivos 
dolosos imputáveis ao 
requerente e se forem 
detectadas situações 
que a impossibilidade 
de efectivação do 
projecto, tais como: 

a) Abandono da 
área e das 
infraestruturas; 

b) Falência da 
empresa 

 

Revogação da Autorização 

Provisória 

 

Duas questões se levantam da 

análise a esta disposição legal: 

1. A não indicação, ainda que 
exemplificativamente, do são 
Motivos Justificados admissíveis 
para o incumprimento do Plano 
de Exploração. Desta situação 
resulta o seguinte: 

a) Ausência de critério para aferição 
do incumprimento do Plano de 
Exploração; 

b) Falta de objectividade nos 
processos de fiscalização; 

c) Predominância do livre arbítrio dos 
agentes da administração pública 
no processo de tomada da decisão 
de revogação do DUAT, podendo 
promover o recurso a práticas 
menos correctas. 

2. Revogação do DUAT sem direito 
á indemnização pelos 
investimentos não removíveis, 
realizados. Nesta parte da norma 
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implementadora do 
projecto; 

c) Cessação ou 
perda do 
financiamento. 

2. Para o efeito do 
estatuído no número 
anterior, constituem 
motivos justificados 
para o incumprimento 
das metas 
estabelecidas na 
autorização provisória: 

a) A ocorrência de 
motivos de força maior 
como cheias e outro 
tipo de calamidades 
naturais, guerra, 
cataclismos, dentre 
outros; 

b) Ocorrência de 
pragas ou calamidade 
de saúde pública que 
afecte 
significativamente as 
possibilidades de 
implementação do 
projecto; 

c) Demoras na 
obtenção de licenças e 
autorizações por 
razões não imputáveis 
ao requerente; 

d) Demora na 
resolução de conflitos 
com as comunidades 
locais; 

e) Outros motivos 
atendíveis. 

3. A decisão de 
revogação do DUAT 
provisório será sempre 
fundamentada, 
devendo dentre outras 
questões, definir o 
destino a dar as 
infraestruturas não 
removíveis 
implantadas pelo 
requerente, sendo 
este ouvido e gozando 
do direito de 
preferência. 

4. O requerente 
pode, querendo, 
recorrer da decisão de 
revogação do seu 
DUAT provisório nos 
termos da lei.  

em apreço suscitam – se as 
seguintes questões: 

a) Sendo o Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra, um direito 
de natureza patrimonial, 
enquadrado no CAPÍTULO V da 
Constituição da República (Direitos 
e Deveres Económicos, Sociais e 
Culturais), concretizado no Artigo 
82 da CRM (Direito de 
Propriedade), esta disposição 
enferma do vício de 
inconstitucionalidade porque viola 
frontalmente o estabelecido nas 
disposições constitucionais acima 
indicadas; 

b) Estamos á vontade para afirmar e 
concluir que o acto de reversão á 
favor do Estado das infraestruturas 
implantadas pelo requerente, pelo 
simples facto de lhe ser revogado o 
DUAT Provisório, na prática 
configura EXPROPRIAÇÃO, pelo 
que devia dar direito á justa 
indemnização pelo Estado. 

3. Considerando que a decisão de 
revogação do DUAT de um 
requerente configura uma decisão 
da Administração Pública que 
extingue direitos dos cidadãos, 
indefere o pedido do DUAT 
definitivo e revoga um acto 
administrativo anterior,  deve 
obrigatoriamente ser 
FUNDAMENTADA nos precisos 
termos em que se estabelece no 
artigo 14 da Lei 14/2011 de 10 de 
Agosto, que regula a formação da 
vontade da Administração Pública e 
estabelece as normas de defesa 
dos direitos e interesses dos 
particulares. 

4. Podemos estar também em 
presença de ACTOS NULOS (vício 
de nulidade), atentos ao disposto 
na al. e) do nº 2 do artigo 129 da 
Lei 14/2011 de 10 de Agosto, 
considerando que esta revogação 
constitui acto que ofende o 
conteúdo essencial de um direito 
fundamental, o direito de 
propriedade, estabelecido no já 
citado Artigo 82 da Constituição da 
República de Moçambique. 
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2.2.2. PROPOSTA DE  REVISÃO PONTUAL DA LEI DE TERRAS  

 
PROPOSTA DE REVISÃO DA LEI DE TERRAS 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
É no artigo 19 da Lei 19/97 de 1 de Outubro que se estabelece o carácter imperativo da 
apresentação do plano de exploração para efeitos de pedido de direito de uso e 
aproveitamento da terra. 
 
Entretanto, a norma apresenta – se de certa forma oca e com déficit de conteúdo essencial, 
nomeadamente: 
 

a) Não indica os elementos que devem compor o plano de exploração; 
b) Não indica os requisitos a respeitar para a submissão do plano de exploração. 

 

Estamos perante uma figura inspirada numa realidade política e jurídica extinta (Revolução 

do Outubro / Direito dos Países Socialistas), com o desmoronamento da antiga União 

Soviética. 

Daí que em sede de estudo de direito comparado não tenhamos encontrado esta figura em 

nenhum ordenamento jurídico, incluindo no sistema jurídico actual da Federação Russa. 

Prosseguindo objectivos da colectivização da terra e dos meios de produção típicos do 

sistema socialista, esta figura, que remonta á primeira lei de terras mostra – se hoje 

desajusta da realidade socio – económica. 

As omissões de que enferma o presente articulado concorrem para que os agentes da 
administração pública recorram em muitos casos ao poder discricionário para a resolução 
das diversas questões que se levantam em torno do Plano de Exploração. Como é de 
esperar, esta actuação discricionária varia bastante de província para província o que 
corresponde dizer que gera problemas de falta de uniformização na interpretação e 
implementação da lei. 
 
Outro aspecto importante tem a ver com facto de nesta disposição não se estabelecer um 
modelo apropriado de elaboração do Plano de Exploração, que servisse de guião para todos 
os requerentes de DUAT, em função das dimensões das áreas requeridas, dos tipos de 
actividade e em se tratando de pessoas singulares ou pessoa colectiva. 
 
Por sua vez, o artigo 26 desta mesma lei, na sua primeira parte, condiciona a obtenção da 
autorização definitiva bem como a emissão do respectivo título ao cumprimento do plano de 
exploração, oque resulta pernicioso para o investidor, pois: 
 

a) Não se afigura justo impor ao requerente que use a totalidade da parcela requerida no 
prazo da autorização provisória, cerceando – lhe a possibilidade de gerir os seus 
investimentos, tomar as suas decisões de investimento de forma livre e apoiado nas 
oportunidades de mercado que melhores rendimentos o possam proporcionar; 

b) Fica implícito nesta disposição que o Plano de Exploração é de certa forma 
inalterável, o que não faz sentido, pois, uma actividade proposta num determinado 
peródo pode por força de alterações de condições de mercado deixar de ser viável, 
não devendo por isso o investidor ou requerente manter – se preso a esse projecto 
inicial. Deve – se portanto, permitir aos requerentes ou investidores realizar 
ajustamentos, modificações ao projecto inicialmente proposto, desde que não viole 
outras disposições da lei de terras e seu regulamento. 
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Considerando que a presente proposta vai no sentido da eliminação da figura de 
Plano de Exploração, ao ser substituída nesta disposição, a figura que a substituir 
deve para efeitos de emissão do DUAT DEFINITIVO, adoptar o seguinte critério de 
avaliação: 
 
a) Que o investimento proposto ou reformulado tenha sido realizado em 50%; 
b) Que as infraestruturas essenciais tenham sido implantadas e em condições de 

operação; 
c) Que estejam cumpridas todas as obrigações fiscais inerentes ao negócio; 
d) Que estejam sendo cumpridas as obrigações estabelecidas no Plano de Gestão 

Ambiental, quando aplicável. 
 
Em sede de trabalho de campo constatamos que pelas razões acima mencionadas, muitos 
requerentes optam por fazer estimativas abaixo do nível de desenvolvimento que planeiam 
alcançar no plano que submetem junto com o pedido, com todas as consequências daí 
decorrentes. 
 
Relativamente ao artigo 27 da lei em referência, duas questões essenciais se levantam: 
 

1. A não indicação, ainda que exemplificativamente, do são Motivos Justificados 
admissíveis para o incumprimento do Plano de Exploração. Desta situação 
resulta o seguinte: 
d) Ausência de critério para aferição do incumprimento do Plano de Exploração; 
e) Falta de objectividade nos processos de fiscalização; 
f) Predominância do livre arbítrio dos agentes da administração pública no processo 

de tomada da decisão de revogação do DUAT, podendo promover o recurso a 
práticas menos correctas. 
 

2. Revogação do DUAT sem direito á indemnização pelos investimentos não 
removíveis, realizados. Nesta parte da norma em apreço suscitam – se as 
seguintes questões: 

a) Sendo o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, um direito de natureza 
patrimonial, enquadrado no CAPÍTULO V da Constituição da República (Direitos 
e Deveres Económicos, Sociais e Culturais), concretizado no Artigo 82 da CRM 
(Direito de Propriedade), esta disposição enferma do vício de 
inconstitucionalidade porque viola frontalmente o estabelecido nas disposições 
constitucionais acima indicadas; 

b) Estamos á vontade para afirmar e concluir que o acto de reversão á favor do 
Estado das infra-estruturas implantadas pelo requerente, pelo simples facto de 
lhe ser revogado o DUAT Provisório, na prática configura EXPROPRIAÇÃO, 
pelo que devia dar direito á justa indemnização pelo Estado. 

 

3. Considerando que a decisão de revogação do DUAT de um requerente configura uma 
decisão da Administração Pública que extingue direitos dos cidadãos, indefere o 
pedido do DUAT definitivo e revoga um acto administrativo anterior,  deve 
obrigatoriamente ser FUNDAMENTADA nos precisos termos em que se estabelece 
no artigo 14 da Lei 14/2011 de 10 de Agosto, que regula a formação da vontade da 
Administração Pública e estabelece as normas de defesa dos direitos e interesses 
dos particulares. 
 

Podemos estar também em presença de ACTOS NULOS (vício de nulidade), atentos ao 
disposto na al. e) do nº 2 do artigo 129 da Lei 14/2011 de 10 de Agosto, considerando que 
esta revogação constitui acto que ofende o conteúdo essencial de um direito 
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fundamental, o direito de propriedade, estabelecido no já citado Artigo 82 da Constituição da 
República de Moçambique. 
 

São estas as questões críticas que determinam a necessidade de revisão da actual 
lei de terras, introduzindo fórmulas que lhe confiram a necessária conformação com a 
Constituição da República e outros diplomas legais tal como a lei 14/2001 de 10 de 
Agosto, que regula a formação da vontade da Administração Pública e estabelece as 
normas de defesa dos direitos e interesses dos particulares. 
 
Nestas questões também se fundamenta a necessidade de introdução de 
mecanismos que assegurem mais transparência e objectividade na implementação 
da lei, redução da discricionariedade e promoção da protecção de direitos 
fundamentais dos cidadãos, bem como um ambiente de negócios atractivo e 
favorável ao investimento nacional e estrangeiro. 
 

******************* 
************ 

****** 
 

 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 
Lei Nº ____/2019, de ________ 

 
Com o objectivo de assegurar que o uso e aproveitamento da terra continue 
prevaleça como direito de todo o povo moçambicano  e meio universal de criação da 
riqueza e do bem – estar social, foram adoptados ao longo dos anos diversos 
instrumentos legais, desde a Política Nacional de Terras aprovada pela Resolução 
10/95 de 17 de Outubro, Leis, Decretos e Diplomas Ministeriais. 
 
O desafio de continuar a garantir o acesso e a segurança da posse da terra, tanto 
para os camponeses moçambicanos como dos investidores nacionais e estrangeiros, 
dita a necessidade de conformar algumas disposições da Lei 19/97 de 1 de Outubro 
(Lei de Terras), com a Constituição da República, e adequá-la à actual conjuntura 
política e económica. 
 
Da experiência acumulada nos vinte e dois anos  de implementação da actual lei de 
terras, ressalta a necessidade de introduzir melhorias em diversas disposições desta 
lei, bem como introduzir medidas que garantam maior transparência e objectividade 
na implementação da lei de terras. 
 
As profundas transformações que se têm vindo a operar no mundo em geral e no 
país em particular, especialmente as decorrentes da implementação de medidas de 
natureza económica com o objectivo de assegurar um ambiente favorável ao 
investimento nacional e internacional que concorra e contribua para o 
desenvolvimento da economia nacional, ditam a necessidade da introdução de 
melhorias num diploma legal de crucial importância como a lei de terras. 
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Nestes termos e ao abrigo do disposto no artigo ___ da Constituição, a Assembleia 
da República determina: 
 
Artigo 1 
Aprova os novos textos dos artigos 18, 19, 26 e 27 da Lei 19/97 de 1 de Outubro. 
 
Artigo 2 
Revoga os artigos 18, 19, 26 e 27 da Lei 19/97 de 1 de Outubro. 
 
Artigo 3 
(Entrada em vigor) 
A presente lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação. 
 
Aprovado pela Assembleia da República. 
 

******************* 
************** 

******* 
 
 

Artigo 18 
(Extinção do direito de uso e aproveitamento da terra) 

O direito de uso e aproveitamento da terra extingue – se: 
d) Por revogação do direito de uso e aproveitamento da terra por motivos de interesse 

público, precedida do pagamento de justa indemnização e/ou compensação; 
e) No término do prazo da sua renovação; 
f) Pela renúncia do titular. 

 
Artigo 19 

(Plano de exploração) 
1. O requerente de um pedido de direito de uso  e aproveitamento da terra deve 

apresentar um projecto de investimento contendo a seguinte informação: 
a) Identificação do requerente; 
b) Valor e forma de realização do investimento; 
c) Prazo e condições do início da implementação do projecto; 
d) Cronograma das actividades a realizar, infraestruturas a implantar e montantes a 

investir durante o período de vigência do DUAT provisório. 
e) Parecer do sector responsável pelo ramo de negócio.  

2. Nos casos em que se pretenda implementar projectos que abrangem mais de uma 
actividade, deverão os requerentes apresentar os pareceres e dos sectores 
responsáveis pelos ramos de actividade propostos, bem como as licenças e 
autorizações necessárias. 

3. Na vigência do DUAT provisório, o requerente pode efectuar a  alterações e 
modificações ao projecto inicial, devendo para o efeito comunicar aos Serviços 
Provinciais de Geografia e Cadastro e demais entidades envolvidas das alterações 
efectuadas, desde que as novas actividades não contrariem os fins a que a parcela 
em causa se destina. 

Artigo 26 
(Autorização definitiva) 

1. A autorização definitiva será emitida á pedido do requerente, desde que cumprido o 
estabelecido na al. d) do nº 1 do artigo 19 da presente lei, devendo o requerente 
apresentar para o efeito os respectivos comprovativos. 
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2. Havendo dúvidas sobre o cumprimento das metas estabelecidas na autorização 
provisória, podem os Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro, promover acções 
de verificação no terreno com o fim único de aferir o nível de cumprimento destas 
mesmas metas. 

3.  
§Único: Nos casos de cumprimento parcial do estabelecido na autorização provisória, podem 
os     Serviços de Geografia e Cadastro, a pedido do requerente, prorrogar a autorização 
provisória. 
 

Artigo 27 
(Revogação da autorização provisória) 

1. No término da autorização provisória, constatado o não cumprimento das metas 
programadas para esta fase no projecto de investimento sem motivos justificados, 
pode a mesma ser revogada se tal resultar de motivos dolosos imputáveis ao 
requerente e se forem detectadas situações que a impossibilidade de efectivação do 
projecto, tais como: 
a) Abandono da área e das infraestruturas; 
b) Falência da empresa implementadora do projecto; 
c) Cessação ou perda do financiamento. 

2. Para o efeito do estatuído no número anterior, constituem motivos justificados para o 
incumprimento das metas estabelecidas na autorização provisória: 
a) A ocorrência de motivos de força maior como cheias e outro tipo de calamidades 

naturais, guerra, cataclismos, dentre outros; 
b) Ocorrência de pragas ou calamidade de saúde pública que afecte 

significativamente as possibilidades de implementação do projecto; 
c) Demoras na obtenção de licenças e autorizações por razões não imputáveis ao 

requerente; 
d) Demora na resolução de conflitos com as comunidades locais; 
f) Outros motivos atendíveis. 

3. A decisão de revogação do DUAT provisório será sempre fundamentada, devendo 
dentre outras questões, definir o destino a dar as infraestruturas não removíveis 
implantadas pelo requerente, sendo este ouvido e gozando do direito de preferência. 

§Único: O requerente pode, querendo, recorrer da decisão de revogação do seu DUAT 
provisório nos termos da lei. 
 

************************ 
*************** 

****** 
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2.2.3. PROPOSTA DE  REVISÃO PONTUAL DO REGULAMENTO DA LEI DE 

TERRAS 

 

 
PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO DA LEI DE TERRAS 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 

O Regulamento da Lei de Terras aprovado pelo Decreto 66/98 de 8 de Dezembro, é o 
diploma por via do qual se concretizam e operacionalizam as disposições da Lei de 
Terras, bem como os princípios estabelecidos na Política Nacional de Terras, 
aprovada pela Resolução 10/95 de 17 de Outubro. 
 
Volvidos vinte e dois anos da implementação da Lei 19/97 de 1 de Outubro (Lei de 
terras), e vinte e um anos da implementação do Decreto 66/98 de 8 de Dezembro 
(Regulamento da Lei de Terras), impõe – se uma reapreciação e reavaliação de 
algumas normas nele contidas por forma a dotá – la de mais actualidade em face dos 
desafios impostos pelas novas dinâmicas económicas, políticas e sociais. 
 
O direito de uso e aproveitamento da terra tornou – se um direito cada vez mais 
articulado com outros direitos de nova geração, nomeadamente, os direitos humanos, 
o direito ao ambiente, o direito á habitação, direitos relativos ás comunidades locais, 
direitos de acesso aos recursos naturais situados no subsolo, dentre outros. 
 
O recente avolumar do investimento nacional e estrangeiro em diversas áreas, com 
destaque para a mineração, agricultura e outras indústrias, justificam a necessidade 
de adopção de medidas de natureza normativa que contribuam para a atracção de 
mais investimentos para o país e para a melhoria do ambiente de negócios. Outro 
sim, impõe – se cada vez mais rigor na gestão do recurso terra e de forma criteriosa 
assegurar os direitos das comunidades locais, bem como evitar a especulação da 
terra e sua ociosidade.  
 
O direito de uso e aproveitamento da terra é um direito quase perpétuo, pelo que a 
sua revogação e extinção devem necessariamente ser entendidos como 
circunstâncias excepcionais. Neste sentido, e para melhor compreensão dos 
fundamentos da presente proposta de revisão, impõe – se um olhar mais actual sobre 
alguns dos conceitos chaves em torno deste diploma e do próprio direito de uso e 
aproveitamento da terra. 
 
Outro aspecto de particular relevância, tem a ver com imperiosa necessidade de 
conformar o Regulamento da Lei de Terras com a Constituição da República e 
demais legislação pertinente, como a Lei 14/2001 de 10 de Agosto, (Lei da Formação 
da Vontade Administrativa do Estado), dentre outras. 
 
A Revogação do DUAT tem hoje uma particular relevância tendo em conta a 
“Campanha Nacional de Fiscalização de Terras” feita pelo Governo, que inclui o 
controle do grau de cumprimento do PE pelos titulares de DUAT, a campanha tem um 
propósito de revogar parcial ou totalmente DUATs (Aspecto reiterado no relatório final 
da Campanha, Promover a revogação ou extinção do DUAT de todas parcelas não 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

72 
 

aproveitadas (incumprimento parcial ou total do PE), por via de processo  
administrativa ou judicial. A LT e o RLT são omissos  em relação aos procedimentos 
apropriados para levar a cabo tais propósitos, o que dia a necessidade de clarificação 
na presente proposta. 

 
Extinção do DUAT 
Noção de extinção de um Direito. A extinção significa tudo o que acabou ou deixou 
de existir, seja um direito, seja uma obrigação ou coisa. Para o caso em análise, 
trata-se de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra. 
 
Causas de extinção do DUAT 

i. O não cumprimento do plano de exploração ou do projecto de investimento 
sem motivo justificado no calendário estabelecido na aprovação do pedido, 
mesmo havendo cumprimento das obrigações fiscais. 

ii. Por revogação do direito de uso e aproveitamento da terra motivada por 
interesse público com observância do direito à indemnização e/ou 
compensação. 

iii. No fim do prazo ou da sua renovação.  
iv. Pela renúncia do respectivo titular. 

 
Formas de extinção do DUAT 
O legislador falou estritamente de revogação na alínea b) do nº. 1 do artigo 18 da lei 
de Terras. Mas nós entendemos que salvo no caso de extinção pelo fim do prazo ou 
de renovação que o acto administrativo consiste na declaração de caducidade do 
direito, noutros casos nomeadamente do não cumprimento do plano de exploração, 
da revogação por interesse público e da renúncia do titular, exige-se a prática de um 
acto revogatório pela entidade competente. 
 
 
Revogação de DUAT 
Noção: A «revogação» é «o acto administrativo que se destina  a extinguir os efeitos 
de outro acto administrativo anterior». A revogação ab-rogatória consiste na extinção 
dos efeitos do acto revogado ad futurum, para o futuro: ela não põe em causa a 
situação passada. A destruição dos efeitos produz-se a partir  da data determinada 
pelo acto revogatório. 
 
A revogação ab-rogatória de um acto administrativo é submetida, como a sua 
adopção, aos requisitos competência, de procedimentos e de forma. 
 
A “Actividade processual” não é um fim em si mesmo, mas um meio que tem por 
objecto, para além da formação, da manifestação ou da execução da vontade da 
Administração Pública, assegurar e garantir a qualidade da decisão e de proteger os 
direitos dos administrados.  
 
Princípios que garantem os interesses do particular na Revogação do DUAT 

1) O direito do particular de ser ouvido/direito a consulta do processo e direito a 
passagem de certidões; 

2) O princípio do acesso do administrado aos elementos de informação; 
3) O Principio da transparência administrativa; 
4) O direito do administrado de ser assistido ou representado por um assessor na 

marcha do processo administrativo; 
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5) O princípio relativo a obrigação de Administração Pública de fundamentar as 
suas decisões susceptíveis de lesar os direitos, interesses; 

6) A obrigação pela Administração Pública de indicar ao administrado os meios 
de recursos e os prazos dentro dos quais eles podem ser exercidos na ocasião 
da notificação; e 

7) do princípio de efectividade procedimental que reagrupa o princípio de 
imparcialidade administrativa e do princípio de decisão. 

 
******************* 

************ 
***** 

 
Decreto Nº ____/2019, de ________ 

Regulamento da Lei de Terras 
 

Havendo necessidade de promover a segurança da posse da terra para os 
investidores nacionais e estrangeiros, bem como pelas comunidades locais e demais 
cidadãos, em conformidade com a actual realidade sócio – económica do país, ao 
abrigo do disposto no artigo ___ da Constituição da República, o Conselho de 
Ministro determina: 
 
    Artigo 1. É aprovado o Decreto Nº __/___ de ___________, que introduz 
alterações nos artigos 13 e 19 do Decreto 66/98 de 8 de Dezembro e cria os artigos 
19 A, 19 B, 19 C, 19 D e 19 F, que passam a constituir parte integrante do 
Regulamento da Lei de Terras. 
 
   Artigo 2. São revogadas todas as disposições do Decreto 66/98 de 8 de Dezembro, 
que contrariem o presente diploma. 
 
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos ___ de _____ de 2019. 
Publique – se. 
 
O Primeiro Ministro, Carlos Agostinho do Rosário 
 

 
MEIOS DE DEFESA DO DUAT 

Artigo 13 
(Direitos dos titulares) 

1. .........................mantem-se 
2. ..........................mantem-se 
3. Os particulares dispões de diferentes meios de defesa dos seus direitos, que 

incluem os meios extrajudiciais, os meios de defesa do DUAT do Direito 
Privado e os meios de defesa do DUAT do Direito Público 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS RELATIVOS A REVOGAÇÃO DO DUAT 
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Art. 19 – A 
(Principios  procedimentais) 

Na tramitação da revogação devem ,dentre outros, ter-se em conta os seguintes 
princípios:  

1) O direito do particular de ser ouvido/direito a consulta do processo e direito a 
passagem de certidões; 

2) O princípio do acesso do administrado aos elementos de informação; 
3) O Principio da transparência administrativa 
4) O direito do administrado de ser assistido ou representado por um assessor na 

marcha do processo administrativo; 
5) O princípio relativo a obrigação de Administração Pública de fundamentar as 

suas decisões susceptíveis de lesar os direitos, interesses; 
6) A obrigação pela Administração Pública de indicar ao administrado os meios 

de recursos e os prazos dentros dos quais eles podem ser exercidos na 
ocasião da notificação;  

7) O principio da inquisição, e 
8) O princípio de efectividade procedimental que reagrupa o princípio de 

imparcialidade administrativa e do princípio de decisão.  
 

Art. 19 – B 
(As fases do  procedimento revogatório) 

O procedimento  Revogação do DUAT  provisória deve incluir as seguintes fases:  
a) arranque do procedimento 
b) instrução do procedimento 
c) audiência dos interessados  
d) decisão  
e) actos complementares 

 
Art. 19 – C 

(Arranque do procedimento) 
1. O impulso do Procedimento Administrativo Revogatório dá-se através dos actos 

propulsivos privados ou públicos. 
2. Os actos propulsivos públicos são sempre de iniciativa dos órgãos da 

Administração Pública com competência para atribuir DUAT. Assim, a iniciativa 
pública pode ser autónoma ou heterónima.  

a) Autónoma quando o acto revogatório é da iniciativa do próprio órgão que 
poderá emitir o acto administrativo revogatório, por exemplo que pode 
decorrer das actividades de fiscalização de terras, que constatem graves 
incumprimentos do plano de exploração.  

b) Heterónima quando pertence tal competência a órgão diverso do propulsor. 
A iniciativa heterónima pode resultar de órgãos estranhos à Administração 
Pública 

3. Actos propulsivos privados ou particulares são o requerimento, as denúncias, as 
reclamações e recursos. 

a) o requerimento é uma petição que um particular dirige a uma autoridade 
administrativa, solicitando que esta dê satisfação a um seu interesse 
legítimo. O requerimento do particular visa a obtenção de um acto 
administrativo a seu favor.  O requerimento do particular deve conter a 
assinatura do requerente reconhecida notarialmente.  

b) O requerimento deve apresentar a seguinte estrutura: Endereço 
(designação da entidade a que se destina o requerimento), Cabeçalho 
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(identificação do requerente), Narração dos factos, conclusão (indica-se o 
pedido em termos concretos, claros e precisos) e indicação da data e 
assinatura do requerente.   

c) Denúncia consiste em o particular levar ao conhecimento das autoridades 
públicas que administram a terra factos ou considerações relativas ao 
funcionamento de um serviço público, ou exigir a intervenção destes que é 
por ofício seu dever, ou ainda nos casos em que a Lei de Terras impõe o 
pagamento de taxas de uso e aproveitamento da terra, que em caso de 
incumprimento, esta comina sanções. 

d) As reclamações decorrem da insatisfação do particular relativamente a um 
acto administrativo anteriormente emitido pela Administração de Terras. 
Estes actos provocam uma reapreciação de uma decisão anterior, quanto 
ao seu mérito ou oportunidade e ilegalidade. A reclamação é dirigida ao 
órgão que emanou a decisão, no prazo de 15 dias desde a notificação ou a 
data de tomada de conhecimento. 

 
Art. 19 – D 

                                        (Instrução do procedimento) 
1) A instrução do procedimento administrativo revogatório do DUAT é a fase 

dentro do qual se opera a produção dos elementos que vão determinar a 
formação da vontade da Administração de Terras. Os elementos que 
determinarão a vontade da Administração Pública consistem na prova.  

2) A instrução é dominada pelo principio do inquisitório, Isto quer dizer que a 
Administração de Terras, ainda que o procedimento seja da iniciativa dos 
particulares, pode realizar diligências que as considere necessárias e 
convenientes para a produção de prova, mesmo sobre matérias não 
mencionadas nos requerimentos ou nas respostas dos interessados, enfim, a 
Administração de Terras pode decidir coisa diversa ou mais ampla do que a 
solicitada pelos requerentes, sempre que o interesse público o justificar.  

3) O prazo para a averiguação dos factos arrolados pelos requerentes que 
interessam a decisão final pela Administração pública é de dez (10) dias a 
contar da data de recepção do requerimento inicial na secretária dos serviços. 
Este prazo é geral e só é aplicado quando legislação especial não determine 
outros prazos mais ou menos amplos.  O prazo de 10 dias pode ser 
prorrogado, desde que haja motivos ponderosos, comunicando-se ipso facto, 
ao requerente este facto. 

4) Se o procedimento administrativo para a revogação do DUAT implicar a 
realização de diligências fora do serviço requerido, o prazo de dez dias pode 
ser precedido de dilação, a determinar segundo as circunstâncias pelo superior 
hierárquico do serviço, devendo, em todo o caso, ser comunicado ao 
requerente a dilação por imperativos de realização de diligências preliminares 
fora do serviço.  

5) A direcção da instrução do processo de revogação do DUAT incumbe ao órgão 
competente para tomar a decisão final do procedimento. O órgão competente 
para decidir pode delegar este poder no subordinado seu, que posteriormente 
vai remeter para a decisão por quem a Lei de Terras indicar.  

6) A produção de prova deve obedecer as seguintes regras básicas: 
a) Quem alega um facto tem o dever de prová-lo (ónus de prova), sem 

prejuízo do dever de averiguação da Administração Pública. 
b) Incumbe à Administração Pública o dever geral de averiguação dos factos 

alegados pelo requerente. 
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c) Os factos notórios públicos e outros que cheguem ao conhecimento do 
instrutor ex-ofício é supérfluo a sua prova. Neste contexto, o instrutor deve 
fazer constar do relatório final, com destaque, todos os factos que tomou 
conhecimento em virtude do seu ofício. 

d) A Administração Pública aprecia livremente a prova produzida, salvo se 
tratando de documento autêntico ou se a lei exigir uma forma especial de 
prova, momento em que o instrutor se encontrará vinculado a tal meio. 

e) Os particulares podem requerer outras provas que acharem úteis ou 
juntarem ao processo pareceres e documentos que sejam úteis para a boa 
decisão. Estas despesas são custeadas pelo requerente, salvo 
comprovada insuficiência de recursos económicos, aqui será a 
Administração Pública a suportar as despesas.  

f) A produção de prova deve respeitar como seu limite e fundamento o 
princípio da legalidade.  

7. São admitidas todas as espécies de prova aceites em direito no procedimento 
administrativo de revogação do DUAT, desde que sejam convenientes para a 
justa e rápida decisão do procedimento. As principais provas são: 
a) Prova documental: tem como base a apresentação de um documento. Os 

documentos podem ser autênticos (exarados por autoridades publicas) e 
autenticados (lavrados por particulares, quando confirmados perante 
notário; 

b) Prova testemunhal: baseia-se numa peça principal que é o depoimento de 
uma testemunha e é somente admitida nos casos em que a Lei não 
imponha especificamente outro meio de prova ou quando tenha sido 
afastado por vontade das partes. Os depoimentos da testemunha são 
livremente apreciados pela Administração Pública.  

c) Prova pericial: tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio 
de peritos, quando sejam necessários conhecimentos especiais que os 
julgadores não possuem ou quando os factos, relativos a pessoas, não 
devam ser objecto de inspecção administrativa.  

d) Prestação de provas pelos interessados: o instrutor do procedimento pode 
solicitar aos interessados a prestação de informações, apresentação de 
documentos, sujeição a inspecções e colaboração noutros meios de 
prova.  

8. O instrutor do procedimento revogatório pode ex-oficcio ou a pedido do 
requerente mandar realizar exames, vistorias, avaliações, inspecções e 
peritagens ou outras diligências que se reputarem necessárias para a tomada 
da decisão. A realização destas diligências implica as vezes, a nomeação de 
peritos. O valor das declarações dos peritos é livremente fixado pela 
Administração Publica.  

9. Os pareceres são opiniões de natureza técnica emitidas por pessoas 
especializadas da área do saber ou a órgãos colectivos com funções 
consultivas. Os pareceres são obrigatórios e facultativos. Obrigatórios quando 
impostos por lei antes da tomada de decisão. Os pareceres obrigatórios 
podem ser vinculativos ou não vinculativos. 

10. Na área de terras os pareceres tem valor não vinculativo porque as suas 
conclusões não tem de ser seguidas forçosamente pelo órgão administrativo. 
Facultativos são os pareceres que são livremente pedidos pelo instrutor sem 
que a Lei mande seguir tal formalidade para a tomada de decisão.  

11. Os pareceres  devem ser oferecidos no prazo de dez (10) DIAS, quando não 
haja previsão legal contrária, ou que outro não seja fixado pelo órgão que o 
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pede. Nada obsta que o superior fixe prazo inferior ao de dez dias u mesmo 
superior. Tudo depende da natureza do assunto a decidir. 

12. A decisão do órgão administrativo sem parecer obrigatório vinculativo é nula e 
de nenhum efeito. Contudo, o mesmo não se pode dizer relativamente à falta 
do parecer obrigatório não vinculativo, pos neste caso, a decisão é valida e 
eficaz.  

13. O Relatório do instrutor só existe quando o órgão de decisão não coincide com 
o da instrução. Sendo assim, o instrutor elabora um Relatório no qual indica o 
pedido do interessado, resume o conteúdo do procedimento e formula uma 
proposta de decisão, sintetizando as razões de facto e de direito que a 
fundamentam.  
 

Art. 19 – E 
(Audiência dos interessados) 

1. A audiência dos interessados materializa o princípio da participação dos 
cidadãos na tomada de decisões pela Administração. É nesta fase que os 
particulares interessados se pronunciam sobre qualquer questão que interessa 
a uma boa decisão. A necessidade da audiência é determinada pela 
Administração Pública. 

2. Para efeitos da audiência, o órgão da Administração de Terras deve ordenar a 
notificação aos interessados, fixando o local, a data e hora da audiência, bem 
como indicar o sentido provável da decisão e respectivos fundamentos.  

3. A falta da realização da audiência aos interessados, sendo esta obrigatória, 
nos termos da lei, conduz à nulidade do acto que for praticado com a sua 
preterição, especialmente se for desfavorável.  

4. Aos particulares interessados é conferido um leque de direitos no âmbito do 
procedimento administrativo revogatório, nomeadamente, o direito a 
informação, o direito de consulta do processo e o direito à passagem de 
certidões.  

 
Art. 19 – E 

           (Decisão ) 
1. Será um acto administrativo que extingam por ter sido praticado ulteriormente 

um outro acto cujo conteúdo é oposto ao conteúdo do primitivo acto. A decisão 
final é tomada pelo órgão administrativo competente para o efeito e põe termo 
ao procedimento administrativo, que deve ser fundamentada legalmente e de 
facto. Em caso de silêncio: a decisão toma a forma de indeferimento tácito.  

2. Os actos complementares a pratica da decisão incluem a assinatura, a 
fundamentação e a notificação do particular.  

3. As formas são as indicações do escrito — do "instrumentum" — que traduzem 
expressamente as diversas condições de regularidade do acto (o autor, os 
fundamentos e a data do acto, a assinatura, entre outros). 

4. A decisão revogatória deve ser notificada ao interessado, sob pena de ser 
considerada ineficaz, sem efeitos a decisão, por falta de conhecimento do 
destinatário ou interessado. Enfim, nesta fase os momentos são:   
a) Notificação do acto revogatório: é o acto pelo qual a AP dá o 

conhecimento ao particular interessado no procedimento administrativo a 
decisão final do mesmo. 

b) Dever  que a  Administração Pública tem e notificar a acto revogatorio do 
DUAT ao interessado. 
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c) A notificação deve conter o texto integral do acto administrativo – a 
identificação do procedimento, a indicação do autor do acto  e a respectiva 
data, o órgão competente para apreciar a impugnação do acto e o prazo 
para o efeito 

d) As notificações devem ser comunicadas ao interessado no prazo de oito 
(8) dias, após a tomada da decisão do acto administrativo a notificar. 

e) As notificações devem ser feitas pessoalmente ou por oficio. A Outra 
forma admissível é por via Edital, quando os destinatários forem 
desconhecidos, ou que seja uma pluralidade de sujeitos a notificar o que 
inviabilize a utilização da via pessoal. Neste caso, os editais dão afixados 
nos lugares de estilo, através de anúncios em 2 jornais mais lidos no local 
de residência ou da sede dos notificados.   

 
******************* 

************** 
******* 
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Nota prévia 

 

Os Termos de Referência para a preparação deste estudo e relatório indicam: 

O apoio à reforma da administração de terras do SPEED PLUS está sendo dado no 

contexto de um consenso crescente de que é tempo de se revisitar e ajustar vários 

aspectos da Lei de Terras de 1997 e o quadro jurídico afim. O objectivo principal é o 

de  promover o uso produtivo da terra, ao mesmo tempo em que se protege os 

legítimos direitos consuetudinários das comunidades e famílias locais e os direitos dos 

pequenos titulares. A questão da transmissibilidade de DUATs de um titular para outro 

está no centro de tais reformas, pois a possibilidade de se vir com um mercado mais 

fluído de direitos fundiários abre perspectivas para uma maior flexibilidade no acesso 

e posse da terra e maiores investimentos na terra. 

O (s) consultor (s) analisarão de forma crítica o quadro legal e de políticas existente e 

elaborarão propostas de emendas apropriadas aos instrumentos legais existentes ou 

propostas de novos instrumentos com o fim de clarificar os procedimentos relevantes 

para a transmissibilidade de DUATs que garantam uma maior protecção e 

previsibilidade para os investidores. 

Dadas as implicações legais e práticas de qualquer sistema de transferência de 

direitos sobre terras para o registo inicial de tais direitos, o (s) consultor (es) também 

analisará o sistema de registo de terras existente, incluindo a recente alteração 

operada ao nível do Código de Registo Predial, e irá propor os necessários ajustes e / 

ou actualizações. 
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Sumário executivo 
 

Existe um crescente consenso em Moçambique de que “o actual contexto e desafios 

de crescimento e desenvolvimento económico e social do país remete – nos a uma 

necessidade de lançar  uma ... avaliação da governação da terra no pais e olhar para 

os pequenos ajustamentos de percurso que se devem projectar para melhorar o uso 

e aproveitamento da terra”20. E objectivo último da reforma proposta é o de colocar 

este “.. maior recurso natural ao serviço do bem-estar dos moçambicanos, através de 

uma gestão e uso que respeite critérios de equidade, género, acesso uso e 

segurança de posse de forma sustentável em quanto assegura a valorização deste 

factor fundamental de produção”. 

Ora, a transmissibilidade da terra, ou seja, dos direitos que incidem sobre ela é o 

principal mecanismo jurídico para assegurar essa valorização da terra e dos 

investimentos feitos sobre ela. 

O presente Relatório explorou as principais opções de política legislativa que podia, 

no contexto moçambicano, viabilizar o funcionamento de um sistema flexível de 

acesso, posse e uso da terra, incluindo a sua passagem de uma mão para a outra 

mas “... sem nunca perder os princípios Constitucionais em especial a Propriedade do 

Estado sobre a terra e todos os recursos naturais”21. 

Assim, foram identificadas 3 opções de política legislativa: 1) a primeira, passaria por 

uma revisão pontual da Constituição, basicamente ao Artigo 109, eliminando-se o seu 

número 2. É que por este número se veda que os direitos sobre a terra, o que é o 

mesmo dizer, que se veda que a terra  possa ser livremente “vendida, ou por 

qualquer outra forma, alienada, nem hipotecada ou penhorada”. Com a retirada desta 

disposição Constitucional a Lei de Terras seria consequentemente ajustada de modo 

que a transmissão de DUATs se operasse automaticamente, mas sempre sem se 

perder de vista todos aqueles cuidados que a Constituição impõe: evitar o 

açambarcamento e especulação de terras, evitar o desapossamento da terra aos 

mais pobres, evitar a desconsideração dos direitos adquiridos por ocupação, etc; 2) a 

segunda, não se mexendo a Constituição e considerando que o que se proíbe é, na 

realidade, a liberdade de se transmitir o DUAT, ou seja, a livre transmissão de terras, 

se propõe  permitir que, caso a caso e mediante o pedido do interessado, as 

autoridades competentes possam “autorizar” transacções de DUATs. No entanto, na 

regulamentação desse poder de autorização se tem em conta a necessidade de, de 

algum modo, se limitar o poder discricionário de quem tem de autorizar, com o fim de 

se evitar  bloqueios desnecessário ao objectivo de flexibilização do acesso e uso e 

aproveitamento da terra de que a transmissibilidade é um dos seus ingredientes 

principais. Neste cenário se faz apenas a revisão pontual da Lei de Terras, mais 

precisamente ao seu Artigo 16 e os respectivos Regulamentos (Regulamento da Lei 

de Terras e Regulamento do Solo Urbano); 3) a tercera opção reporta-se a um 

                                                           
20 Presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi na abertura do último IX Fórum de Consulta sobre 

Terras, realizado em Maputo, a 7 Novembro de 2018 
21Segundo a orientação do Governo moçambicano transmitida ao FCT pelo Presidente Filipe Jacinto 

Nyusi ao FCT aquando da sua IX Sessão (Maputo, 7 Novembro de 2018). 
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cenário em que nem a Constituição (Artigo 109/2) e nem a Lei de Terras (Art. 16) são 

mexidas: as transacções são viabilizadas (autorizadas pela entidade competente) 

apenas ao nível da figura da “Cessão de exploração”, ou seja, beneficiando apenas a 

titulares de parcelas de  terras em que se tenha feito um significado investimento ou 

despesa. Nesta opção o poder discricionário da autoridade competente para autorizar 

é muito amplo comparativamente ao cenário anterior. 

Em resumo, temos no primeiro cenário um sistema de transmissão de direitos sobre a 

terra “livre e mais ou menos ilimitado”; no segundo, “ dependente da autorização e 

limitado” e no terceiro, “dependente da autorização e muito limitado”. E uma nota 

comum dos três cenários: nenhum dos três cenários a transmissão é totalmente livre, 

pois há sempre freios ao natural instituto humano de acumulação e açambarcamento 

de terras”.    
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Introdução 
 

O objectivo deste estudo e respectivo Relatório foi o de explorar as possibilidades 

que o actual quadro legal e de política de terras em Moçambique oferece para o 

funcionamento de um sistema de transacção de direitos fundiários.  

Trata-se de um exercício promovido pela Direcção Nacional de Terras (DINAT) do 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural com o apoio da Agência 

Americana de Apoio ao Desenvolvimento Internacional (USAID) através do Projecto 

SPEED+. 

O texto começa (Capítulo 1) por trazer alguns elementos de contextualização social e 

histórica que informam as soluções que desde a independência e com a sua primeira 

Constituição (1976) o país foi trazendo em relação aos direitos de propriedade e 

outros direitos patrimoniais menores como os direitos fundiários encarnados no 

mecanismo do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra. Isto tanto ao nível dos 

sucessivos textos Constitucionais como nas respectivas Lei de Terras e 

Regulamentos da Lei de Terras. 

O Capítulo 2 explora os direitos de transmissão do Direitos de Uso e Aproveitamento 

da Terra que são admitidos na Constituição e na Lei de Terra moçambicanas.  

Os capítulos 3 e 4, exploram alguns conceitos ligados aos direitos fundiários (DUAT) 

e dos direitos de propriedade ou patrimoniais, no geral, em particular no caso de 

“prédios rústicos” versus “prédios urbano” e como estes evoluíram ou são entendidos 

e aplicados na prática no contexto da implementação da legislação sobre terras.   

O capítulo 5 discute como é que as pessoas em Moçambique encaram e contornam a 

proibição constitucional de livre transmissão do DUAT.  

Em seguida, no capítulo 6, são trazidas algumas experiências de funcionamento de 

sistemas de livre transmissão de direitos de uso e aproveitamento da terra em países 

com um princípio Constitucional de propriedade do Estado sobre a terra como no 

caso de Moçambique. Enquanto no capítulo 7 são discutidas as vantagens e 

desvantagem para Moçambique no caso de funcionamento de uma solução mais ou 

menos idêntica.  

A questão particular das implicações dos registos cadastral e predial  para um 

sistema de transmissão de DUATs que se quer seguro e flexível é discutida no 

Capítulo 8. 

Finalmente são trazidas 3 opções identificadas como possíveis para viabilizar a  

transmissibilidade de DUATs em Moçambique.  
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2.3.1.Antecedentes e Contexto 
 

Como resumido por Quadros (2002) e Calengo et. al. (2007) após a independência e 

na sequência de uma longa e destrutiva luta armada de libertação nacional, o novo 

Governo nacionalista da FRELIMO  adoptou uma Constituição em 1975 na qual os 

direitos privados à terra do período colonial e os direitos consuetudinários das 

comunidades rurais eram convertidos em direitos de uso e aproveitamento com 

limitadas ou quase nulas possibilidade de transmissão dos mesmos de um titular para 

outro. Unruh (1999) confirmou a importância em Moçambique dessa solução num 

momento histórico da procura de estabilidade e de se estabelecer um novo estado 

pós-colonial através de uma redefinição bastante radical dos direitos à terra com 

restrições nos mercados de terras que, se operadas sem fiscalizações institucionais, 

poderiam exacerbar a instabilidade. 

O país adoptou um modelo centralizado de planificação para organizar a sua 

economia. O novo Governo encontrou empresas comerciais abandonadas, formadas 

na era pré-independência, organizadas principalmente em torno da exploração de 

terras para a exportação de citrinos, algodão, açúcar e copra. Organizações e 

empresas estatais foram organizadas para reactivar essas empresas comerciais ora 

abandonadas.  

Para incentivar a produção de culturas alimentares para a subsistência da população, 

o novo Governo vislumbrou a formação de cooperativas integradas por camponeses 

que haviam cultivado culturas alimentares dentro e nos arredores das empresas 

coloniais comerciais. 

Depois de alguns anos, essa estratégia dupla de desenvolvimento fracassou:  as 

empresas comerciais estatais entraram em colapso e a falta de recursos paralisou  o 

sector de cooperativas rurais (camponesas). 

Uma mudança de estratégia ocorreu no final dos anos 80, em direcção a uma 

economia mais orientada para o mercado, com o incentivo a investimentos pelos 

agricultores familiares, empresas nacionais e internacionais, através do 

reconhecimento dos direitos de ocupação de terrenos e edifícios, e definitivamente 

fora do modelo de planificação centralizada. Essa nova visão e mudanças que foram 

sendo paulatinamente introduzidas desde foram definitivamente consagradas na 

Constituição de 1990 e aprofundados no novo texto constitucional de 2004 . 

Hoje, volvidos mais de 40 anos de independência e mais de 25 anos de convivência 

democrática e de implementação da economia de marcado, entre períodos de paz e 

de conflitos armados internos, o país continua olhando para um futuro melhor de paz 

e prosperidade e bem-estar do seu povo como um todo e individualmente 

considerados.  

E nisso, uma das suas apostas tem sido o uso sustentável da terra e dos restantes 

recursos naturais, incluindo através do seu acesso inclusivo e equitativo e do respeito 

pelos direitos da mulher.  
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Um dos passos dados nesse sentido foi a aprovação de uma Política Nacional de 

Terras em 1995 seguida de uma nova Lei de Terras em 1997 com o objectivi de se 

alinhar com a nova realidade social e constitucional decorrente da nova Constituição 

de 1990, do Acordo Geral de Paz de Roma (1992) que colocou fim à chamada 

Guerra dos 16 Anos entre a RENAMO e o Governo da FRELIMO e o consequente 

regresso massivo de refugiados e deslocados internos àsa suas zonas de origem ou 

sua fixação em novas zonas, em particular nas grandes cidades. A nova Lei de 

Terras deveria igualmente servir aos objectivos de desenvolvimento e luta contra a 

pobreza de que a atracção do investimento directo estrangeiro era uma das suas 

principais estratégias.  

Ora, com a experiência de mais de 20 anos de implementação do actual quadro legal 

e de políticas da terra, há o consenso nacional sobre a necessidade de se emprender 

a um ajustamento do mesmo. E esse processo de reforma foi oficialmente lançado 

pelo Chefe de Estado moçambicano no passado Novembro de 2018 durante o IX 

Fórum de Consultas sobre Terras (FCT) que igualmente celebrou os 20 anos da Lei 

de Terras (1997-2017).  

Na ocasião, o Chefe de Estado Moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, apontou que “o 

actual contexto e desafios de crescimento e desenvolvimento económico e social do 

país remete – nos a uma necessidade de lançar  uma ... avaliação da governação da 

terra no país e olhar para os pequenos ajustamentos de percurso que se devem 

projectar para melhorar o uso e aproveitamento da terra”22.  E indicou o objectivo 

último da reforma como sendo o de colocar este “.. maior recurso natural ao serviço 

do bem-estar dos moçambicanos, através de uma gestão e uso que respeite critérios 

de equidade, género, acesso uso e segurança de posse de forma sustentável em 

quanto assegura a valorização deste factor fundamental de produção”. 

Ora, a transmissibilidade da terra, ou seja, dos direitos que incidem sobre ela é o 

principal mecanismo jurídico para assegurar essa valorização da terra e dos 

investimentos feitos sobre ela. 

E o presente estudo e Relatório exploram as principais opções de política legislativa 

que podem, no contexto moçambicano, viabilizar o funcionamento de um sistema 

flexível de acesso, posse e uso da terra, incluindo a sua passagem de uma mão para 

a outra mas “... sem nunca perder os princípios Constitucionais em especial a 

Propriedade do Estado sobre a terra e todos os recursos naturais” nos termos das 

directrizes do Governo moçambicano transmitidas aos FCT por Sua Excelência, o 

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi23. 

  

                                                           
22 Presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi,  Maputo, 7 Novembro de 2018 
23No Discurso de Abertura do IX FCT, Maputo, 7 Novembro de 2018. 
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2.3.2. Visão Geral do Quadro Legal e de Políticas sobre a  

Transmissibilidade de Terras 

 

2.3.2.1. Considerais gerais  

 

A Constituição de 1990 estabeleceu o foco do país no sector "familiar", no sector 

empresarial nacional e nas empresas internacionais. A Constituição também definiu 

como os direitos à terra seriam mantidos, continuando o princípio da propriedade 

estatal de 1975 e a posse dos direitos de uso por vários sectores da população 

moçambicana e empresas internacionais com transferência de direitos de uso 

regulados pelo Estado. A Constituição de 1990 também incluiu no artigo 46 as 

seguintes disposições:  

 
ARTIGO46 
 

1. Terra é propriedade do Estado; 

  

2. A terra não pode ser vendida, hipotecada ou, caso contrário, deve ser alienada. 
 

Em 1995, após extensas consultas e pesquisas de campo, uma Política Nacional de 

Terras foi desenvolvida e publicada. 

 

Essa Política reconheceu os direitos consuetudinários sobre a terra, incluindo 

mecanismos para o estabelecimento de direitos de uso e de herança. 

A Política de 1995 também reconheceu a validade do costume local na transmissão 

de DUATs:  

 “Nas áreas em que o sector familiar predomina, o direito consuetudinário 

prevaleceria na transmissão dos direitos de uso e benefício da terra.” (Artigo 

61 da PNL). 

A Política também reconheceu o papel dos líderes locais na prevenção e resolução 

de conflitos. Pessoas de dentro e fora das comunidades locais que estavam 

interessadas em produzir a terra deveriam consultar e dialogar com as comunidades 

para estabelecer direitos de uso da terra e garantir que as comunidades se 

beneficiariam de tais investimentos (Quadros, 2002, p. 3) 

A Política enfatizou a necessidade de ter uma estrutura jurídica em evolução que não 

especificasse necessariamente o que fazer em todos os contextos culturais, mas que 

permitisse que o sistema cultural predominante em cada região funcionasse com 

pleno reconhecimento legal. Nesse sentido, a lei deveria induzir uma "formalização 

do informal" a longo prazo. (Quadros, 2002, p. 5) 

A Lei de Terras aprovada em 1997 estabeleceu três maneiras de adquirir um direito 

de uso chamado DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento de Terra). 
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(Baseado em Calengo et. al., 2007, p. 3-4) 

 
O artigo 12 da Lei da Terra define as vias legais de aquisição de DUAT: 

- ocupação seguindo normas e práticas consuetudinárias, se estas não 
contradizerem a Constituição (para comunidades locais e indivíduos 
nacionais); 

- ocupação por "boa fé", para indivíduos nacionais (concede um direito 
definitivo se, em um período de dez anos, não houver manifestação de 
terceiros de um interesse declarado e legalmente reconhecido sobre a 
questão da terra); 

- mediante solicitação formal à administração fundiária do governo, que 
aloca um novo DUAT em nome do Estado (a única rota aberta a estrangeiros 
e empresas nacionais). 

 

O DUAT é legalmente o mesmo que sempre foi seguido. O DUAT adquirido 
formalmente, acompanhado por um documento de título do DUAT, não é mais forte 
do que um DUAT adquirido normalmente, mesmo que este último não esteja 
registado e não tenha documentação de apoio. 
 

Isso significa que os DUATs adquiridos por meio de ocupação costumeira ou de boa 

fé não foram documentados em um título escrito, muito menos gravados com o 

Cadastro ou Registo Predial. Os criadores da Lei de 1997 consideraram que isso 

seria prático e injusto para obrigar legalmente milhares de pessoas ou analfabetos 

das fazendas a registar seus direitos. A capacidade do sector público não pode 

responder a uma solicitação também. Os detentores locais ou comunitários de DUAT 

devem ser autorizados a fornecer seus direitos, no entanto, com testemunhos verbais 

de vizinhos e de líderes locais que seriam aceites na lei como prova do DUAT. 

Tanto a Constituição de 2014 quanto a Lei de Terras de 1997 são contra à livre 
transmissibilidade dos direitos à terra, como seria de esperar no contexto de uma 
economia de mercado como aquela que o modelo socialista adoptou na época da 
independência (1975-90). 

 
A única excepção à transmissão dos direitos fundiários é a herança. No restante do 
caso, a transmissibilidade de terra é abordada indirectamente como consequência da 
transmissão de um edifício ou de qualquer outra estrutura que tenha sido construída 
em um determinado terreno. 

 
Nesse contexto, a transmissibilidade de terras é quase um tabu tanto para a 
Constituição quanto para a lei de terra comum. 
 
A chave para a transmissibilidade de um DUAT (direito de uso e aproveitamento da 
terra) é o artigo 16 da Lei de Terras de 1997: 
 

ARTIGO 16 

1. O direito de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por herança, sem 
distinção de sexo; 
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2. Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, entre os 
vivos, a infra-estrutura, os edifícios e as melhorias, por meio de escritura pública 
precedida de autorização da entidade estatal competente; 

3. Nos casos referidos no parágrafo anterior, a transmissão será registada no respectivo 
título; 

4. No caso de prédios urbanos, com a transmissão da propriedade, o direito de uso e 
aproveitamento do respectivo terreno é transmitido; 

5. O detentor do direito de uso e aproveitamento da terra pode constituir uma hipoteca 
sobre imóveis e benfeitorias que, devidamente autorizadas, construídas sobre a terra 
ou às quais legalmente adquiriram o direito de propriedade. 
                   Lei de Terras, nº 19/97, de 1 de Outubro de 1997 

 

A última reafirmação dos direitos à terra está na Constituição de 2004: 

 
ARTIGO82 

(Direito de Propriedade) 

1. Estado reconhece e garante o direito de propriedade 
2. A desapropriação pode ocorrer por necessidade, utilidade ou interesse 

público, definido nos termos da lei, e produzirá uma compensação justa. 
 

ARTIGO109 

(Terra) 

1. A terra é propriedade do Estado; 
2. A terra não deve ser vendida, oi por qualquer outra forma alienada, nem 

hipotecada ou penhorada; 

3. Como meio universal de criação da riqueza e do bem-estar social, uso e 
aproveitamento da terra é direito de todo o povo moçambicano. 

 

ARTIGO 111 

(Direitos adquiridos por herança ou ocupação de terras) 

Ao garantir o direito de uso e aproveitamento da terra, o Estado reconhece e protege os 

direitos adquiridos por herança ou ocupação, a menos que haja uma reserva legal ou se a 

terra foi legalmente atribuída à outra pessoa ou entidade. 

 

Por outro, há que ter em conta os dizeres do artigo 2 (no âmbito) da Lei de Terras 

(Lei 19/97) que dispõe o seguinte:  

 
“A presente Lei estabelece os termos em que se opera a constituição, 
exercício, modificação, transmissão24 e extinção do decreto de uso e 

aproveitamento da terra” 
 

                                                           
24 O símbolo é nosso André Calengo, 15 de Maio. 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

89 
 

Com isto se quer dizer que o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) só e 

só pode ser adquirido, desfrutado (gozo), limitado ou ampliado, transferido, extinto, 

etc., nos exactos e precisos termos previsto na Lei de Terras (LT).  

 

Ao longo da lei fica saliente, por outro, que estamos perante um regime de 

“autorização e reconhecimento”. Isto é, na prática esses actos de “constituição”, 

“exercício”, “modificação”, “transmissão”, “ extinção”, etc., ocorrem com a intervenção 

de um acto de uma autoridade competente ou automaticamente por força da lei. 

 
Resumindo, sobre a transmissibilidade do DUAT: 

- Há apenas uma forma de transmissibilidade directa do DUAT: por via da 
herança. 

- Fora disso, há duas “aberturas” oferecidas pela lei de transmissibilidade do 
DUAT, que são: 

• Uma, com a transmissibilidade de uma casa, um edifício ou de uma infra-
estrutura económica autónoma ou, se quisermos, independente 
economicamente em relação ao terreno em que está implantado. Com a 
transmissão do direito de propriedade sobre estes tipos de bens se 
transmite automaticamente o direito que recai sobre a terra onde está 
implantado o tal bem. Isto é lógico: há aqui um convívio natural de dois 
direitos reais (sobre coisas), o direito de propriedade sobre o imóvel casa, 
edifício, ou qualquer outra construção e o direito de uso e aproveitamento 
da terra sobre o terreno. Um destes direitos tem que se ceder quando 
ocorre alguma modificação em qualquer um deles. Segundo os princípios 
gerais do direito, nestes casos tem de prevalecer sempre o direito de 
propriedade. Aliás, isto vem também em respeito ao artigo 82 da nossa 
Constituição (número 1: “o Estado reconhece e garante o direito de 
propriedade”).  
 
Esta é uma transmissibilidade indirecta e automática da terra. 
 

• Outra, com a transmissibilidade de infra-estrutura, construção e benfeitoras 
existentes no terreno que não tenham nenhuma autonomia ou 
independência económica em relação ao terreno em que as mesmas se 
implantam.  
 
Mas essa transmissibilidade é condicionada a certos requisitos: 1) a 
edificação de tais bens tenha sido feita legalmente nos termos dos 
respectivos Planos de Exploração ou projecto de empreendimento; 2) tenha 
havido autorização da autoridade competente para a transmissibilidade do 
bem em causa; e 3) haja uma possível transmissibilidade do DUAT na 
sequência da transmissibilidade do referido bem.  
 
Há aqui então duas autorizações: uma sobre a transmissibilidade da 
edificação e, outra sobre a transmissão do terreno em si para que os dois 
títulos ou direitos, propriedade sobre a infra-estrutura e DUAT sobre o 
terreno, possam eventualmente convergir na mesma pessoa ou titular. 
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Pode então co-existirem dois titulares de direitos: o proprietário da 
edificação e o beneficiário do DUAT.  
 
No entanto, infelizmente a Lei de Terras não esclarece como é que se 

processam tais autorizações e nem identifica a “entidade estatal 

competente” para essa autorização. Por isso tem se recorrido aos níveis de 

competências em função da área (artigos 22 a 24 da LT). Curiosamente, o 

Regulamento da Lei de Terras (Dec. 68/98, de 1 de Dezembro) também 

não esclareceu estas questões. 

Como se pode ver, estamos aqui perante duas formas de 

transmissibilidade indirecta e condicionada da terra. 

Em relação às outras formas de transmissibilidade deste tipo de direitos (direitos 

fundiários) como a hipoteca e o arrendamento, a LT é totalmente negativa. Não os 

admite, salvo a hipoteca indirecta e dependente de uma autorização sobre os bens 

imóveis e as benfeitoras existentes no terreno (vide o número 5 do aqui citado artigo 

16 da LT). 

Como veremos mais adiante, este quadro tem influenciado a que hoje os cidadãos 

recorram a vários esquemas fora da lei para conseguir os seus propósitos de 

transmissão (e aquisição) de DUATs, incluindo vendas da terra (DUATs) ou a 

esquemas contratuais também duvidosos.  

 

2.3.2.2. Parcelas de Terras Edificadas [prédios urbanos] e Parcelas de Terra 

Não Edificadas [prédios rústicos] 

 
a) Parcelas de terras edificadas 

 
A Lei de Terras de 1997 e seus Regulamentos (Decreto no 66/98, de 8 de Dezembro 

de 1998) usam o termo "prédio urbano" para se referir a uma propriedade (em 

princípio) que neste documento é chamada de “terra edificada”25. 

 
Contrariamente do que poderia acontecer não é qualquer terra eventualmente 
“trabalhada”: cultivada ou construída, por exemplo. Porque neste caso não é qualquer 
construção existente na parcela que confere a este a qualificação jurídica de “prédio 
urbano”.  
 
Pois, a terra edificada não é apenas uma propriedade, mas um edifício incorporado na 
terra, com os terrenos circundantes, isto é, a terra circundante que fica na periferia, onde a 
fonte de rendimento depende principalmente das estruturas existentes e não da terra em 
si. Em outras palavras, em que o valor económico deriva principalmente das construções 
existentes. 
 
[Prédio urbano: edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de 
logradouro, em que a fonte de rendimento depende principalmente das construções 

                                                           
25“Developed land parcel "(na versão em inglês de Rartigo. 
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existentes e não da terra em si.] 
 
Definição no no5, Artigo 1 do Regulamento da Lei de Terras 
 
O mesmo Regulamento da Lei de Terras esclarece o que pode ser considerado 
“propriedade”: uma construção necessariamente representada por paredes que delimitam 
totalmente os solos e o espaço com uma cobertura no topo (tecto ou terraço), 
normalmente com paredes divisórias e que pode ter um ou vários andares.  
Definição no no5, Artigo 1 do Regulamento da Lei de Terras 

 
Somente os titulares de DUATs que referenciam parcelas de terras desenvolvidas têm o 
direito de transferir livremente esses direitos e o DUAT que faz referência à terra 
subjacente a outros, conforme declarado na secção 4 do artigo 16 da Lei de Terras 
(1997): 
 

4. No caso de edifícios urbanos, com a transmissão da propriedade, o direito 

de uso e aproveitamento do respectivo terreno é transmitido. 

Isso significa que os titulares de DUATs para lotes de terra edificadas não precisam obter 

aprovação do Estado para transferir esses direitos, conforme especificado no Regulamento 

da Lei de Terras, artigo 16: 
 

ARTIGO16 

Transmissibilidade de parcelas de terra desenvolvidas (prédios urbanos) 

1. A transmissibilidade de uma parcela de terra desenvolvida de propriedade de 
um indivíduo ou de uma empresa não exige autorização prévia pelo Estado; 

2. Quando uma parcela de terra edificada é transferida, muitas terras e 
benefícios são transferidas juntamente com ela. 

 

ARTIGO16 

Transmissibilidade prédios urbanos 

1. A transmissibilidade de prédios urbanos propriedade de pessoas singulares ou 
colectivas não carece de prévia autorização do Estado; 

2. Com a transmissão de prédios urbanos, transmite-se o direito de uso e 
aproveitamento da terra; 

 
No caso das parcelas edificadas a distinção legal entre os “direitos de uso e 

aproveitamento da terra” e a propriedade estatal da terra subjacente, por um lado e a 

propriedade edificada, por outro, mostra-se manejável uma vez que a transmissão da 

edificação mesmo quando não enquadrada em nenhum plano de urbanização 

Municipal ou não, a mesma não carece de autorização por parte da autoridade 

competente pela administração da terra em nome do Estado que representa o povo 

moçambicano, constitucionalmente o proprietário da terra (Calengo, et. al., 2007). 

Parcelas de terras edificadas podem existir em comunidades ou regiões rurais, onde 

algumas melhorias economicamente valiosas existem em parcelas definidas 

geograficamente. Transmissibilidade de DUATs referentes a parcelas de terras 

desenvolvidas em comunidades rurais não são legalmente problemáticas da mesma 
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maneira que DUATs realizadas em relação a parcelas de terras desenvolvidas em 

áreas urbanas desenvolvidas. 

Uma transferência de DUAT associado a uma parcela edificada, seja localizada na 
vila ou cidade, seja uma parcela localizada no meio rural, a mesma implica a 
transmissão automática da terra sobre a qual ela assenta e dos terrenos à sua volta, 
ou seja, a parcela toda como uma unidade económica.  
 

b) Parcelas de terras não edificadas 
 
A parcela de “terra não edificada”26 é a definida na lei como “parte delimitada do solo e 
as construções nele existentes que não tenham autonomia económica, em  que a fonte 
de rendimento depende principalmente da terra em si, enquanto as construções têm 
como função uma actividade de apoio à exploração da terra ” 
 
Definição no nO.4, Artigo 1 do Regulamento da Lei de Terras 

 

Parcelas de terra não edificadas podem conter culturas anuais (temporárias) ou 

podem ter árvores plantadas ou podem não ser cultivadas por uma ou duas estações, 

mas sobre as quais uma pessoa por ocupação segundo o costume ou a de boa-fé 

adquiriu o DUAT. As pessoas também podem possuir um DUAT documentado para 

essas terras, emitido pelo Serviço de Cadastro de Terras. Essas parcelas também 

podem estar localizadas dentro dos limites municipais e podem ser consideradas 

parcelas vagas. 

Parcelas de terra não edificadas não podem ser transmissíveis livremente, a menos 

que com as aprovações do Estado. Essa aprovação não está expressamente 

declarada em nenhum lugar da lei de terras, mas está implícita como regra geral no 

contexto da lei administrativa moçambicana. 

 

2.3.2.3. Herança   

 

São permitidas transmissibilidades de DUATs que envolvam herança de parcelas de 

terra (Artigo 16 da Lei de Terras de 1997). 

ARTIGO 16 

1. O direito de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por herança, sem 
distinção de sexo. 

 

 

 

                                                           
26 O termo “prédio rústico” foi traduzido para o Inglês como “non-developed land parcel (“parcela de terra 

não desenvolvida”). 
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2.3.2.4. Desmembramento de áreas ocupadas pela Comunidade  

 

A lei permite a transmissão de parte de uma parcela de terra colectivamente 

“usada27”, ou melhor, ocupada por uma comunidade desde que feita a favor de um 

membro ou membros (individuais ou familiares) da mesma comunidade. 

 
ARTIGO15 

Transacções em matéria de encomendas terrestres (prédios rústicos) 

1. A repartição da comunidade é uma das finalidades de emissão de um número 
individualizado para membros individuais de tais comunhões, não deve haver 
excepção do processo de consulta e não deve ter um uso comum. 
 

 

2.3.6. Transmissão de infra-estruturas, construções e outras benfeitorias 

 
Mas a legalidade de outras transferências de direitos referentes a parcelas de terras 
rurais está sujeita a debate, principalmente por causa da disposição constitucional no 
artigo 109, como discutido acima. 

 
É o caso da disposição do número 2 do artigo 16 da Lei de Terras: 

 

ARTIGO 16 

2. Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, 
entre os vivos, as infra-estruturas, construções e benfeitorias nela existentes, 
mediante escritura pública precedida de autorização da entidade estatal 
competente; 

3. Nos casos referidos no parágrafo anterior, a transmissão é averbada no 
respectivo título. 

 

Sobre o mesmo assunto, o Regulamento da Lei de Terras esclareceu nos seguintes 

termos (número 2, Artigo 15): 

1. A compra e venda de infra-estrutura, estruturas e melhorias localizadas em 
uma parcela de terreno não agilizam a transferência automática do direito de 
uso e benefício da terra, que está sujeita à aprovação da mesma entidade que 
autorizou a transferência. A transferência deverá ser submetida previamente 
aos Serviços de Cadastro, juntamente com a comprovação do pagamento das 
taxas anuais e a comprovação do cumprimento do plano de exploração, 
quando aplicável. 

 

                                                           
27 O termo uso não significa a ocupação e aproveitamento efectivo e actual pois pode simplesmente 

significar uma forma de ligação com a terra para efeitos de usos futuros, os terrenos em pousio por 
exemplo, ou ainda para efeitos de reserva de terras habitacionais ou de expansão da actividade 
agrícola (vide o conceito de ocupação trazido na lei de terras, número 7, Artigo 1). 
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A interpretação dessas duas disposições legais é que a transmissibilidade de DUATs 

referente a parcelas de terra não desenvolvida poderia ser legalmente possível com a 

transmissibilidade de estruturas ou outra melhoria nela se: a) primeiro, uma estrutura 

ou melhoria for transmissível após uma aprovação do Estado; e b) em segundo lugar, 

a mesma autoridade do Estado emitiu uma segunda aprovação autorizando a 

transmissibilidade do DUAT subjacente como consequência da transmissibilidade da 

referida estrutura de outras melhorias sobre a terra. 

A proibição constitucional de venda de terrenos impediu efectivamente a aplicação 

desta disposição no Regulamento da Lei de Terras para a transmissibilidade de 

DUATs referentes a lotes de terrenos desenvolvidos. 

O restante deste artigo refere-se principalmente a transmissibilidade de direitos a 

parcelas de terra não desenvolvidas. 

 

2.3.2.5. Direitos do titular do DUAT 

 

Dois dos três tipos de DUATs descritos acima são relevantes para as pessoas que 

detêm direitos a uma parcela de terra, habitualmente ou através de ocupação de boa 

fé. Esses DUATs existem legalmente com ou sem qualquer reconhecimento oficial do 

governo. 

Os DUATs emitidos formalmente, solicitados por potenciais investidores que 

envolvem porções de terra, o terceiro tipo de DUAT, podem custar muito caro para se 

obter. As permissões das agências governamentais para obter DUATs formais são 

provisórias e abertas a agências que buscam aluguer, que podem não estar 

motivadas para que os DUATs funcionem. 

Frustrações com os procedimentos existentes para emitir DUATs solicitados por 

investidores nacionais e estrangeiros envolvendo parcelas de terra e aprovar suas 

transferências (especialmente para vendas ou aluguer / arrendamento) deram origem 

a propostas para acabar com o conceito de DUAT e "privatizar" completamente a 

terra (ver Carrilho, 2017 e Quadros, 2002), particularmente do sector empresarial. 

Tais medidas radicais provavelmente criariam confusão sobre o significado dos 

documentos legais existentes sobre direitos de propriedade, e provavelmente 

surgiriam questões mais difíceis sobre possíveis violações das disposições da 

Constituição mencionadas acima. Muitos observadores concordam, no entanto, que 

as pessoas estão negociando direitos à terra. Em suas mentes e comportamento, as 

pessoas agem de maneiras que a lei não sanciona. Existe uma lacuna crescente 

entre a maneira como as pessoas se comportam e a estrutura legal criada para 

orientar a maneira como as pessoas se comportam. 

Uma solução pode ser o aparato do Estado reprimir violações da lei e levar as 

pessoas a agir de acordo com a lei. Isso não parece provável, especialmente porque 

partes importantes do sector de negócios são altamente críticas à lei. Ainda mais 

importantes são as actividades costumeiras de milhares de cidadãos comuns que 

realizam transacções envolvendo direitos à terra todos os dias, sem permissão do 
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Estado e sem registar transacções das formas formais prescritas por lei. Qualquer 

tentativa de forçar tantas pessoas a mudarem a maneira de pensar e agir, 

principalmente porque estão pensando e agindo como têm feito por muitas gerações, 

não seria bem-sucedida. Antes de prosseguir, discutimos alguns conceitos de direitos 

de propriedade. 

Em conversas comuns, as pessoas costumam falar sobre transacções de terras. Mas 

as transacções se referem à transmissibilidade de direitos à terra de um titular para 

um novo em referência a uma propriedade específica. Não há transmissibilidade 

física de terra de um titular para outro. 

Quais direitos uma pessoa transfere para outra pessoa? Primeiro, quando usamos o 

termo “pessoa”, nos referimos a pessoas físicas, mas também a pessoas jurídicas, 

criadas quando o Estado reconhece a organização de entidades como corporações 

ou parcerias capazes de celebrar acordos contratuais e que podem ser processadas 

ou processadas, pode processar outra pessoa. 

O que inclui o direito de usar e aproveitar a terra (DUAT)? 

Existem vários direitos que os costumes e a lei reconhecem: 

▪ Controle físico (posse) de propriedades - parcelas de terra e parcelas de terra 
desenvolvidas. 

▪ Controle legal (direito de excluir outras pessoas para usar ou ter controle sobre 
a mesma propriedade, inclusive recorrendo à autoridade do Estado para fazer 
valer o direito de excluir outras pessoas da propriedade) 

▪ Uso da terra, por exemplo, cultivá-la. 
▪ Beneficiar do uso da terra, por exemplo, colheita de culturas. 
▪ Desapropriação legal, ou seja, a capacidade de transmissibilidade para uma 

terceira pessoa os direitos à terra e com ela transferir a própria terra. 
 

Com excepção do último, todos os direitos listados acima são permitidos e protegidos 

pela Constituição e pela Lei de Terras de 1997 e seus Regulamentos. 

E a discussão em Moçambique tem sido sobre a questão central de saber se o 

detentor de um DUAT deve ter o único direito de decidir sobre a expropriação, 

alienação ou transferência desses direitos, de acordo com os costumes ou com a lei, 

incluindo os seguintes direitos de transacção: 

▪ Vender por dinheiro ou outro item valioso; 
▪ Aluguer (ou arrendamento), concede o direito de usar e se beneficiar por um 

período especificado em troca de um item de valor, inclusive por uma parte da 
colheita; 

▪ Hipoteca, promessa do titular de transmissibilidade de direitos à terra para um 
credor, se o titular não pagar um empréstimo; 

▪ Oferecer como presente, uma transmissibilidade sem recebimento de dinheiro 
ou outro item valioso em troca; 

▪ Outras transmissibilidades de direitos. 
 

Os direitos estatais nas parcelas de terra podem derivar das parcelas terrestres como 

itens associados a um território e um ambiente circundante. Essa interconexão de 
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parcelas de terra suscita a preocupação do Estado de atender aos interesses 

públicos em propriedades privadas, como o exercício de seus direitos de: 

▪ Praticando a conservação da terra e dos recursos hídricos; 
▪ Assegurar direitos de passagem para facilitar a circulação do público através 

de uma paisagem ou para fornecer acesso à água; 
▪ A condução do planeamento territorial para compatibilizar vários usos da terra 

e da água; 
▪ A garantia da aplicação da segurança nacional, minimizando os conflitos sobre 

o direito à terra; 
▪ Construção e manutenção de infra-estrutura pública para atender às 

necessidades do público; 
▪ Preservação do património histórico / cultural / tradicional para contribuir para o 

entendimento comum e a compartilha de culturas nacionais; 
▪ Fornecimento de outros usos públicos da terra, como: 

• Parques da cidade; 

• Espaço de estacionamento da cidade; 

• Pastoreio (comunidade); e 

• Etc. 
 

Outros direitos que o Estado tem em relação às parcelas de terra têm a ver com o 

direito do Estado sob certas condições de adquirir o controlo, uso e gozo de direitos 

de propriedade privada de parcelas de terra, como o direito de preferência do Estado 

(ou o direito do Estatuto de ser o comprador de alguns direitos privados antes de 

qualquer entidade privada, muitas vezes referida como o direito de preferência) e o 

direito do Estado de expropriar os direitos dos proprietários privados para fins 

públicos com remuneração. 

De acordo com a Lei de Terras, os DUATs privados referentes a parcelas de terras 

desenvolvidas nos termos da lei já podem ser transferidos livremente sem a 

necessidade de aprovações do Estado, desde que o prédio tenha sido transferido 

com sucesso. 

A transmissibilidade de direitos à terra associada a melhorias também pode ser 

autorizada após a transmissibilidade da melhoria ter sido autorizada pela autoridade 

do Estado competente. 

Parcelas terrestres sem melhorias permanentes economicamente valiosas, não 

dependendo da terra por seu valor, os contratos de venda ou cessão de DUATs são 

proibidos pela Constituição e pela Lei de Terras. 

Mas a realidade é que, apesar das proibições constitucionais e legais, as pessoas 

transferem direitos do uso e aproveitamento de terras em Moçambique. E, na maioria 

dos casos, isso é feito com a ajuda de instituições do Estado, como o Notário, o 

Registo Predial (Registo de Imóveis), os Municípios e os SPGCs. Alguns escritórios 

de advocacia também são muito activos na facilitação de transacções fundiárias, 

fornecendo “remédios legais” para superar os obstáculos legais. 

Alguns estudos recentes lançam alguma luz sobre o que as pessoas realmente fazem 

para transferir direitos à terra.         
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2.3.3. Comportamento social à volta de transacções de terras 
 

As  transacções de terras ou de DUATs (que é a mesma na perspectiva da lei) são  

uma prática amplamente difundida no país e que vém crescendo na medida em que a 

própria economia de mercado se consolida.  

Pode-se dizer que existe um consenso nacional de que, independentemente da 

proibição constitucional de venda de terras, essas práticas não devem ser 

consideradas socialmente repreensíveis.  

E é interessante que o recente Código Penal tenha introduzido uma disposição que 

penaliza quem embarca em tais práticas (até 12 anos de prisão efectiva), mas que 

tem sido visto como um mero acto legislativo simbólico para agradar o mesmo 

simbolismo que representa a preservação na Constituição do “princípio inspirado pelo 

socialismo”, segundo o qual “a terra é propriedade do Estado e não deve ser vendida, 

hipotecada ou, caso contrário, deve ser alienada”. 

Para tal os cidadãos, advogados, serviços cadastrais municipais e SPGCs, serviços 

de notariados e de registo predial e até juízes e procuradores tem explorado até à 

exaustão a formulação de certo modo dúbia e enganosa do Regulamento da Lei de 

Terras (Dec. 66/98) que aborda a questão da transmissibilidade a partir de um ângulo 

diferente do usado pela lei de terras.  

Pois, enquanto o objectivo da Lei de Terras é o de falar sobre o que acontece com as 

transacções de imóveis, de infra-estruturas, benfeitorias, etc. (números 2 e 4 do Art. 

16) o Regulamento da Lei de Terras pretende falar de transacções de “transacções 

de prédios rústicos”, e de “transacções de prédios urbanos” (Artigos 15 e 16).  

ARTIGO 16 

Lei de Terras 

2. Os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, 
entre-vivos, as infra-estruturas, construções e benfeitorias nela existentes.... 

4.  ..... com a transmissão do imóvel transmite-se o direito de uso e 
aproveitamento da terra do respectivo termo.. 

 

ARTIGO 15 

(Transacções relativas a prédios rústicos), Regulamento da Lei de Terras 

2. A compra e a venda de infra-estrutura, estruturas e melhorias localizadas em 
uma parcela de terra não significam uma transferência somática de direito à 
terra e benefício, que é sujeita à aprovação pela mesma autoridade que autoriza 
a concessão da terra em causa. 

 
ARTIGO 16  

(Transacções relativas a prédios urbanos), Regulamento da Lei de Terras 

1. A transferência de uma parcela de terra desenvolvida pertencente a um 
indivíduo ou pessoa jurídica não exige uma autorização prévia pelo Estado. 
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2. Quando uma parcela de terra desenvolvida é transferida, muitas terras 
e benefícios são transferidos com ela. 

 
E o roll de problemas ou situações sociais que os utilizadores enfrentam é quase 

interminável e com nuances bem interessantes: 

▪ o titular do DUAT que em algum momento decide “abandonar a actividade ou 
projecto agrícola que apenas havia iniciado ou estava prestes a iniciar para se 
dedicar a uma outra actividade. Não incorreu em muitos gastos porque não fez 
nenhum investimento mas tem custos de tramitação do terreno junto dos 
SPGC ou mesmo da adquisição do terreno que ele pretende recuperar. De 
facto ele comprou o terreno por vias aparentemente ilegais; 
 

▪ o titular do DUAT que em algum momento decide “abandonar a actividade ou 
projecto agrícola onde fez já grandes investimentos. Pretende recuperar esses 
gastos, para além do custo do terreno  que comprou com alguém por vias 
aparentemente ilegais; 
 

▪ uma família que iniciou com a construção da casa da família num dos bairros 
periféricos da Cidade mas que de pronto e a meio da edificação (fundação e 
meias paredes) o Chefe da família e principal fonte de financiamento morre. A 
esposa e filhos menores não têm como continuar com o projecto. Vender a o 
terreno é a única solução. Mas a lei fala de linguagem complicada e não 
oferece solução directa. Fala apenas das infra-estruturas e construções e não 
do terreno em si. Muita papelada e autorizações que se requerem para reaver 
o dinheiro da compra do terreno e do investimento feito; 
 

▪ o pequeno agricultor que pretende ceder temporariamente e a troca de um 
valor que lhe permita a viabilização a sua actividade na outra metade do 
terreno; 
 

▪ a empresa agrícola que faliu mas que considera justo em vez de abandonar o 
terreno, ceder o mesmo a um investidor interessado, podendo no processo 
recuperar os custos que incorreu durante 5 campanhas agrícolas na melhoria 
e enriquecimento dos solos ou pelos canais ou diques de irrigação que 
construiu no terreno; 
 

▪ A cedência total de uma empresa ou de quotas na empresa que tem como 
principal bem patrimonial um terreno que pode servir para muitos fins (agrícola, 
construção, turismo, etc.). O cedente pretende sair com um valor justo no 
contrato de venda da sua quota.  
 

▪ O grupo de moradores num bairro da Cidade que estão sendo confrontados 
com um projecto de um condomínio de luxo. Se a lei permitisse e oferecesse 
as necessárias garantias, em vez de pura e simplesmente venderem os seus 
talhões, eles acham que poderiam negociar a entrada no negócio do 
condomínio como sócios e também mudarem para o bem as suas vidas; 
 

▪ A Comunidade local com uma área delimitada e com a respectiva certidão em 
dia. Há um investidor interessado em explorar por alguns anos parte da terra 
que a Comunidade guarda para as futuras gerações. O investidor pode pagar 
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bem à Comunidade porque o projecto é altamente rentável. Mas a lei nem 
esclarece nem facilita!!! 
 

▪ As famílias junto da praia confrontadas com um projecto turístico muito 
promissor. O espaço em causa faz parte da área de reserva da Comunidade 
para a expansão habitacional. Se a lei permitisse e facilitasse estas acham que 
poderiam ceder temporariamente o espaço em causa mediante um preço 
justo.  
 

▪ Enfim, desde o outra face da moeda, o casal jovem de noivos que pretende 
adquirir um espaço disponível algures na Cidade para a construção da casa da 
futura família. Há um terreno disponível com título de DUAT e tudo. Mas a 
noiva acha que se o processo fosse claro e simples teriam o terreno na sua 
posse e em seus nomes como para aproveitar a janela de financiamento em 
promoção junto de um dos bancos locais. 

 

Um estudo recente de Mandamule e Manhicane, Jr. (2019) confirma o funcionamento 

efectivo da lei consuetudinária, na medida em que os detentores de parcelas de terra 

transferem direitos o tempo todo, usando testemunhas locais e confirmação de 

líderes tradicionais sem o envolvimento de agências governamentais. Esses 

mercados são bastante activos. O estudo entrevistou 68 agricultores em cada um dos 

três distritos da província de Manica (Manica, Sussundenga e Vanduzi) e outros 68 

agricultores em um distrito da província de Sofala (Nhamatanda) para uma amostra 

total de 272 agricultores. 

 

Algumas das constatações desse estudo incluem: 

▪ Arrendamento de terras 
 

“O arrendamento de terra é uma prática presente entre os produtores nas 

zonas rurais. O gráfico 3 indica que, no distrito de Nhamatanda, 35% dos 

respondentes afirmaram já terem arrendado terra (machamba) a terceiros. Já 

nos distritos de Sussundenga, Vanduzi e Manica, as percentagens de 

respondentes que já fizeram acordos de arrendamento de terra é de 12%, 3% 

e 22%, respectivamente.” 

 

[O arrendamento de terras é uma prática actual entre os agricultores nas áreas 

rurais. O gráfico 3 indica que, no distrito de Nhamatanda, 35% dos 

entrevistados afirmaram ter alugado terras (machamba) a terceiros. Nos 

distritos de Sussundenga, Vanduzi e Manica, as percentagens de 

entrevistados que fizeram contratos de aluguer/arrendamento são 12%, 3% e 

22%, respectivamente.] 
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▪ Venda de Terras 
 

 Nos distritos de Nhamatanda, Manica e Vanduzi, a percentagem dos 
entrevistados que afirmaram já terem vendido terra é de 34%, 27% e 3%, 
respectivamente. No distrito de Sussundenga, 36% do total dos produtores 
entrevistados respondeu já ter vendido terra alguma vez.… 
 

[Nos distritos de Nhamatanda, Manica e Vanduzi, a percentagem de entrevistados 
que disseram ter vendido terras é de 34%, 27% e 3%, respectivamente. No distrito 
de Sussundenga, 36% do total de produtores entrevistados responderam que 
venderam terras. 
 
Aqui está um exemplo de um pequeno agricultor que comprou terras:  

Eu comprei uma machamba de 6,5 hectares na zona de Harumua. A pessoa resolveu 

vender-me a sua machamba porque encontrava-se doente e não tinha como custear as 

despesas com a sua saúde. Paguei 12.000 meticais por toda a área. Para além desta, 

comprei também outra machamba, próximo do rio. Essa machamba o dono herdou dos 

falecidos pais, mas, como ele não queria viver ali, resolveu vender. Paguei 15.000 

meticais por 4hectares. […] Esta machamba saiu-me mais cara em relação às outras 

porque é uma machamba bem verde, próximo do rio,tem boa produção de milho e 

hortícolas. Em um ano consegui produzir e recuperar o dinheiro de compra da 

machamba (Camponês do distrito de Nhamatanda, entrevista de 04/04/2018). 

 

[Comprei uma machamba (campo para culturas alimentares) de 6,5 hectares na 
área de Harumua. A pessoa decidiu me vender sua fazenda porque estava 
doente e não conseguia sustentar sua saúde. Paguei 12.000 meticais por toda 
a área. Além disso, também comprei outra machamba, perto do rio. Esta terra o 
proprietário herdou dos pais falecidos, mas como ele não queria morar lá, ele 
decidiu vender. Paguei 15.000 meticais por 4 hectares. [...] Essa machamba era 
mais cara do que as outras porque é um campo muito verde, perto do rio, tem 
uma boa produção de milho e vegetais. Em um ano, consegui produzir e 
recuperar o dinheiro da compra da fazenda (Camponês do distrito de 
Nhamatanda, entrevista em 04/04/2018]. 
 

Como os entrevistados obtiveram acesso a suas terras? Os padrões são diferentes 
para cada Distrito estudado, mas o papel das autoridades locais se destaca em todos 
os Distritos, seguido com frequência pelas heranças. 
 

O papel das autoridades locais no acesso das pessoas às terras rurais é 
consistentemente importante em três distritos estudados, embora seja mais 
importante em Vanduzi e Sussendenga, onde a agricultura é uma actividade 
predominante. Em Nhamatanda, ao longo da estrada Beira-Chimoio, com maior 
população e economia mais variada, heranças, culturas compartilhadas e compras 
habituais de direitos desempenham um papel maior. 
 
No entanto, em todos os distritos estudados, poucas transacções são realizadas 

envolvendo DUATs formais aprovados pelos escritórios relevantes do SPGC. 
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Documentações de transacções na amostra de agricultores geralmente são escritas à 

mão, testemunhadas pelas autoridades locais e membros da comunidade. Os 

compradores de direitos mantêm os acordos de transacção escritos à mão, 

testemunhados por líderes e vizinhos locais. (Mandamule e Manhicane, 2019, p. 15). 

Muito poucos compradores ou vendedores levam os documentos de transacção para 

o SPGC e ainda menos transacções de registo nos registos de propriedades 

provinciais / distritais. 

As transacções no nível local de vários tipos referentes às parcelas de terra e as 

parcelas de terra desenvolvidas parecem funcionar sem grandes problemas. Talvez a 

principal lição a ser aprendida com o sistema de transacções habitual seja seu 

funcionamento a nível local, com fácil acesso dos participantes nas transacções aos 

líderes locais respeitados para validar essas transacções locais. 

E as transacções em parcelas de terras desenvolvidas em áreas urbanas, onde as 

pessoas podem legalmente se envolverem em transacções de DUATs relacionadas à 

terra e estão mais próximas dos serviços públicos para sua gravação, de acordo com 

os requisitos legais? 

Existem poucos compradores ou vendedores de direitos para lotes de terras 

desenvolvidas em áreas urbanas que registam suas transacções, mesmo que as 

transacções não exijam a aprovação do Estado e a transferência de direitos à terra 

ocorra como parte da transacção do DUAT. Poucas pessoas realmente registram 

suas transacções nos Registos Oficiais e Registos de Propriedades (Registos 

Prediais). Uma equipe da Lexterra visitou os Registos de propriedades em Nampula e 

Pemba em 2017 e encontrou um número muito pequeno de transacções de qualquer 

tipo sendo registadas, até mesmo heranças que precisam mudar de detentor, em 

média, uma vez em uma geração. Em Pemba o Registo Predial, por exemplo, que 

atende uma área urbana com aproximadamente 33.000 unidades habitacionais, a 

cada ano apenas por meio de heranças, deve haver 2-3% de registos de alterações 

nos detentores de DUAT, ou cerca de 900 heranças. No Livro-diário do Registo em 

Pemba, havia cerca de 200 transacções de todos os tipos, incluindo os primeiros 

registos de aquisição privada de direitos do município, registados para todo o ano de 

2016. 

No município de Nampula (maior em relação ao de Pemba), com mais de 743.000 

habitantes, ou aproximadamente 124.000 unidades habitacionais, apenas de 

heranças deve haver cerca de 2.400 transacções registadas. No entanto, menos de 

200 escrituras foram registadas em todo o ano de 2016, incluindo transferências do 

Estado para pessoas privadas e transacções do sector privado, incluindo heranças. 

Esse registo mínimo de transacções privadas envolvendo parcelas de terras 

desenvolvidas em contextos urbanos detectados em 2017 foi confirmado pelas 

equipes da Lexterra que visitaram os escritórios de Cadastro e Registo de Imóveis na 

Beira, Quelimane e Inhambane em 2019. Poucas transacções estão sendo 

registadas. 

Porque esse baixo uso público de registos oficiais em áreas urbanas não está claro. 

Mas é uma cautela para aqueles que se concentram apenas na definição de novas 

leis e fundamentos institucionais de uma economia orientada para o mercado. Uma 
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grande quantidade de recursos poderia ser gasta na formalização dos direitos que as 

pessoas detêm sobre as propriedades, juntamente com investimentos nas 

capacidades dos escritórios de Cadastro e Registo de Imóveis, sob a teoria de que se 

as pessoas tiverem títulos oficiais e se os serviços de gravação estiverem 

informatizados, as pessoas registarão transacções em um cadastro e no registo de 

propriedades relevante. Talvez seja necessário mais tempo para observar os 

resultados de investimentos recentes de projectos como a Conta do Desafio do 

Milénio e a Terra Segura, bem como por Ministérios e Municípios na emissão 

massiva de títulos formais do DUAT e no fortalecimento das capacidades 

administrativas. Com o tempo, esses investimentos podem atrair detentores de títulos 

para registar suas transacções. No Anexo 1, exploramos cinco cenários para explorar 

como as pessoas podem reagir à Terra Segura. 

No entanto, o quadro jurídico em Moçambique pode ser um factor que desencoraja o 

registo de transacções que as pessoas realmente realizam. 

Após 22 anos de implementação da Lei de Terras e legislação relacionada, incluindo 

a Constituição, muitas transacções privadas de direitos à terra ocorrem sem proteger 

seus direitos, registando transacções em um cadastro (SPGC ou municipal) e 

escritórios de registo de propriedades. 

Para que os investimentos substanciais na titulação maciça de DUATs e nos 

escritórios de gravação tenham a influência positiva desejada nos investimentos, são 

necessárias algumas mudanças na estrutura legal, sendo a principal delas a 

proibição constitucional de venda de terrenos ou outras transacções. 

Além de impulsionar as transacções "subterrâneas", as razões do mercado de terras 

para um esclarecimento jurídico podem ser resumidas da seguinte forma: 

▪ Com o apoio legal às transacções locais, os investimentos em produtividade 
da terra podem ser incentivados, pois os detentores possuem garantias legais 
e costumeiras de que podem receber valor por investimentos passados de 
vendas futuras, alugueis etc; 

▪ As condições dos titulares de DUATs mudam (saúde, morte, oportunidades de 
maiores rendimentos do trabalho em outros lugares). Se a lei formal e o 
costume local convergirem para incentivar o registo de transacções em direitos 
DUAT, os vendedores desses direitos poderão obter o valor das transacções 
para investir em outras oportunidades. 

Uma maneira directa de resolver restrições às transacções é alterar a Constituição e 

remover a restrição à venda de terras e outras transferências de direitos à terra, 

mantendo a disposição da Constituição de que a terra é propriedade do Estado (Item 

1, do artigo 109). 

Essa acção seria acompanhada de modificações nas leis para incentivar as 

transacções, minimizando a especulação e a degradação ambiental. 

Os aspectos legais a serem esclarecidos podem incluir: 

▪ Direitos estatais às parcelas de terra: 

• O Estado possui o direito de adquirir direitos de particulares por 
meio de antecipação ou expropriação? 
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• O interesse do Estado em direitos privados à terra deriva de 
parcelas de propriedade privada, sendo coisas ligadas a um 
território e um ambiente circundante? 

▪ Como estabelecer na lei formal direitos privados habitualmente 
estabelecidos, referentes a parcelas de terra que incluem controlo, uso, 
gozo e direito de transferir esses direitos para outra pessoa e que são 
reconhecidos como legítimos pelas comunidades locais; 

▪ Distinções relativas ao direito de terrenos em áreas urbanas vs. direitos 
a terrenos em áreas rurais; 

▪ Possivelmente distinguir os direitos de terra de acordo com diferentes 
usos 

• Agricultura; 

• Habitação; 

• Turismo; 

• Construção 

• Silvicultura; 

• Etc. 
 

Outros aspectos das parcelas de terra que podem precisar ser esclarecidos: 

▪ Direitos detidos pela comunidade sobre parcelas de terra vs. governação 
comunitária de um território; 

▪ Esclarecer transferências por tempo limitado: Concessões, alugueis, 
presentes; 

▪ Esclareça transacções envolvendo membros da comunidade: 

• Da mesma comunidade; 

• De diferentes comunidades; 
▪ Com um estranho sendo um cidadão nacional único que usa a terra e não é 

apenas um investidor; 
▪ Com um estrangeiro sendo um único cidadão estrangeiro que usa a terra, não 

é apenas um investidor: 

• Transacções em terra entre a comunidade local e uma comunidade 
vizinha; 

• Transacções em terra entre a comunidade local e investidores; 
▪ Caso as transferências privadas de direitos exijam a aprovação de alguma 

agência do Estado ou essas transferências privadas de direitos estejam 
sujeitas a nenhuma objecção por uma agência do Estado relevante e / ou não-
objecção da comunidade à transacção, ou não sujeitas a nenhum Estado ou 
comunidade Reveja? 

▪ O Estado deve oferecer serviços locais a titulares privados de DUAT para 
registrar documentos descrevendo suas transacções em nível local? 

• Gravação local da documentação da transacção para oferecer 
protecção legal aos participantes em transacções legítimas e 
costumeiras 

• Esse serviço deve ser voluntário ou obrigatório? 

• Que serviço local teria responsabilidades de registo e arquivamento - 
Promotor, tribunal local, notário, posto administrativo, líder da 
comunidade, oficial de terras da comunidade? 
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• Como esse serviço de gravação local se vincularia ao Registo e 
Cadastro de Propriedades Provinciais / Distritais? 
 

Porém, antes de iniciar um esforço ambicioso para elaborar legislação para aliviar as 

restrições às transacções formais de terras, consideramos o seguinte: 

▪ No Capítulo 6, apresentamos algumas evidências de outros países sobre 
se as transacções privadas em direitos à terra podem funcionar sob uma 
disposição constitucional que afirma que “a terra é propriedade do 
Estado”? Item 1 do artigo 109: A terra é propriedade do Estado 

▪ No capítulo 7, resumimos os prós e contras de facilitar transacções de 
mercado em direitos DUAT 

▪ No capítulo 8, exploramos algumas opções para tornar a função de registo 
de direitos DUAT mais próxima social e institucionalmente dos envolvidos 
em tais transacções. 

 

2.3.4. Experiências Internacionais de regimes de Propriedade Estatal da 

Terra Coexistindo com Transacções de Terras 

 

A noção de propriedade estatal de terras em outras economias orientadas para o 

mercado, caracterizando transacções privadas em direitos de propriedade, não se 

mostrou contraditória com direitos privados seguros e negociáveis envolvendo terras 

às quais o Estado tem interesse de propriedade. 

Rose (2018), por exemplo, cita o caso de Israel, onde o Estado é dono de grande 

parte da terra, e tem acordos de aluguer com os usuários da terra. Esses alugueres 

são seguros, renováveis e os detentores podem transferir seus direitos com o 

envolvimento limitado de agências governamentais. 

No Reino Unido, o país onde as economias orientadas para o mercado surgiram no 

século XVIII, ele notou que a Coroa possui toda a terra que se provou possível 

modificar com “propriedades livres” de propriedade privada - não propriedade - sendo 

seguramente mantidas e negociadas, com especificação clara quando os órgãos 

públicos puderem adquirir essas propriedades. 

Países com experiências históricas recentes semelhantes às de Moçambique podem 

fornecer lições para a revisão do quadro jurídico. Um exemplo é a República Unida 

da Tanzânia, em sua Lei de Terras de 1999, e outra é a República Popular da China, 

e sua Lei de Administração de Terras de 1986 e a Lei de Contratos de Terras em 

Áreas Rurais de 2002. Na China e na Tanzânia, que possuía propriedade estatal da 

terra, ocorreu a evolução de direitos privados seguros e negociáveis na terra. 

Estes dois países têm um regime constitucional semelhante ao de Moçambique em 

termos de posse de terra. Na Tanzânia, toda a terra é propriedade pública, onde o 

Presidente da República é o detentor dos direitos de propriedade pública. Na China, 

toda a terra é propriedade socialista pública que coexiste com os direitos de 

propriedade da terra investida em unidades colectivas locais. Ambos países permitem 

que os direitos de ocupação (Tanzânia) ou uso e aproveitamento da terra (China) 

possam ser alienados através da compra e venda, aluguer e hipoteca. 
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A Constituição Angolana e a sua Lei de Terras de 2004 vão mais longe no sentido de 

permitir pequenas propriedades fundiárias de cidadãos juntamente com terras 

urbanas, dando-lhes outros direitos de propriedade por lei, dando-lhes amplas 

garantias de transmissão de direitos. 

Falando da coexistência de pequenas propriedades privadas em terras ao lado de 

propriedades estatais, vale a pena mencionar o caso da República de Cuba, onde há 

espaço para pequenas propriedades camponesas em terra e um mercado emergente 

para a transacção de direitos à moradia, juntamente com o incentivo a empresas 

domésticas, como casas de hóspedes para estimular os benefícios do turismo para 

famílias comuns em suas unidades habitacionais. 

Em muitos países do Caribe, após a independência da Grã-Bretanha e após a fuga 

de colonos que haviam adquirido o controlo sobre a maior parte da terra durante o 

período colonial, o Estado normalmente assumia a propriedade da terra e operava 

contratos de arrendamento que, na maioria dos casos, evoluíram ao longo do tempo 

para definições de propriedade privada de direitos que se aproximam da propriedade 

privada, conforme definido em outros países com participação limitada do Estado nas 

transacções, excepto a gravação em agências estaduais de registo e cadastro de 

propriedades. 

Concluímos que há experiências internacionais substanciais com sistemas jurídicos 

em que transacções privadas sobre direitos à terra não entrem em conflitos 

necessariamente com a “propriedade” estatal da terra, com mecanismos para garantir 

o uso privado e estatal ecologicamente sustentável dos recursos terrestres e hídricos. 

Quais são as vantagens esperadas das políticas e leis para incentivar mercados mais 

activos nos direitos à terra em Moçambique? 

Em uma economia orientada para o mercado, baseada em grande parte em 

actividades empresariais privadas, os mercados de direitos à terra podem envolver 

vendas directas - que transferem permanentemente os direitos dos vendedores para 

os compradores - ou alugueres e outras transmissibilidades nas quais o detentor 

original mantém interesse em a terra. Essas transmissibilidades de direitos de uso do 

detentor do DUAT para outra pessoa ou entidade são por períodos limitados e 

incluem empréstimos de terras para outras pessoas usarem sem pagamento, além de 

compartilhar acordos de cultivo.  

Ambos os tipos de transacções - permanentes, como vendas, e temporárias, como 

aluguer - podem facilitar a aquisição de recursos da terra por pessoas interessadas 

em investir tempo, trabalho, capital e conhecimento para que possam se beneficiar do 

aumento da produtividade da terra. 

Na prática, no entanto, alguns que adquirem direitos à terra de compras ou mesmo de 

alugueres podem ter a intenção de simplesmente extrair recursos da terra, que podem 

ou não ser ecologicamente ou socialmente positivos. Ou alguns compradores de 

direitos podem estar interessados apenas em se beneficiar do valor crescente da terra 

(especulação) e não em investir na melhoria de sua produtividade. 

Mecanismos para incentivar transacções de mercado, enquanto desencorajam a 

extracção destrutiva e a especulação improdutiva, serão discutidos abaixo. 
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Uma iniciativa recente envolveu o esclarecimento dos procedimentos para os titulares 

de DUAT atribuírem parte ou a totalidade de uma concessão documentada em DUATs 

formais por meio da preparação de um contrato chamado acesso de exploração '. 

Esse contrato é submetido à autorização do órgão estadual superior e deve ser 

documentado por meio do Cadastro e registado em um credencial do Registo. Esse 

processo pode ser oneroso no tempo e nas despesas e, em alguns casos, pode não 

corresponder à intenção original da lei de as comunidades supervisionarem e 

ajudarem a organizar essas transacções dentro de seus limites (Tanner, 2002). 

Voltaremos a esta discussão abaixo. 

 

2.3.5. Expectativas e Experiências de Países com Mercados de Terras 

Activos e Vibrantes 
 

2.3.5.1. Comentários gerais 

 

Os mercados de direitos fundiários legalmente estabelecidos em economias 

orientadas para o mercado bem estabelecidas funcionam tipicamente dentro de um 

contexto institucional definido por lei e regulamento onde potenciais compradores de 

direitos consultam arquivos oficiais e públicos de transacções anteriores e as 

propriedades negociadas para garantir que o potencial vendedor de direitos detém os 

direitos vinculados a uma propriedade definida de acordo com a lei. As agências na 

maioria dos países que mantêm os registos de transacções e os que descrevem as 

propriedades negociadas - escrituras ou contratos de transmissibilidade de direitos e 

mapas das propriedades negociadas - são algumas versões do Registo e Cadastro 

de propriedades, ambos tipicamente informatizados nos países com economias 

orientadas para o mercado estabelecidas. 

Mas, na realidade, em muitos países, como em Moçambique, as pessoas têm seus 

métodos tradicionais para realizar transacções, incluindo documentos de transacção 

preparados e validados localmente (escrituras ou contratos de venda ou 

arrendamento e descrições verbais ou mapas de esboço das propriedades envolvidas 

na transmissão de direitos). Esses procedimentos habituais podem ser chamados de 

Cadastro/ Registo dos Povos. 

A Lei da Terra e a Política da Terra em Moçambique reconhecem a validade de 

ambas as abordagens para o registo de informações sobre quem detém quais direitos 

a quais propriedades. No entanto, os detentores de títulos oficiais de agências 

governamentais emitidos descrevendo DUATs, o que Bruce (2006) chama de DUATs 

"comerciais", desfrutam de mais apoio governamental do que os detentores de 

DUATs habituais ou de boa fé baseados em ocupação que normalmente não 

possuem títulos emitidos pelo governo documentando seus DUATs. DUATs. As 

agências governamentais ainda não encontraram maneiras de tratar os dois tipos de 

DUATs legalmente definidos de forma equitativa. 
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Deininger (2017) e Lawry et. al. (2014) citam e resumem pesquisas recentes da África 

Subsariana sobre a importância de mercados fluidos em direitos da terra para fins 

agrícolas definidos em lei formal e apoiados por órgãos públicos que registaram 

quem detém o quê e sobre quê terra. 

 

2.3.5.2. Diferenças de produtividade e mercados fluidos de direitos à terra 

agrícola 

 

A produtividade, mesmo entre os pequenos agricultores, pode variar 

consideravelmente, mesmo em ambientes não mecanizados (Restuccia e 

Santaeulalia-Llopis, 2015). Se um agricultor for mais produtivo que o vizinho, então, 

do ponto de vista económico, o país estaria melhor se o agricultor mais produtivo 

adquirisse direitos à terra usada pelo agricultor menos produtivo. Restrições à 

transferência de direitos, ou altos custos de tais transacções, podem inibir os 

investimentos das pessoas mais produtivas e causar a má alocação de mão-de-obra, 

capital e conhecimento em toda a economia. 

Em Moçambique como em outros países, a mão-de-obra pode ser escassa ou cara, o 

capital pode estar indisponível e o acesso aos mercados de produtos pode ser difícil 

ou caro (Dillon e Barrett, 2017). Além disso, a produção actualmente exige muito 

trabalho. Sob tais condições, as operações agrícolas de menor escala tendem a ser 

mais produtivas por hectare cultivado do que as operações agrícolas de grande porte. 

No entanto, o acesso ao capital pode ser uma barreira séria, na medida em que o 

custo dos direitos de compra da terra pode ser proibitivo para os pequenos 

agricultores. Sob essas condições moçambicanas, e se um objectivo político é o 

incentivo às empresas agrícolas familiares, políticas e leis que facilitam a organização 

do aluguer de terras tenderão a aumentar a produtividade do sector agrícola, com 

benefícios que fluirão para as famílias que trabalham na terra. 

 

2.3.5.4. Investimentos, Segurança de Posse e Transmissibilidade 

 

a) Proposições sobre investimentos e mercados activos em terras agrícolas 

Existem várias proposições sobre as vantagens e desvantagens dos mercados 

activos em direitos à terra e a primeira são as proposições sobre investimentos e 

mercados activos em terras agrícolas. 

Uma influência importante nas inclinações dos agricultores em fazer investimentos é 

sua segurança de posse de terra. A hipótese é que, se os agricultores se sentirem 

relativamente seguros na posse da terra, estarão mais inclinados a fazer 

investimentos de capital a longo prazo e dedicarão mais do trabalho da família à 

empresa agrícola. 
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Uma extensão desse argumento é que se os detentores de direitos a terra estão 

seguros, não apenas na posse dos DUATs, mas também nas expectativas de que, 

uma vez que eles façam um investimento, se algo acontecer à sua saúde ou se um 

surgir uma emergência familiar, eles poderão vender seus direitos às propriedades 

melhoradas e, assim, recuperar seus investimentos. 

Um argumento semelhante pode ser feito sobre pessoas que não são agricultores 

locais e que desejam investir seu capital, tempo e conhecimento em terras rurais. 

Essas pessoas tenderão a estar mais interessadas em adquirir terras se puderem se 

sentir seguras na posse e usarem se necessário, o investidor está seguro na venda 

futura de seus direitos à terra após a aquisição. 

Raup (1967, p. 49) apresenta a ideia básica: "Antes que você possa arriscar seu 

trabalho e sua semente para uma colheita que pode levar meses, você deve ter 

certeza de que poderá colher onde semeou". 

Essas hipóteses foram amplamente expressas em todas as partes do mundo como 

justificativas primárias para investir na melhoria da segurança da posse por meio da 

emissão de documentação legalmente válida dos direitos à terra e do fortalecimento 

dos mercados de direitos à terra. 

Lowry et. al, 2014, explora a validade destes por meio de uma revisão sistemática de 

estudos. Eles concluem que, para a maioria dos países da região subsariana, a 

maioria das pessoas locais que adquirem seus direitos à terra rural usando 

procedimentos habituais de líderes tradicionais com validações comunitárias de 

transferências locais, percebendo seus direitos à terra como seguros. Da mesma 

forma, eles podem esperar liquidar seus investimentos em transacções futuras, se 

houver necessidade. Parece haver pouca necessidade de transferências 

documentadas por meio de cadastros formais e registos de propriedades para 

fornecer a segurança que as pessoas locais precisam para investir seu tempo, 

trabalho, capital e conhecimento em empresas terrestres. As premissas, que podem 

se tornar inválidas, são os meios tradicionais para a aquisição de direitos seguros e 

para liquidar participações nos casos em que as condições mudam são tão eficazes 

no futuro quanto são agora. 

O estudo de Mandamule-Machicane (2019) sobre transacções locais e habituais em 

direitos à terra descreve um sistema que opera muito de acordo com as conclusões 

do estudo comparativo de Lowry. 

Outro mercado de direitos à terra agrícola envolve pessoas de fora das comunidades 

locais. Um caminho é que essas pessoas sejam motivadas principalmente pelo 

desejo de investir na melhoria da produtividade da terra e na geração de lucros com 

esses investimentos, observando as regras de protecção ambiental e cumprindo os 

compromissos com as comunidades locais. 

Também pode haver pessoas motivadas a adquirir direitos a terras agrícolas pelo 

desejo de gerar lucros especulando que a terra aumentará em valor ou de “depositar” 

seu capital em terras quando as opções para investir seu capital são mais arriscadas 

e/ou menos rentável. 
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A Lei de Terras de 1997 foi desenvolvida sob condições de mobilidade da população, 

temores de renovação de conflitos e grande necessidade de gerar investimentos 

privados na agricultura. A lógica da Lei de Terras era identificar as terras sendo 

usadas pelos membros da comunidade local e estabelecer consultas entre as 

comunidades e potenciais investidores externos para identificar as terras 

comunitárias disponíveis. 

A intenção era incentivar acordos entre comunidades e investidores para o uso e 

aproveitamento das terras comunitárias por 50 anos, o que também beneficiou as 

comunidades locais. A intenção da lei era incentivar os investidores socialmente 

responsáveis e "produtivos" e desencorajar os investidores capitalistas cowboys 

"especulativos", através de uma aprovação provisória de concessões de 50 anos de 

terras do Estado / comunidade, condicionada aos investimentos reais realizados e ao 

cumprimento dos compromissos locais28.   

Existem duas lógicas sobre mercados de terras e investimentos. Para os membros da 

comunidade local, transacções em direitos à terra usando regras e procedimentos da 

comunidade, parece haver poucos problemas de insegurança quanto à posse de 

posse sobre propriedades actuais ou sobre a facilidade de transacções futuras. 

As pessoas de fora que desejam adquirir direitos seguros à terra parecem não estar 

satisfeitas com a segurança dos direitos de uso de bens oferecidos por meio de 

concessões de 50 anos concedidas pelo Estado / aprovadas pela comunidade, 

começando com um período de direitos provisórios à terra. Eles parecem querer a 

capacidade de comprar direitos directamente dos proprietários locais da terra 

individualmente e construir uma propriedade na qual possam investir. 

 

b) Transferências intersectoriais e mercados fluídos de direitos à terra 
O crescimento da economia não agrícola rural, a migração urbano-rural e a 

diversificação das fontes de renda aumentam o escopo de transacções para melhorar 

a eficiência. À medida que a dispersão de habilidades aumenta, o investimento do 

tempo, capital e mão-de-obra dos membros da família em actividades não agrícolas, 

                                                           
28 Alguns estudos iniciais sobre essas ideias incluem o seguinte. Tanner, Christopher (2002), “LEGISLAÇÃO EM UM 

CONTEXTO AFRICANO: A LEI TERRAMENTAL MOZAMBICANA DE 1997”, Documentos Legais da FAO Online # 26; Paul de 

Wit e Simon Norfolk (2008), “Abordando questões fundiárias após um desastre natural: estudo de caso de inundações em 

Moçambique, 2000–2008”, artigo para a conferência da ONU-Habitat em Genebra, Suíça; Christopher Tanner (2000) 

“Identificação e Registo Habitacional de Terras em Moçambique”, um documento preparado para um Workshop do IIED em 

Londres; André Calengo com José Oscar Monteiro e Christopher Tanner (2007) “Moçambique: política de terras e recursos 

naturais, 2006,“ Contrato Geral de Serviços de Moçambique, Serviços de Posse de Terra, Relatório Final ”; Relatório do Projecto 

de Reforma Agrária e Terrestre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, 2006; Simon Norfolk e Julia Compton, 

2012, Revisão Estratégica das Questões Fundiárias em Moçambique para o DfID; Fundo Comunitário de Uso da Terra 

(iniciativas-para terras comunitárias) na Fase de Extensão de Moçambique (abril de 2011 a março de 2014), “MEDIÇÃO E 

MONITORAMENTO DO VALOR DO DINHEIRO”; Revisão Anual do DfID Projeto Fundo Comunitário de Uso da Terra, 

31/10/2012; CTC Consulting (2003) - Avaliação do potencial de registo de terras comunitárias; DeWitt, Paul e Simon Norfolk 

(2010) “Reconhecendo Direitos aos Recursos Naturais em Moçambique”, Iniciativa de Direitos de Recursos; Salomão, Alda e 

Annelies Zoomers (2013) “AQUISIÇÕES TERRESTRES EM GRANDE ESCALA E GRANDE TERRA EM MOÇAMBIQUE: 

CAMINHOS PARA A FRENTE EM 'PRO-POOR' E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DA TERRA, artigo apresentado na 

Conferência de Terras do Banco Mundial em abril de 2013 em Washington DC; Mei, Giorgia e MariagraziaAlabrese, (2013) 

“Habilidade das comunidades em consultas e transacções de terras: melhorando o“efeito empoderador ”das iniciativas de 

segurança da posse na área rural de Moçambique”, documento preparado para a WB Land Conference, abril de 2013, 

Washington DC. 

 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

110 
 

geralmente por meio da migração, se torna mais rentável para as famílias rurais. 

Quando os migrantes refutam em cortar seus laços com suas terras ancestrais, em 

mercados fluidos, eles podem arrendar suas terras para os vizinhos restantes ou 

emprestá-los para membros da família. 

Deininger (2017) argumenta que, em tais situações, novamente os mercados de 

aluguer podem oferecer vantagens, equalizando as dotações de factores e permitindo 

ganhos com a especialização (Holden et al., 2008, Jin e Jayne, 2013). Esses ajustes 

podem ser úteis para famílias que têm membros que têm acesso local à terra, mas 

querem tentar a sorte em conseguir trabalho ou abrir negócios nas cidades. Eles 

podem alugar suas terras para aqueles que permanecem e desejam cultivar, e ainda 

têm a tranquilidade de poder voltar caso suas apostas em migrar não funcionem. As 

pessoas locais também poderiam alugar suas terras para pessoas de fora, mantendo 

seus vínculos com suas famílias e clãs nas comunidades locais. 

Deininger observa que as elites económicas que desejam diversificar seus portefólios 

de investimentos podem estar dispostas a licitar para adquirir terras em comunidades 

locais a taxas mais altas do que as que os locais estão dispostos a pagar 

(especulando ou apenas diversificando seus activos). 

Nesses casos, mercados de terra fluidos podem levar ao deslocamento de moradores 

de suas terras, sem opções para obter renda adequada. Baffoniand Haggath (2017) 

fornece insights sobre como os participantes locais nos mercados de terras são 

afectados por um grande investimento (Portucel) em grandes concessões de terras. 

 

c) Mercado fundiário e acesso ao crédito 
Onde as transacções entre compradores e vendedores de direitos à terra são 

relativamente fáceis e a baixo custo, geralmente é mais fácil para os detentores de 

direitos transferíveis à terra garantir empréstimos, de instituições que exigem terras 

como garantia. No entanto, como observa Deininger (2003), existem muitos outros 

factores que influenciam o acesso ao crédito. Sob condições de desequilíbrio de 

poder e riqueza, os programas de crédito tenderão a incentivar a consolidação da 

terra nas mãos dos ricos. 

 

d) Percepção do comprador de que o vendedor possui direitos sobre terras 
potencialmente transaccionadas 

Para que compradores e vendedores de direitos à terra participem de transacções de 

venda ou aluguer de direitos de terras, o comprador deseja estar relativamente 

seguro de que o vendedor possui o direito de vender os direitos de terras, ou seja, 

transferir seu uso e gozo socialmente aceitável e exclusivo para um comprador. Essa 

garantia pode vir de um notário local ou de líderes comunitários para transacções 

informais, ou do Cadastro e Registo de Propriedades para transacções formais. 

De alguma forma, os potenciais compradores verificam os direitos dos vendedores de 

transferir direitos. Nas transacções tradicionais, os potenciais compradores verificam 

através de consultas com vizinhos, líderes tradicionais, documentação e testemunhas 

sobre como o potencial vendedor adquiriu a terra. Essas informações também podem 
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ser mantidas em um registo público e abertas a consulta pública, quanto à identidade 

do actual detentor dos direitos e como ele adquiriu esses direitos. 

À medida que a população aumenta e / ou as actividades económicas aumentam as 

opções para as famílias proprietárias de terras, as pressões nas fontes locais de 

informação sobre os detentores de direitos à terra podem reduzir sua eficácia para 

ajudar os compradores e vendedores de forma transparente e podem levar a 

conflitos. Em tais situações, os escritórios de registo de propriedades formalmente 

sancionados com o apoio da lei podem fornecer serviços de informações mais 

confiáveis. 

e) Evolução da questão do género em cenários de regimes costumeiros de 

acesso e uso da terra 

Em muitas sociedades, incluindo Moçambique, as mulheres têm o direito e a 

responsabilidade de possuir e usar terras agrícolas e florestais. No entanto, os 

costumes locais podem impedi-los de negociar com potenciais compradores, 

especialmente de fora da família, sobre as condições de uma transacção de venda ou 

aluguer de uma certa terra. Embora prejudique o bem-estar da família em alguns 

casos, os costumes locais e a dinâmica da família e do clã podem minimizar os 

problemas (Emery University, 1998; Aradóttir, 2016). 

Essas situações podem alcançar alguma medida da equidade de género, mas podem 

ser complicadas para pessoas de fora do clã ou da comunidade compreenderem e 

respeitarem. Por outro lado, aplicações mecânicas da lei formal em mulheres e outros 

grupos vulneráveis que não respeitam os costumes locais são muitas vezes 

ineficazes ou negativas (Knight, et. Al, 2012). 

 

f) Mercado fundiário e justiça 
A análise do funcionamento dos mercados de direitos à terra, conforme descrito 

acima, mostra resultados economicamente positivos, sob certas condições. Sob 

outras condições, no entanto, estudos mostram possíveis resultados negativos dos 

mercados de terras quando avaliados usando lentes de justiça social e ambiental. 

 

2.3.5. Infra-estrutura Institucional para um Sistema Aberto de 

Transacções de Direitos Fundiários 

 

2.3.5.1.  Processamento de Transacções em Registos Cadastros e Registos 

Prediais 

 
Uma reforma do quadro legal da terra de modo a trazer a transmissibilidade do DUAT 

implicaria igualmente uma necessidade de reforço da capacidade institucional 

instalada tanto ao nível dos SPGC e Cadastros municipais como ao nível dos 

Registos Prediais e Notários.  
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Em termos de quadro legal considera-se as condições criadas, em particular com a 

recente aprovação em 2018 do novo Código de Registo Predial (Decreto Lei 

nº.2/2028, de 23 de Agosto)29que entre outras noções cria o Sistema Integrado de 

Registo Predial, introduz a utilização dos meios tecnológicos nas conservatórias e 

nos cartórios notariais. No que tange ao registo do Direito de Uso e Aproveitamento 

torna obrigatório o registo do DUAT, incluindo na sua aquisição e as subsequentes 

modificações que eventualmente pode conhecer, como a transmissão, limitação ou 

alagamento da área, entrada de nova pessoa física ou meramente jurídica, extinção, 

etc., etc.  

Lembre-se que até então o registo predial do DUAT permanecia facultativo e 

curiosamente ainda assim permanece em termos práticos dado que a implementação 

da nova solução parece estar ainda longe de se materializar pela falta de 

conhecimento ainda entre o público e os próprios implementadores.  

O Sistema Integrado de Registo Predial tem a vantagem de estabelecer uma 

comunicabilidade institucional entre os principais sectores públicos responsáveis 

pelos registos cadastral (SPGC/DINAT) e Registos Cadastrais Municipais, as 

Conservatórias de Registo Predial/Notários e a Autoridade Tributárias conjuntamente 

com as repartições fiscais, pois, segundo o Artigo 2 do Decreto-Lei em causa dispõe: 

“O registo dos factos sujeitos a registo predial obrigatório no Sistema Integrado de 

Registo Predial, contidos nas bases de dados e aplicações de entes da 

Administração Pública obrigados a promover o registo...”.  

Na realidade um sistema de transmissibilidade de DUATs vai requerer não só a 

obrigatoriedade do registo do DUAT e de todos os factos relevantes que o DUAT vai 

conhecendo durante a sua vida, mas também a oficiosidade de tal registo: as 

instituições e agentes responsáveis por tais registos devem promover o registo junto 

de outros registos (cadastral/predial/fiscal) de qualquer facto que tenha sido anotado 

ao seu nível. Isto significa não deixar à responsabilidade do titular do DUAT ou do 

beneficiário da transacção a obrigatoriedade desse registo. De qualquer modo este 

cenário é ainda apenas um “sonho” por se tornar realidade algum dia quando as 

condições de informatização estiverem criadas a todos os níveis e sectores 

envolvidos.  

A lei citada teria concedido um prazo de três meses para que tais condições 

acontecessem obrigatoriamente mas depois o Governo constatou o difícil que isso 

era pelo que posteriormente veio através de um novo Decreto-Lei (nº.1/2019, de 27 

de Setembro) congelar tal processo até que as condições de informatização estejam 

criadas como acabamos de apontar acima.  

Aponte-se que um sistema de registo predial tem a vantagem igualmente de 

contribuir no controlo de crimes financeiros particularmente no capítulo da utilização 

dos negócios imobiliários para a lavagem de dinheiro30.  

                                                           
29O anterior Código vigorava desde o tempo colonial, precisamente há mais de 49 anos, pois fora aprovado em 1967 (Decreto-

Lei nº.47.611, de 28 de Março de 1967, introduzido na então colónia de Moçambique pela Portaria 1º.23944, de 15 de Março de 
1969). 
30 Facto já denunciado tanto pela actual Procuradora Geral da República como pela sua antecessor nos habituais Informes 

Anuais à Assembleia da República.  
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O cenário neste preciso momento é dominado por registos manuais (análogos) tanto 

nos registos cadastrais como prediais, se bem que algumas iniciativas de 

digitalização já ocorrem embora com resultados diferenciados. Mas a emigração dos 

registos análogos para os digitais parece já um movimento sem retorno, embora de 

algum modo ainda lento. Assiste-se por isso a coexistência dos dois processos nesta 

fase que se quer transitória.  

No caso do registo cadastral tudo repousa nas expectativas criadas com o SIGIT 

(Sistema de Gestão de Informação sobre Terras) ou LIMS (Land Information 

Management System) que vem sendo desenvolvido nos últimos 6 -7 anos. Mas um 

sistema assim pensado, para além da própria aplicação do software que parece já 

consolidada, requer de uma infra-estrutura mais adequada desde instalações, 

arquivos, computadores, geradores para energia, impressoras, etc., etc. E tudo isto 

parece faltar ou escassear ao nível dos SPGCs e mais notório ainda ao nível dos 

Municípios. 

 

2.3.5.2. Envolvimento do Estado em Transacções Privadas de Direitos 

Fundiários 

 
Os países diferem na regulamentação estadual das transacções privadas. Alguns não 

têm envolvimento do Estado. Os detentores de direitos privados à terra simplesmente 

chegam a acordos com pessoas que desejam adquirir esses direitos, sem requisitos 

legais para aprovações ou revisões do Estado que não sejam requisitos quanto ao 

valor legal das transacções (registo obrigatório ou voluntário), a lei estabelece que 

uma transacção relativa a propriedades registadas mais cedo no tempo têm mais 

valor legal do que uma transacção registada posteriormente. Na maioria dos estados 

dos EUA, nenhum nível de governo revisa ou permite uma transacção, embora exista 

um requisito de que, se o comprador de terras agrícolas não for um cidadão 

americano ou empresa registada nos EUA, a venda deve ser relatada ao 

Departamento de Agricultura dos EUA. 

 
Outros países podem exigir a aprovação do Estado de algumas transacções (como a 

França, onde uma transacção envolvendo terras agrícolas requer a aprovação de um 

agricultor para outro). 

 
Na maioria dos países, para certos tipos de propriedades mantidas sob licença 

pública ou sob arrendamento de uma entidade pública, o detentor do direito precisa 

obter a permissão ou pelo menos uma “não objecção” dessa entidade para que a 

transacção seja efectivada. 

 
A Figura 1 resume algumas das diferenças entre os países em relação ao grau de 

controle do Estado sobre transacções em direitos à terra. 
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Fig. 1. Diferentes Sistemas de Transmissibilidade de Direitos à Terra, em Condições 

Similares a Moçambique 

Tipo de 

Sistema 

Um Sistema de 

Transmissibilidade 

Aberto 

(1) 

Um sistema de 

Transmissibilidade 

Parcialmente Aberto 

2) 

Um Sistema de 

Transmissibilidade 

Fechado 

(3) 

Sistema de 

Transmissibilidade 

Flexível com 

Intervenção 

Racionalizada do 

Estado nas 

Transacções 

4) 

C
a
ra
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te

rís
tic

a
s
 P

rin
c
ip

a
is

  

• Terras em 
regime de 
propriedade 
privada, ou sua 
aproximação em 
concordância; 

• Registo 
referenciado de 
encomendas de 
direitos à terra; 

•  O mercado 
formal de terras é 
preponderante; 

• Os mercados 
informais de terra 
são mínimos. 

• A propriedade 
estatal da terra é 
importante; 

• Valor da terra 
monitorada ou 
condicionada por lei; 

• Mercados formais de 
terras estão em 
ascensão. 

• Todas as terras 
pertencentes ao 
Estado; 

• Valor obscuro da 
terra; 

• Os mercados 
informais de terras 
são dominantes. 

• Toda a terra é 
propriedade do 
Estado; 

• Valor da terra difícil 
de determinar; 

• Impacto negativo 
mínimo Minimizado 
impactos dos 
mercados informais 
de terras. 

C
o
n
s
titu

iç
ã

o
 / le

i b
á
s
ic

a
 d

a
 te

rra
 

Reconhecimento de 
propriedade privada 
ou direitos similares 
como regra geral 
para a posse e uso 
da terra 

Por estatuto, as terras 

consideradas 

originárias do Estado, 

mas gradualmente 

podem passar para 

propriedades 

particulares, mas 

apenas sob certas 

condições. 

• Por estatuto e por 
definição terras 
consideradas 
propriedade do 
Estado, embora com 
direitos privados 
garantidos pela 
Constituição. 

• Proibição total de 
transferências de 
direitos à terra. 

• Por estatuto, a terra 
é propriedade do 
estado, mas também 
com direitos originais 
à terra sendo, por 
natureza, direitos 
privados e 
constitucionalmente 
garantidos; 

•  Introdução de um 
mecanismo flexível e 
transparente para a 
transferência de 
direitos à terra. 

 

Os mercados de terras com base legal funcionam normalmente dentro de um 

contexto institucional definido por lei e regulamento, onde os potenciais compradores 

de direitos consultam o arquivo público oficial de transacções passadas e as 

propriedades negociadas para garantir que o potencial vendedor de direitos detenha 

esses direitos associados a uma propriedade definida de acordo com a lei. As 

agências na maioria dos países que mantêm os registos de transacções e os registos 

que descrevem as propriedades negociadas são algumas versões do Registo e 

registo de propriedades, ambos tipicamente informatizados no mundo moderno. 

Por que essas agências são importantes? Em qualquer transacção de direitos à terra, 

existe um "concedente" de direitos a um "beneficiário" ou destinatário dos direitos. 

Um exemplo é a venda de uma propriedade, que é a transferência de direitos de um 
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detentor de direitos para um possível detentor desses direitos. Antes de os donatários 

ou pessoas que desejarem se tornar detentores de direitos a parcelas de terra 

celebrarem contratos com os concedentes, os potenciais donatários desejam ter 

certeza de que os potenciais concedentes na realidade possuem os direitos. Os 

potenciais beneficiários podem consultar os vizinhos ou líderes da comunidade que 

conhecem os doadores e as propriedades em questão. Eles podem pedir para 

examinar quaisquer documentos que descrevam as transacções pelas quais os 

outorgantes adquiriram os direitos, as testemunhas das assinaturas dos documentos 

ou as trocas verbais pelas quais os outorgantes adquiriram seus direitos. 

Em sociedades complexas, o conhecimento pessoal dos concedentes e testemunhas 

em potencial geralmente não existe, nem sua confiança na autoridade dos líderes 

tradicionais das comunidades. Em tais condições, os países criaram um depositário 

respeitado de contratos escritos de transacções, um registo de documentos de 

transacções imobiliárias. A função desse registo é fornecer evidências de que 

potenciais concedentes de direitos, na realidade e na lei, têm esse direito de 

transferência. 

Desde a invenção de Napoleão de um cadastro, um mapeamento de limites de 

parcelas e os detentores de direitos sobre as parcelas mapeadas para colectar 

impostos sobre a propriedade, a descrição das propriedades evoluiu de palavras e 

referências a marcos em documentos de transacção, para esboçar mapas de limites 

de parcelas, a referências a descrições de limites contidas em mapas cadastrais. 

 
A informatização dos registos no Registo com suas acções e um cadastro com seus 
mapas de parcelas podem pretender facilitar o acesso aos registos de propriedades, 
mas também podem dificultar o acesso. A informatização da administração de 
registos normalmente exige a localização de consolas de computadores em 
escritórios distantes de onde as transacções ocorrem, para ter acesso de 
equipamentos de TI à electricidade, escritórios com ar condicionado e técnicos para 
reparo e manutenção de computadores. Esse distanciamento das portas de acesso 
tende a desencorajar as pessoas de registar suas transacções no sistema 
computadorizado. 
 
O envolvimento de instituições do Estado nas transacções, descritas acima, pode ser 

para apoiar transacções de mercado por meio de cadastros e registos de 

propriedades, que desempenham a função de aviso público sobre quem realiza 

transacções para quais propriedades ao longo do tempo. 

 
Também pode haver envolvimento de famílias, clãs e comunidades em certos tipos 
de transacções, particularmente as que envolvem DUATs que derivam da ocupação 
costumeira de boa fé da terra. Para transacções habituais entre membros da 
comunidade, em coordenação com os líderes tradicionais, é provável que sejam 
levadas em consideração as considerações da família e do clã. Em casos de 
transacções envolvendo pessoas de fora da comunidade, no entanto, podem ocorrer 
transacções que podem prejudicar os meios de subsistência de vizinhos e parentes, 
incluindo o valor das terras comunitárias (ver Baffoni et. Al. (2017) e OMR (2016)). 
Consultas de comunidades e potenciais investidores em terras mantidas por 
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membros da comunidade podem levar em consideração essas preocupações locais 
sobre possíveis transacções com terceiros. Ou pode ser necessário encontrar outras 
maneiras de levar em consideração as implicações locais das transacções, como 
exigir publicidade sobre as transacções consideradas, consultas com os líderes 
tradicionais. 
 

2.3.5.3. Uma Abordagem Evolutiva para um Sistema Adequado de Registo de 

Transacções de DUATs. 

 
Se, na prática, as pessoas não registarem suas transacções, grandes investimentos 

na formalização de direitos (titulação) e nas instituições de registos e cadastros de 

propriedades (entidades processadoras de registos) serão daqui a alguns anos 

efectivamente inúteis como uma reflexão presumida e precisa de quem detém quais 

direitos a quais propriedades. 

Talvez um processo evolutivo mais deliberado e faseado de apoio ao mercado dos 
direitos à terra seja adequado às condições em Moçambique. A evolução das 
economias baseadas no mercado na maioria dos outros países percorreu caminhos 
históricos variados ao longo de décadas, senão séculos. No que diz respeito à 
documentação das transacções sobre direitos à terra: 
 
▪ Nos estágios iniciais do estabelecimento de mercados formais de direitos à 

terra, compradores e vendedores de direitos à terra podem fazer com que 
documentos escritos sejam preparados contendo os detalhes dos acordos de 
transmissibilidade verbal, e as partes na transmissibilidade manterão cópias. 
Este parece ser o processo em muitas comunidades rurais de Moçambique 
(Mandamule e Manhicane, 2019). Até hoje nos EUA, esse documento escrito de 
acordo, e não um contrato de vendas, ainda é comumente feito e mantido pelas 
partes nas transferências. 
 

▪ Em alguns países (por exemplo, Chile), essa preparação de documentos 
testemunhados por compradores e vendedores, que mantêm cópias para provar 
que uma transacção ocorreu, é ainda mais especializada na figura do notário 
local. O notário prepara os documentos e mantém um arquivo, caso as cópias 
mantidas pelas partes sejam perdidas ou surja alguma disputa sobre a validade 
dos documentos mantidos pelas partes nas transacções. 
 
Essa figura de “terceiro” do notário também serviu como prova por escrito dos 
direitos de seus detentores actuais, incluindo certificações de notário dos direitos 
dos detentores de transferir esses direitos para outra pessoa. Com documentos 
de transacções anteriores nas mãos de particulares, com o passar do tempo e o 
aumento da população e das actividades económicas, pode surgir a 
necessidade de potenciais compradores (ou seus agentes (geralmente um 
advogado). Os arquivos dos cartórios servem a esse propósito. Essa prática 
ainda funciona em muitos países, evoluindo de seu status de colónias 
espanholas. Os cartórios passam seus arquivos de transacções e seu status em 
suas comunidades após a morte para novos Notários. 
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▪ À medida que os países evoluíram suas economias para se tornarem mais 
regionais e até internacionalmente vinculados, e como populações e detentores 
de direitos aumentaram dramaticamente em número, os países estabeleceram 
escritórios governamentais especializados no arquivamento de documentos de 
transacções. A redacção desses documentos tornou-se uma das actividades 
básicas da profissão de advogado. As descrições dos limites das propriedades 
são feitas por agrimensores licenciados ou usando modernas tecnologias 
baseadas em GPS por técnicos treinados. A agência de arquivamento de 
acções torna-se o Registo de acções, geralmente sob a jurisdição de um tribunal 
(como na Áustria) ou como um serviço do governo local (como nos EUA). O 
arquivamento de levantamentos de terra pode ser feito por um serviço cadastral 
ou por uma unidade do governo local ou por técnicos de GPS especialmente 
treinados e licenciados. 

 
Nas últimas décadas, nos países em que essa evolução ocorreu rapidamente, os 
arquivos em papel, acções e mapas de propriedades foram convertidos em sistemas 
de informação computadorizados. A Suíça gastou mais de US $ 3 bilhões em tal 
conversão nos anos 90 e outros países gastaram fortunas semelhantes na adaptação 
das tecnologias da informação à administração de informações sobre transacções 
imobiliárias. 
  
O formato digital para registar informações de propriedades é útil para manter várias 

cópias dos arquivos em diferentes locais físicos e digitais. Em caso de incêndio ou 

outro desastre, os arquivos digitais com várias cópias permitem a rápida recuperação 

das informações arquivadas. Além disso, é mais difícil para pessoas sem escrúpulos 

alterar a acção ou mapear as informações em todas as cópias arquivadas, reduzindo 

assim a fraude que afecta a maioria das acções baseadas em papel e mapeia os 

arquivos de informações de transacções arquivadas. 

 
Como mencionado acima, em alguns países surgem deficiências desses sistemas 

computadorizados em que a infra-estrutura de apoio (electricidade, arquivos 

climáticos, transmissão de dados em alta velocidade, conhecimento para fazer o 

sistema funcionar) é inexistente ou fraca. Nessas situações, a informatização leva à 

centralização de serviços para áreas urbanas onde a infra-estrutura de TI funciona 

melhor, mas a uma grande distância dos direitos de transacção. Os custos para 

compradores e vendedores de direitos de uso do registo (viagens, honorários de 

especialistas e arquivos) podem se tornar substancialmente maiores do que os 

arquivos anteriormente descentralizados e em papel. Talvez esses custos sejam 

explicações para Mandamule e Manhicane (2019) e Lexterra que as pessoas 

raramente usam as instituições governamentais formais para registar suas 

transacções. 

 
Outro ponto fraco do registo / cadastro baseado em TI é a barreira tecnológica entre 

as informações arquivadas e a realidade dos direitos de propriedade e as pessoas 

envolvidas nas transacções. Aqueles que operam os computadores raramente 

conhecem as pessoas e as propriedades que estão sendo negociadas, enquanto as 

profissões que garantem a validade de documentos e mapas - advogados, 

avaliadores e topógrafos - cujo treinamento não inclui TI e que geralmente protegem 
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suas funções tradicionais, demoram a aceitar o validade dos arquivos digitalizados. 

Por exemplo, até recentemente, a lei na Venezuela exigia que as cópias das acções 

fossem feitas à mão. Em tais situações, as oportunidades de fraude e corrupção 

tornam-se perigosas. 

 
Os mercados informais de direitos à terra rural em Moçambique funcionam com 

garantias baseadas na comunidade de que os vendedores possuem os direitos 

habituais e de boa -é da DUAT de vender. Os potenciais compradores de direitos 

encontram potenciais vendedores e consultam pessoalmente os líderes comunitários 

e os vizinhos sobre a propriedade de seu interesse. As transacções que envolvem 

DUATs costumeiros e baseados em "boa-fé" parecem melhor tratadas no nível da 

comunidade ou próximas a ela através de consultas locais sobre os direitos do 

vendedor. Os recentes avanços tecnológicos podem, no entanto, fortalecer o que tem 

sido um ponto fraco da verificação comunitária dos direitos à terra - a falta de 

documentos e o conhecimento local respeitável. (Ver Norfolk, 2017) 

 
Para algumas comunidades em que a população local foi capaz de lidar com as 

pressões da terra, a noção por trás da Lei da Terra de permitir mudanças nas práticas 

de cultivo argumentaria contra a identificação precisa dos limites das parcelas como 

sempre fixadas. As pessoas alternam o cultivo, deixando algumas parcelas em 

pousio por várias estações. (Tanner 2002 e Quadros, 2002). Veja também 

Mandamule e Manhicane, 2019, discussão do caso Rotanda e a observação de 

Calengo et.al, 2007, de que registos precisos a individualização das propriedades em 

um determinado momento provavelmente prejudicaria a gestão e administração 

comunitária da terra, em algumas comunidades concretas baseado em sistema que 

combinam uso familiar individualizado ou comum da terra.   

 
Contar com a administração intracomunitária de terras como responsabilidade dos 

líderes comunitários é definido em lei e é atraente em teoria, mas sob algumas 

condições, na prática, pode ser problemático. Particularmente sob as tendências 

actuais das agências governamentais de se interessarem principalmente em inserir 

DUATs mantidos por interesses comerciais externos e aplicados pelo governo na 

administração comunitária da terra (Ver Calengo et al., 2007) pode levar à captura 

pela elite instalada nas instituições locais e centrais da administração fundiária. 

 
Carrilhoet., 2019, levantam a questão sobre o nível de governação mais apropriado 
para a administração de DUATs e transacções - Distrito, Posto Administrativo ou 
Comunidade (régulos) e Norfolk (2017) desenvolve uma proposta para fazer um 
“cadastro de pessoas” usando telefones celulares e mapeamento participativo em 
nível comunitário, com a inserção de informações sobre propriedades no sistema 
nacional de informações. Mas ambos assumem uma capacidade nos níveis da 
comunidade, posto administrativo e distrito, que podem levar anos para serem 
construídos. Durante esses anos, os dados baseados em parcelas de quem possui 
quais direitos sobre quais propriedades ficarão desactualizados, o que exigirá o 
mapeamento de direitos a um custo de milhões. Além disso, em áreas onde o cultivo 
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itinerante é predominante, o estabelecimento de limites de parcelas mostrando a 
ocupação em um ano ficará amplamente desactualizado no ano seguinte. 
 
Algum tipo de acordo provisório em evolução parece apropriado: 

a. Por minimizar a dívida nacional incorrida por investimentos prematuros em 
titulação e registo com base em cadastro e Registo de Imóveis. 

b. Por garantir aos potenciais compradores de direitos à terra que as pessoas 
que potencialmente vendem esses direitos sejam detentores legítimos desses 
direitos e o direito de transferi-los. Usamos o termo “detentores legítimos” 
conscientemente para indicar que a visão predominante da comunidade local 
indica que esses detentores realmente têm direitos DUAT e realmente têm o 
direito de transferi-los para outra pessoa / entidade. E por garantir a outros 
membros da comunidade que as transacções propostas não prejudicarão seus 
meios de subsistência ou valores de suas terras. 

c. Para vincular informações sobre os titulares de DUAT e as propriedades que 
eles possuem com um cadastro - o que significa que as informações devem 
incluir alguma descrição geográfica das propriedades mantidas - e com os 
Registos de propriedades - o que significa que as informações também devem 
incluir as identidades de os titulares de DUAT e os direitos que detêm. 

 

Se actualmente as pessoas não usam muito um cadastro ou os Registos de 

propriedades para registar suas transacções, que instituição de transição física e 

socialmente mais próxima das pessoas pode cumprir as três funções acima e será 

usada pelas partes nas transacções DUAT? Esta questão precisa de consultas e 

discussões. 

Em alguns países, essa instituição é o tribunal local, cujo Juiz Presidente possui um 

funcionário que mantém um arquivo de documentos de transacções (escrituras, 

contratos, etc.) e que atribui um número de identificação exclusivo a cada documento, 

e que insiste nos documentos que contêm uma descrição geográfica da propriedade 

a ser transaccionada, as identidades das partes nas transacções e a natureza dos 

direitos a serem transaccionados. O funcionário também mantém um índice para os 

documentos arquivados com identificadores exclusivos, por nomes de compradores e 

vendedores e por localização geográfica aproximada das propriedades que estão 

sendo negociadas. 

Uma cópia dos documentos arquivados no tribunal local é enviada ao tribunal de 

apelação de nível superior para arquivamento, juntamente com as informações de 

indexação. Essa duplicação de arquivos é para fins de segurança (em caso de 

incêndio ou desastres naturais ou políticos) e para dificultar a ocultação de fraudes 

nas transacções. 

Uma cópia das informações indexadas para cada transacção identificada 

exclusivamente é enviada ao Cadastro e Registo. 

Essa "solução" é baseada no respeito que as pessoas têm dos tribunais locais e sua 

proximidade física e social com as pessoas. Mas isso implicaria em Moçambique um 

novo fardo significativo para o sistema judicial, incluindo espaço para arquivos e 

recursos administrativos. 
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Outros países usam um conceito de notário local em vez de tribunal local, mas com 

os mesmos deveres que o secretário judicial descrito acima. Os notários actualmente 

em Moçambique funcionam principalmente como verificadores das identidades das 

partes nas transacções e na preparação adequada das acções, e não como 

administradores de arquivo de documentos. Actualmente, os notários actualmente 

funcionam principalmente em áreas urbanas, onde há demanda suficiente por seus 

serviços para justificar a presença de seus escritórios locais. 

Outra alternativa é a criação de um oficial de terras comunitárias, como na Índia 

colonial (que se estende até os dias actuais na Índia e no Paquistão), que mantém 

um livro listando todos os proprietários de terras, com localização aproximada e 

tamanho das parcelas mantidas. Pode ser difícil definir quem treinaria, 

supervisionaria e pagaria uma nova pessoa da administração da terra, embora várias 

funções possam ser exercidas por essa pessoa, além do registo dos direitos à terra. 

Na solução do Funcionário do Estado, do Notário local ou do oficial da terra da 

comunidade, é necessária uma definição de uma descrição geográfica suficiente da 

propriedade transaccionada. A profissão actualmente encarregada de tais descrições 

geográficas é o agrimensor, que tem uma oferta muito limitada em Moçambique. Uma 

alternativa é o uso de palavras para descrever limites de propriedades, como 

referências a características físicas de limites de propriedades (estradas, rios, outros 

marcos relativamente permanentes) que não exigem um agrimensor e uma referência 

ao nome do bairro ou comunidade dentro qual a propriedade transaccionada está 

localizada. 

Uma alternativa é o treinamento e o licenciamento de técnicos de GPS em todo o 

país, que poderiam ter várias capacidades de geração de renda, mas também seriam 

capazes de estabelecer pelo menos uma coordenada de GPS em uma propriedade 

transaccionada usando um aplicativo de GPS para celular. 

Se as pessoas ainda não registam todas as suas transacções com uma instituição 

local, como um tribunal local, um cartório ou um oficial da administração de terras, e 

preferem apenas manter suas cópias particulares da documentação da transacção, é 

provável que haja alguma melhoria e os investimentos nos tribunais locais ou 

Notários ou oficiais de terras comunitárias ainda não seriam tão grandes quantos 

investimentos maciços em títulos e cadastrais que estão sendo feitos actualmente e 

correm o risco de serem perdidos devido à falta de uso. 

Mas se as pessoas usarem essas instituições locais, e se essas instituições 

vincularem suas informações de transacção a escritórios cadastrais e registos de 

propriedades provinciais, a evolução futura do sistema de informações de 

propriedades ocorrerá com um custo mínimo e fornecerá a segurança de que as 

pessoas percebem que precisam . 

Mas e as pessoas que moram em áreas urbanas com escritórios de cadastro e 

registo à mão e que têm recursos para contratar pesquisadores e advogados para 

ajudá-los a realizar suas transacções e querer usar esses escritórios? Essas pessoas 

também poderão registar suas transacções através de um tribunal local, um cartório 

ou um oficial de terra do bairro? Esta questão também merece mais consultas e 

conversas. 
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2.3.5.4. Registo e Transacções de Terrenos: O Caso do Programa Terra Segura 

 

O Governo de Moçambique adoptou o Programa “Terra Segura” em 2015, como 
parte do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável. A Terra Segura 
fornece uma base política e compromisso político para melhorar e expandir os 
serviços e o sistema de gestão da terra em Moçambique, para fortalecer e proteger 
os direitos de todos os usuários da terra (na prática e na lei) de uma maneira 
sistemática e garantir uma provisão eficiente e eficazes serviços de administração de 
terras a instituições e cidadãos em geral. O programa visa contribuir para a criação 
de condições para o desenvolvimento sustentável do país, a fim de garantir a 
promoção de investimentos responsáveis, bem como o acesso à terra pelas 
comunidades e cidadãos. O programa Terra Segura estabelece uma meta ambiciosa 
de regularizar e / ou formalizar cinco milhões de títulos individuais de direitos de uso e 
benefício da terra (DUAT) e concluir a delimitação da terra (incluindo a emissão de 
certificados DUAT) para 4.000 comunidades em sete anos. (do MITAER, “Estrutura 
de Política de Reassentamento: Projeto Mozland, 2018, p. i). 
 
No nível de participação, a Terra Segura está preparando e emitindo títulos DUAT 
para indivíduos que alegam ser titulares de direitos DUAT para parcelas identificadas 
de terra. Um exemplo desse título preparado para distribuição na província de 
Inhambane está na Fig. 2 (frente e verso do título) e Fig. 3 (duas páginas internas do 
título): 

 
Figura 2: Primeira e última página de um exemplo de título DUAT, SPGC de Inhambane. 
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Figure 3: Duas páginas internas de um exemplo de título DUAT, SPGC de Inhambane 

Quais podem ser as reacções dos indivíduos, famílias e comunidades que recebem 

esses títulos? 

Mais especificamente, se a intenção da Terra Segura é influenciar os novos titulares 

a agir de acordo com a lei formal para realizar transacções de terra, as pessoas 

agirão de acordo com a lei ou continuarão a agir sem referência a leis / 

regulamentos? 

Quatro cenários: 

1. As participações actuais resultam de herança costumeira ou alocações 
costumeiras de terras, empréstimos ou aquisição habitual de terras por meio de 
transacções locais. Os detentores actuais podem frequentemente envolver co-
participações, ou as participações podem ser limitadas no tempo, podem estar 
condicionadas a entendimentos com vizinhos / líderes. 
Mas a Terra Segura concede apenas títulos individuais aos titulares presentes. 
As pessoas respeitarão os títulos da Terra Segura e realizarão transacções 
somente conforme exigido por lei formal, ou irão ignorar os títulos da Terra 
Segura e continuarão a usar títulos definidos personalizados? 

2. Em casos de conflitos entre usuários da mesma terra, os envolvidos com os 
títulos da Terra Segura resolverão os conflitos por meio de líderes tradicionais 
locais ou por tribunais formais? 
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3. Se um investidor externo propõe uma concessão da terra de uma comunidade 
onde os títulos da Terra Segura foram distribuídos, as consultas serão 
realizadas com os detentores individuais da concessão de terras proposta pelo 
investidor ou com toda a comunidade? 

4. Nas comunidades em que o cultivo itinerante é um sistema predominante de 
uso da terra, a Terra Segura emitirá títulos individuais que levarão à quebra das 
práticas de cultivo itinerante e, portanto, à degradação da terra e / ou aumento 
da pobreza do proprietário da terra, ou as pessoas ignorarão a Terra Segura 
títulos? 

 

2.3.6. Opções de Política Legislativa 
 

2.3.6.1. Desafios 

 
Existem transacções generalizadas em DUATs, vinculadas a parcelas de terra e 

vinculadas a parcelas de terra desenvolvidas. O problema é que a maioria dessas 

transacções não é feita conforme prescrito por lei. Existe uma grande e crescente 

lacuna entre o modo como as pessoas se comportam em relação às transacções 

imobiliárias e o que a lei prescreve, exemplificado principalmente na falta de registo 

de transacções permanentes (por exemplo, vendas, presentes e heranças), conforme 

prescrito por lei. 

A lacuna entre a lei e comportamento é grave nas comunidades rurais, onde a lei 

permite transacções em DUATs por meios costumeiros relacionados a parcelas de 

terra, particularmente aquelas usadas para a agricultura familiar. A lacuna existe 

também em áreas urbanas onde as pessoas possuem DUATs transferíveis para lotes 

de terrenos desenvolvidos e estão física e socialmente próximas às agências de 

registo (escritórios de registo e registos de propriedades) e ainda não registaram 

transacções legais em escritórios cadastrais ou de registo de propriedades. 

O sistema informal parece funcionar razoavelmente bem nas áreas rurais e urbanas, 

onde as pessoas realizam transacções cara a cara entre os membros da comunidade 

coordenados pelos líderes tradicionais. Nessas condições, as pessoas lidam com 

direitos, frequentemente não sofrem ameaças aos seus direitos à terra e se sentem 

seguras o suficiente para fazer investimentos. 

Mas a diferença produz tensões em áreas de alta densidade populacional, com o 

aumento dos preços da terra, onde as partes nas transacções e suas famílias não se 

conhecem, e a influência dos líderes tradicionais está em declínio. Incidências de 

fraude, apropriação de terras com base em transacções secretas, reivindicações 

concorrentes para parcelar limites e reivindicações disputadas contribuem para o 

aumento de inseguranças e injustiças sociais. A falta de respeito aos requisitos legais 

em casos de transacções pode filtrar a falta de respeito por procedimentos legais em 

outro aspecto da vida da comunidade, contribuindo para o flagelo da corrupção e 

comportamentos delinquentes. 
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As transacções também se tornam mais caras, pois os potenciais beneficiários de 

direitos precisam investir mais tempo e dinheiro investigando os direitos dos 

potenciais concedentes. Com mais complicações nas transacções de direitos à terra, 

as pessoas não podem aceder facilmente seus activos acumulados representados 

nas propriedades que possuem, o que limita suas mobilidades e habilidades 

geográficas para transferir seus activos para novas ocupações ou negócios. 

O principal problema parece estar na constituição legal - ela não atende às 

necessidades da família e às necessidades de uma sociedade empreendedora que 

restringe os movimentos de pessoas e capitais e indirectamente contribui para a 

desordem social. 

 

2.3.6.2. Três Cenários 

 

Apresentamos três cenários para alinhar o arcabouço legal com as necessidades das 

pessoas: 

 

Cenário 1:Revisão pontual da Constituição.  

 

Mais precisamente do seu Artigo 109 mas respeitando-se o princípio de que a “terra é 

propriedade do Estado”.  

 

Bastaria se retirar a formulação de que a terra não se vende e nem pode ser 

hipotecada ou de qualquer forma alienada.  

 

E dizer-se depois que a sua transmissão é possível desde que observados os 

requisitos legais.  

 

Artigo 109 (Terra) 

1. A terra é propriedade do Estado. 
2. O direito de uso e aproveitamento da terra é conferido às pessoas singulares e 

colectivas tendo em conta o seu fim social ou económico, podendo estas 
transmiti-lo nos termos da lei. 

 

Neste caso a transmissibilidade seria livre e automática e não carecendo de 

autorização por parte de alguma autoridade competente como se infere da actual 

formulação constitucional. 
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No entanto sempre seriam trazidos alguns requisitos e limites na lei na 

operacionalização da tal livre transmissibilidade. Por exemplo, a necessidade de 

existência de limites da área a transmitir, pagamentos de taxas de uso da terra, 

pagamento de taxas de transmissão, limitação de transmissão para ou entre 

estrangeiros, etc., etc. 

 

Consequentemente tanto a Lei de Terras como os seus Regulamentos (Regulamento 

da Lei de Terras e Regulamento do Solo Urbano) seriam larga e profundamente 

revistos a respeito.  

 

No Anexo 1 apresentamos como seria a Lei de Terras revista em resultado da 

hipotética nova formulação constitucional do Artigo 109 e em vista de um sistema de 

transmissibilidade de DUATs mais adequado e as quais incluem: 

• Procedimentos para facilitar a transferência de DUATs, respeitando a provisão 
constitucional para as terras pertencentes ao Estado. 

• Definição do tipo de envolvimento do governo e da comunidade nas 
transacções, ao longo de uma continuação; 
a) Nenhum envolvimento para algumas transacções; 
b) Agência / comunidade do estado sendo notificada por algumas 

transacções; 
c) Agências / comunidades com uma prerrogativa de não objecção para 

alguns; 
d) A obrigação de uma agência / comunidade estatal de emitir licenças em 

alguns tipos de transacções; 
e) Entidade / comunidade do estado com autoridade para negar outras 

transacções. 

• Mecanismos para permitir a partição e consolidação de parcelas de terra; 

• Meios para incentivar o registro seguro de transações. 
 

Cenário 2: Mexida pontual da LT por meio de uma profunda revisão do seu Art. 

16 (Transmissão) 

Trata-se de introduzir modificações apenas ao nível da Lei de Terras, assumindo que 

a Constituição mantém-se inalterada no seu Artigo 109. 

Implica rever pontualmente este diploma legal, mais precisamente o seu artigo 16, 

oferecendo-se amplas possibilidades de transmissão mas condicionadas à 

autorização prévia da entidade competente mediante pedido do interessante 

(transmitente). 

As linhas gerais do cenário proposto seriam: 

1. Mantém-se o princípio constitucional de transmissão do DUAT por herança 
(número 1 do artigo 16, na sua redacção original). 
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2. Mantém-se igualmente o número 3 do artigo original que trata da necessidade 
de averbamento das transmissões no documento do título do DUAT através do 
serviço de cadastro competente (geral ou municipal). 

3. Os restantes números (2, 4 e 5) são alterados ou modificados e novos 
números são acrescentados, nos termos que a seguir se explicam. 

4. Assim o conteúdo do actual número 2 é totalmente reformulado para acolher a 
principal novidade que a presente revisão pontual traz que é o de ampliar as 
possibilidades de transmissibilidade do DUAT pelos cidadãos: 

• na alínea a) onde a LT já permite que o DUAT possa ser transmitido, 
por acto entre vivos, a título definitivo e por via gratuita ou onerosa 
como seja a compra-e-venda.  
 
Mas esta transmissão só será possível através de uma prévia 

autorização da entidade competente. A referida entidade é aferida em 

razão da área e da localização do terreno (vide artigos 22 a 24 LT); 

 

• na alínea b) a admissão de um regime de transmissão temporário do 
DUAT, mediante uma prévia autorização da entidade competente.  
 
É uma espécie de um arrendamento condicionado da terra ou do direito 
de uso e aproveitamento da terra.  
 

• na alínea c) se traz a possibilidade de se hipotecar o DUAT, igualmente 
mediante a prévia autorização da entidade competente. 

 
5. O número 4 é igualmente reformulado. A nova redação esclarece que as 

transmissões do direito de propriedade sobre imóveis implicam a transmissão 
automática do direito de uso e aproveitamento que incide sobre o terreno onde 
o imóvel se encontra implementado. Na realidade é uma disposição que, na 
actual formulação da Lei de Terras nada acrescenta pois, como se disse mais 
acima, é um princípio geral do Direito segundo o qual, havendo dois direitos 
sobre a mesma coisa (imóvel e terreno) o direito menor (DUAT) cede e 
acompanha as vicissitudes que se abatem sobre o direito maior (propriedade).  
 
Mas considerando a experiência na implementação do actual quadro e como a 

actual formulação, algo ambígua tem sido aproveitada por alguns juristas, 

notários e outros implementadores da lei para “legalização” de transacções de 

terras (DUATs) em prejuízo da própria lei, a proposta que agora se avança 

introduz algumas inovações:  

 

• é  retirado da lei o conceito de prédio urbano que tem sido motivo de 
controvérsia e, por isso, do aproveitamento indevido por alguns juristas e 
outros “esclarecidos” na matéria. Por outro, este conceito não está 
totalmente alinhado com a legislação moçambicana sobre o ordenamento 
do território. É que trata-se de um conceito recuperado da herança do 
direito colonial pelo Regulamento da Lei de Terras e talvez sem muita 
necessidade para tal.  
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• Assim, se elucida na nova formulação que o conceito de “imóvel” abrange 
qualquer construção ou infra-estrutura edificada no terreno sobre o qual 
recai um direito de propriedade, esteja esse bem localizado numa zona 
urbanizada ou não.  
 

• São também elucidados os requisitos para que tal operação de transmissão 
automática ocorra validamente à luz da lei: 1) tenha havido um registo 
cadastral da transmissão (para que o sector responsável pela 
administração de terras ao nível do Estado tenha conhecimento da 
transação); 2) tenha havido um registo matricial (para que o fisco possa 
tributar a transacção); e tenha havido um registo predial (para conferir uma 
maior certeza e segurança jurídicas o acto em face de eventuais terceiros 
interessados). 
 

• São igualmente fixados outros requisitos que estão já implícitos na actual 
formulação da LT mas que se apresentam como de difícil apreensão à vista 
desarmada principalmente para quem não é jurista: 1) o imóvel, construção 
ou infra-estrutura tenha sido legalmente edificado e registado em nome do 
transmitente. 
 

6. Os números subsequentes tratam das questões que uma lei fundiária não 
pode deixar de trazer, em especial para o contexto moçambicano em que o 
risco para a acumulação e especulação da terra está sempre presente.  
 
Assim começando pelo número 5, onde são trazidos os requisitos adicionais 

para que a autorização para a cedência do DUAT possa ter lugar: 1) que tenha 

havido um investimento ou despesas significantes sobre ou em relação ao 

terreno cujo Direito de Uso e Aproveitamento da Terra se pretende transmitir 

[alínea a)]. Isto significa que o DUAT em causa já qualifica para um título 

definitivo.  

 

Então das duas, uma: existe um título definitivo ou se este não existe o mesmo 

pode ser dado no acto como parte de processo de autorização da transmissão 

do DUAT considerando que os investimentos feitos no terreno justificam a 

concessão desse título definitivo. 

 

Na realidade, a palavra-chave aqui é o investimento que, por outras palavras, 

significa que o que importa é ter havido um uso útil e /ou efectivo da terra.  

 

Neste caso, quando a lei abre esta janela de transmissibilidade ela procura 

cuidar de duas situações: 1) ressarcir ao transmitente pelo investimento feito e; 

2) ao mesmo tempo garantir a continuação de investimento no terreno em 

causa. 
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Um outro requisito trazido com esta revisão pontual tem a ver com a 

necessidade de se garantir que a actividade a ser realizada pelo novo utente 

da terra respeite os planos de uso da terra e das exigências ambientais. Isso 

se consegue pelo respeito pelo plano de exploração original ou do conteúdo do 

empreendimento nos termos inicialmente aprovados pelo Estado.  

 

Mas a lei vai permitir que novos termos possam ser introduzidos no plano de 

exploração e que são aprovados no contexto do processo de autorização da 

transmissão. 

 

7. Até aqui estivemos a tratar de transmissões de um DUAT que tenha sido 
adquirido por via de autorização junto do Estado ou município. Mas o número 7 
da nova redacção do artigo 16 versa sobre os direitos de uso e aproveitamento 
da terra adquiridos por ocupação de boa-fé por pessoas singulares nacionais. 
Se dispõe que esses direitos possuem também ser passados a terceiros a 
título definitivo ou temporário desde que o beneficiário (transmissário) seja 
também uma pessoa singular nacional.  
 
Neste caso, não poderá, por exemplo, um sujeito estrangeiro (pessoa singular 
ou colectiva) ter acesso direito a terra junto de ocupantes nacionais de boa-fé 
e assim conseguir contornar o processo normal de aquisição de DUATs junto 
do Estado.  
 
O mesmo se diga em relação às pessoas colectivas nacionais.  
 
O regime jurídico dessa transmissibilidade é o mesmo proposto para o direito 
de uso e aproveitamento adquirido por ocupação, com as necessárias 
adaptações: terá de intervir a autorização da entidade competente para além 
de outros requisitos aplicáveis. 
 

8. O novo número 8 e 9 tratam dos DUATs adquiridos por ocupação segundo as 
normas e práticas costumeiras pelas pessoas singulares nacionais e 
comunidades locais [aliena a) do artigo 12, da LT).  
 

Aqui são previstas duas situações:  

• As transmissões entre membros de uma mesma comunidade ou membros 
de comunidades locais vizinhas. Estastransmissõessãoreconhecidaspor lei; 

• As transmissões de terras de comunidades locais ou seus membros para 
investidores: 1) devem ocorrer mediante prévia autorização do Estado; 2) 
os terrenos visados tenham sido previamente delimitados; 3) a transmissão 
é sempre a título temporário; 4) a transmissão é sempre para efeitos de 
viabilizar um investimento privado e partilha de benefícios económicos com 
a comunidade.  
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9. O número 10 estabelece um prazo máximo para a validade de um despacho 
de autorização. Se dentro desse prazo o processo de transmissão não for 
iniciado então o direito de transmissão fica sem efeito. Com isto se evita, entre 
outros, os inconvenientes de submissão de pedidos “especulativos” e a 
possibilidade do Estado perder o controlo do processo.  
 

10. O número 11, estabelece entre outras coisas, que o pedido é acompanhado 
pela minuta do contrato ou acordo. Nessa minuta será indicado se a 
transmissão é gratuita ou onerosa. Em caso da segunda hipótese, será então 
indicado o valor da transacção. Isto poderá permitir o Estado (a entidade 
competente e o fisco) se pronunciar melhor sobre o valor declarado pelas 
partes. Como se sabe, nestes casos o fisco tem a prerrogativa de calcular e 
tributar um valor diferente do declarado pelos proponentes.  
 

11. O número 12, traz uma disposição chave no contexto de um processo de 
reforma da terra como o que Moçambique iniciou com a independência. 
Garantir terra para as populações nacionais, protegendo-as contras eventuais 
interesses perniciosos estrangeiros. Significa que o Estado pode reaver terras 
já atribuídas a estrangeiros se estes pretenderem trespassar os respectivos 
direitos a terceiros. Mas o Estado terá de fazer essa aquisição a preço justo31. 

Esta é uma garantia importante para os investidores e num contexto de um 
Estado de direito. Os fundos para este processo poderão vir das receitas 
decorrentes das taxas de autorização e das receitas de tributação às 
transacções.  
 

12. O número 13, traz uma garantia importante para os beneficiários das 
transmissões de DUATs seja a título definitivo como temporário. Eles podem 
também transmitir a terceiras pessoas tais direitos, mas sempre dentro de 
prazos limitados atendendo aos seus acordos com o transmitente (titular do 
DUAT). Esta é uma exigência importante no contexto de uma economia de 
mercado e procurando trazer a terra ao centro da economia nacional e global. 
Estas segundas transacções são automáticas (não carecem de autorização e 
nem de registo) e não são tributáveis, de princípio. Mas na regulamentação o 
Governo pode entender que as mesmas são tributáveis.  
 

13. Segundo o número 14, basta um documento particular para que uma 
transmissão seja válida. Não há necessidade de uma escritura pública. Trata-
se uma exigência de celeridade na administração de terras. Será suficiente o 
reconhecimento presencial das assinaturas e posteriores registos cadastral, 
matricial e predial do facto.  
 
Por outro, a revisão proposta traz uma inovação importante no sentido de se 
disciplinar os serviços de notariado: estes são proibidos de reconhecer 
transacções não documentadas por certidões passadas pelos serviços 
cadastrais. Quer dizer, não basta exibir uma cópia ou original do despacho de 
autorização. Será requerido a exibição de uma “certidão” (declaração) ou 
espécie de “guia” passada pelos respectivos serviços cadastrais.  
 

                                                           
31Vide uma disposição similar na lei de terras angolana: número 9 do artigo 61º. (Lei nº. 9/04, de 9 de Novembro). 
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14. Os herdeiros do transmissário ou beneficiário de DUATs em regime de 
transmissão (definitiva ou temporária) podem, querendo, herdar tais direitos, 
nos termos da lei de sucessões (costumeira ou estatal), mas devendo-se 
sempre respeitar o direito da mulher. É que se dispõe no número 15 na nova 
redacção proposta para o artigo 16 (transmissão) da lei de terras. Fica implícito 
que se os herdeiros não exercerem tais direitos, estes regressam para o seu 
titular (transmitente).   
 

15. O número 17, traz uma penalização geral para os titulares de DUATs que 
pretenderem ou intentarem transmitir seus direitos fora dos limites balizas 
previstos na Lei de Terras: a perda automática desses direitos sem 
necessidade de nenhuma formalidade legal (processo de revogação). Pois é 
este o processo previsto na alínea d) do artigo 18 da LT.  
 

16. O número 18, comina os tribunais no dever de não tomarem em conta nas 
suas decisões o requisito de “autorização” da transação. Assim, não vale a 
regra de quem registou primeiro a hipoteca ou o DUAT em regime de 
transmissão mesmo havendo sobreposição de autorizações. O tribunal deverá 
basear-se na autorização que considerar válida e actual em face da lei. Trata-
se de uma disposição comum em leis que tratam de matérias de transmissão 
de direitos32.  

 
17. Finalmente, os números 19 e 20, tratam de questões que são remetidas à 

regulamentação da lei. Na realidade são questões que no mínimo deveriam vir 
na própria Lei de Terras ou numa lei específica sobre a matéria como visto em 
outros países33. Acontece que dada a natureza dos direitos fundiários e da 

sensibilidade e complexidade técnica do assunto da transmissibilidade da 
terra, o legislador não deve somente conferir uma carta-branca ao executivo, 
mas também deverá lhe indicar as matérias e termos em que deve processar a 
sua regulamentação. A experiência entre nós mostra que por falta deste 
cuidado na Lei de Terras casos de desalinhamento entre a lei e diplomas 
regulamentares como aconteceu com o Regulamento do Solo Urbano (Decreto 
n.º 60/2006 de 26 de Dezembro). 

 

Cenário 3:Regulamentação da figura da Cessão de Exploração 

Neste cenário se mantém a actual proibição constitucional e também se mantém a 

rigidez na lei sobre a transmissibilidade do DUAT. 

Se opta então pela exploração da figura da “cessão de exploração” através de uma 

regulamentação exaustiva do número 4 do Artigo 15 (transacções relativas a prédios 

rústicos) do Regulamento da Lei de Terras. 

Trata-se de um caminho que, na falta de uma melhor solução, já acolhe um amplo 

consenso nacional quanto à sua necessidade.  

No Anexo 3 é apresentado a respectiva proposta.  

                                                           
32 Vide por exemplo o número 2 do artigo 62º. da Lei de terras angolana (Lei nº. 9/04, de 9 de Novembro).  
33 Por exemplo a já citada Lei chinesa sobre contratos de Terras em Áreas Rurais (2002). 
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Como nota final, insistimos em que, nos três cenários, são necessárias modificações 

legais e administrativas para desencorajar a especulação nos direitos à terra, a 

apropriação de terras e a aquisição de direitos à terra por pessoas cujo objectivo 

principal é extrair lucros de curto prazo da terra, prejudicando a sustentabilidade 

ecológica dos recursos terrestres e hídricos da nação. Juntamente com as novas 

disposições reformuladas na Lei de Terras e no Regulamento de Leis de Terras, 

fornecemos algumas sugestões sobre esses pontos de importância crítica. 
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2.3.2. PROPOSTA PARA O CENÁRIO 1: REVISÃO PONTUAL DA 

CONSTITUIÇÃO 
 

ADEQUAÇÃO DA LEI DE TERRAS NO CONTEXTO DE UMA REVISÃO 

CONSTITUCIONAL QUE PÕE TERMO À PROIBIÇÃO LEGAL DA VENDA DA 

TERRA E DAS OUTRAS FORMAS DE ALIENAÇÃO DA MESMA, COMO A 

HIPOTECA OU O PENHOR) 

 

PROPOSTA DE REVISÃO PONTUAL DA 

LEI Nº. 19/97, DE 1 DE OUTUBRO (LEI DE TERRAS) 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Através da Lei nº. ..../20..., de ....... de... foi revisto o artigo 109 da Constituição da 

República de Moçambique pondo termo à proibição legal da venda da terra e das 

outras formas de alienação da mesma, como a hipoteca ou o penhor. 

Com a mesma revisão passou a ser permitido no país a transmissão do direito de uso 

e aproveitamento da terra através do amplo manancial de mecanismos legais 

possíveis, com destaque para o contrato de compra-venda. Destaca-se igualmente o 

arrendamento e a hipoteca  que passaram igualmente a ser possíveis.  
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Trata-se de um passo mais no longo processo de reforma da terra iniciado com a 

primeira Constituição de 1975 que declarou a terra como sendo propriedade do 

Estado em benefício de todo o povo moçambicano e que foi materializado em 1979 

com a aprovação da primeira Lei de Terras que introduziu a figura jurídica do direito 

de uso e aproveitamento, vulgo DUAT, como a principal meio através do qual os 

cidadão e outras pessoas jurídicas tem acesso à terra.  

A reforma foi continuada em 1997 com a aprovação da Lei nº. 19/97, de 1 de Outubro 

e já no contexto da Constituição de 1990 que, entre outros, introduziu a economia de 

mercado, a democracia multipartidária e ampliação dos direitos fundamentais. Refira-

se que o processo que conduziu à aprovação da nova Lei de Terras foi antecedido da 

aprovação pelo Governo de uma Política Nacional de Terras (PNT) através da 

Resolução nº. 10/95, de 17 de Outubro.  

O passo que agora se dá com a revisão pontual constitucional de que, por sua vez, a 

presente proposta de revisão pontual da Lei de Terra procura dar corpo, é o culminar 

de um longo processo de debate e de emergência de um consenso nacional sobre o 

assunto consubstanciado na percepção social generalizada sobre a necessidade de 

adequar a lei à um clamor e práticas sociais que vêm o fenómeno da passagem de 

DUATs de uma mão para outra, quer através da compra e venda quer através dos 

outros mecanismos não apenas como uma necessidade social e económica mas 

também como actos que não merecem alguma censura ou repreensão social. 

No entanto, tal como exigido pela Constituição, na viabilização e exercício do referido 

direito de alienação da terra, o Estado e o beneficiário, respectivamente, devem 

observar certos requisitos e limites que tem em vista, essencialmente, obstaculizar a 

especulação da terra e seu uso em detrimento da maioria dos cidadãos.  

A técnica jurídica usada para acolher a revisão constitucional na lei ordinária foi a de 

deixar que tais mecanismos de compra e venda, arrendamento, hipoteca, penhor, 

etc., funcionem no quadro da legislação própria que trata de tais mecanismos 

contratuais.  

Ou seja, a Lei de Terra não vem tratar do funcionamento concreto de tais contratos 

senão que se remete à legislação específica que trata dos mesmos, mormente o 

Código Civil.   

A Lei de Terras (a presente proposta) trata sim dos requisitos para a qualificação da 

celebração desses contratos em função do objecto (parcela de terra), dos 

beneficiários ou sujeitos envolvidos (transmitente e transmissários), do momento em 

que os mesmos são celebrados (prazo do DUAT), do tempo para o qual são 

celebrados (duração da transação), etc., etc.  

A revisão proposta incide basicamente sobre o actual artigo 16 (transmissão) da lei 

em apreço, com o objectivo de permitir que os titulares do direito de uso e 

aproveitamento da terra, sem necessidade de prévia autorização da entidade 

competente ou operando-se tal autorização de forma automática e desde que 

observados certos requisitos legais, possam:  

− ceder a terceiros todo o seu DUAT (parcela de terras), a título oneroso e 
definitivo; 
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− ceder o seu DUAT, a título oneroso e temporário, parcial ou totalmente 
(parcela de terras); 

− constituir hipotecas sobre a terra que ocupam desde que em regime de 
autorização definitiva;  

− aceder, a título oneroso e temporário, outros direitos que visam a exploração 
conjunta ou exclusiva do cessionário da terra que ocupam, mediante prévia 
autorização da entidade competente e observados certos requisitos. 
 

Entre as medidas que procuraram conter o risco de especulação e acumulação da 

terra e outros males sociais da mesma lista se inclui a prova de investimento feito, 

limites na duração de contratos transmissivos de DUATs, área mínima em caso de 

transmissão parcial do DUAT, limites no número de títulos que um sujeito pode 

transmitir numa zona (Cidade ou Distrito) e, possibilidade do Estado exercer o direito 

de preferência quando o requerente seja um sujeito estrangeiro.  

Uma inovação importante nesta reforma é o direito que se confere ao Estado de 

receber parte do dinheiro envolvido na alienação do DUAT através de uma taxa de 

transacção que tem conta os seguintes factores de ponderação: localização da terra 

(urbano/rural), fins de uso (agrícola, industrial, construção, turismo, mineração, 

petróleo e gás, social, cultural, etc.), área e natureza jurídica dos sujeitos envolvidos 

(singulares nacionais, comunidades locais, pessoas colectivas nacionais) e situação 

jurídica de um dos sujeitos envolvidos (nacional ou estrangeiro).  

 

Maputo, Outubro de 2019. 
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei nº. _____/2016 

 

de ___ de ____ 

 

Tornando-se necessário adequar a Lei de Terras à revisão pontual da Constituição que 

tornou possível a alienação de direitos sobre a terra pelos respectivos titulares como parte do 

processo de ajustamento da legislação de terras à realidade socio-económica do país, de 

modo a trazer este recurso de valor inestimável  para o centro do desenvolvimento 

económico em benefício dos moçambicanos, ao abrigo do disposto no nº. 1 do artigo 179 da 

Constituição, a Assembleia da República determina:  

 

Artigo 1: É alterado o artigo 16 da Lei 19/97, de 1 de Outubro, que passa a ter a seguinte 

redacção:  

 

Artigo 16 

(Transmissão) 

1. …….   
2. O titular do direito de uso e aproveitamento da terra adquirido ao abrigo de uma 

autorização pode, observados os requisitos legais, por acto entre-vivos:  
a) Transmitir o seu direito, a título definitivo e oneroso ou não; 
b) Sendo pessoa singular nacional, ceder a título temporário e oneroso, a exploração 

da terra que ocupa; 
c) Constituir hipoteca sobre a terra que ocupa. 

3. ….. 
4. Com a transmissão de um imóvel, construção ou qualquer infra-estrutura económica 

transmite-se o direito de uso e aproveitamento do respectivo terreno, desde que: 
a) A transmissão seja precedida dos correspondentes registos cadastral, matricial e 

predial, sucessivamente; 
b) O seu titular tenha sido devidamente autorizado a edificar esse imóvel ou infra-

estrutura no terreno ou tenha legalmente adquirido o respectivo direito de 
propriedade; 

c) A propriedade do imóvel ou infra-estrutura económica tenha sido registada em seu 
nome.  

5. A transmissão a favor de pessoas estrangeiras, singulares ou colectivas, ou qualquer 
transmissão feita por pessoa estrangeira para outro estrangeiro ou para uma pessoa 
nacional, carece de autorização da entidade competente para a autorização do direito 
de uso e aproveitamento da terra. 

6. O previsto nos números 2 e 4 do presente artigo é aplicável, com as necessárias 
adaptações, às transmissões de direitos sobre terrenos em regime de ocupação de 
boa-fé entre pessoas singulares nacionais, devendo a autorização da transação pela 
entidade competente ser precedida do processo de reconhecimento do Direito de Uso 
e Aproveitamento da Terra e do seu registo nos termos da lei.  

7. Sem prejuízo do previsto nos números anteriores a transmissão só procede 
legalmente se forem cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: 
a) A transmissão recai sobre terrenos onde tenham sido feitos investimentos 

significativos no terreno; 
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b) O Direito de Uso e Aproveitamento da Terra esteja em regime de autorização 
definitiva, podendo esta circunstância ser suprida por autorização prévia da 
entidade competente com o fim de viabilizar a transacção e considerando a 
importância económica do investimento que directa ou indirectamente tenha sido 
feito sobre ou em relação ao terreno em causa; 

c) As garantias dadas pelo transmissário da sua capacidade de manter o Plano de 
Exploração ou a natureza do empreendimento inicial para o qual o Direito de Uso 
e Aproveitamento da Terra tenha sido autorizado ou reconhecido, sem prejuízo da 
possibilidade de actualização desse plano ou natureza do empreendimento no 
acto do registo e averbamento da transmissão.  

d) Outros requisitos que venham a ser acrescentados e actualizados pelo Governo 
com o fim de controlar a acumulação e especulação de terras, incluindo os que 
incidam sobre o decurso de um prazo mínimo de aproveitamento efectivo do 
terreno. 

8. As transmissões de direitos sobre a terra adquiridos por ocupação por pessoas 
singulares e pelas comunidades locais segundo as normas e práticas costumeiras 
serão regidas ao brigo dessas mesmas normas e só são permitidas quando feitas 
entre membros da mesma comunidade ou membros de comunidades vizinhas.  

9. Fora do previsto no número anterior, as comunidades locais apenas poderão, 
mediante autorização pela entidade competente, transmitir Direitos de Uso e 
Aproveitamento da Terra por via do mecanismo previsto nas alíneas a) e b) do 
número 2 do presente artigo e com a observância dos seguintes requisitos: 
a) O terreno sobre o qual incide a transacção tenha sido previamente identificado e o 

respectivo Direito de Uso e Aproveitamento da Terra reconhecido pela entidade 
competente, bem como registado nos termos da lei; 

b) A transacção seja parte de um acordo de parceria económica entre a comunidade 
e o investidor no contexto da partilha de benefícios da exploração da terra e dos 
recursos naturais locais. 

10. Sempre que a transmissão seja a título oneroso deve ser indicado o seu valor para 
efeitos fiscais e outros fins de registo. 

11. Nos termos a determinar por diploma especial do Governo e sem prejuízo do disposto 
no número anterior a transacção será cobrada taxa mesmo quando não tenha sido 
declarada como onerosa pelos seus intervenientes ou seu valor não tenha sido 
adequadamente declarado. 

12. O Estado goza do direito de preferência na transferência definitiva de um Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra feita por um titular estrangeiro, em especial quando 
esteja em causa um interesse nacional, nomeadamente a necessidade de alocação 
de terras a favor das comunidades ou de requerentes nacionais. 

13. Sem prejuízo da inalterabilidade da sua posição e obrigações perante o Estado e o 
transmitente, o transmissário poderá transferir o seu direito a terceiros mas sempre a 
título temporário e com prazos não alongados, desde que  não haja oposição do 
transmitente. 

14.  Salvo para o previsto no número 8 do presente artigo, todas as transmissões serão 
feitas por meio de contratos assinados pelas duas partes e bastando para o  efeito o 
reconhecimento presencial das assinaturas junto do Notário, não devendo este 
reconhecer as assinaturas se os termos do contrato apresentado não coincidirem com 
os termos de autorização constantes na certidão passada pelo serviço cadastral 
competente. 

15. Os contratos de transmissão dos direitos referidos nos números anteriores são 
transmissíveis por herança, sem distinção de sexo.  

16. As transmissões do direito de uso e aproveitamento da terra e outras transações 
similares realizadas fora dos termos previstos no presente artigo são consideradas 
nulas e de nenhum efeito e dão lugar à revogação do Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 18 da 
presente lei. 
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17. Compete ao Governo regulamentar os procedimentos a serem observados pelos 
requerentes e pelas entidades competentes para a submissão e aprovação dos 
pedidos de transmissão previstos no presente artigo, incluindo sobre:  

a) Os limites dos prazos de duração dos contratos transmissivos de DUATs,  
b) A área mínima em caso de transmissão parcial do DUAT; 
c) Os limites no número de títulos que um sujeito pode transmitir dentro de uma  

Cidade ou Distrito; 
d) Direitos e obrigações do beneficiário do transmissário; 
e) Os requisitos para possível fraccionamento ou emparcelamento de terrenos; 
f) Mecanismos de tributação das transmissões autorizadas; 
g) As taxas de autorização de pedidos de transmissão; 
h) As cláusulas contratuais obrigatórias dos contratos de transmissão; 
i) As condições para a autorização da cedência de direitos dos cessionários a 

terceiros. 
18. A regulamentação referida no número anterior deverá ter em conta as especificidades 

próprias das zonas urbanas sob jurisdição dos municípios e das zonas rurais, assim 
como dos vários usos sociais: urbanização, agro-pecuário, exploração florestal, 
reflorestamento, exploração de recursos minerais, exploração do petróleo e gás, 
turismo, etc.  
 

Aprovada pela Assembleia da República, aos _______ de _____ 20.....   

 

O Presidente da Assembleia da República, ...... 

 

Promulgada, a ___ de ____ de 20......   

 

Publique-se   

O Presidente da República, Felipe Jacinto Nyussi  

 

2.3.3. PROPOSTA PARA O CENÁRIO 2: REVISÃO PONTUAL DA LEI DE 

TERRAS 
 

Revisão pontual da Lei de Terras no contexto do actual 

quadro constitucional e com o fim de viabilizar a 

transmissibilidade do DUAT  

 

FUNDAMENTAÇÃO 

A reforma da legislação de terras em Moçambique foi iniciada em 1979 com a 

aprovação da primeira Lei de Terras e no contexto da primeira constituição do novo 

país e depois continuada em 1997 com a aprovação da Lei nº. 19/97, de 1 de 

Outubro e já no contexto da Constituição de 1990. O processo que conduziu à 

aprovação da nova Lei de Terras foi antecedido da aprovação pelo Governo de uma 
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Política Nacional de Terras (PNT) através da Resolução nº. 10/95, de 17 de Outubro 

e foi dominado por um amplo debate nacional.  

Entre os consensos ora alcançados e reflectidos na PNT estava o reconhecimento de 

que a nova Lei de Terras deveria eliminar as contradições verificadas entre a 

legislação de terras na altura em vigor e a nova situação sócio-política e económica 

do país e perante a nova Constituição [ponto 56, parágrafo (i) da PNT]:   

Uma dessas contradições tinha a ver com a emergência de práticas de transmissão 

do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra - DUAT e outras transacções similares, 

mas que não encontravam acolhimento na lei. Por isso, uma das propostas que 

tinham sido avançadas para alinhar a lei de terras com a realidade social era a 

provisão de um sistema de transferência dos direitos de uso e aproveitamento da 

terra. O sistema então proposto, deveria diferenciar duas situações [ponto 56, 

parágrafo (i) da PNT]:   

− Nas áreas onde predominam o uso urbano e o sector empresarial rural, seriam 
previstos mecanismos que permitissem a transferência onerosa de títulos de 
uso e aproveitamento da terra entre seus titulares, tanto entre nacionais como 
de estrangeiros para nacionais, sempre que investimentos tivessem sido feitos 
no terreno, prevendo-se os tamanhos mínimos dos terrenos (de acordo com as 
suas finalidades) e introduzindo-se mecanismos que impedissem a 
especulação ou acumulação de terras, sem prejuízo da necessidade de se 
incentivar o camponês familiar e o pequeno produtor (ponto 60, da PNT); 

− Nas áreas onde predomina o sector familiar, prevaleceria o direito 
consuetudinário na transmissão dos direitos de uso e aproveitamento da terra. 
O acesso de investidores a estas áreas deveria ser negociado e acordado com 
a comunidade, processo esse que deveria ser apoiado pelos órgãos do 
Estado, a todos os níveis (ponto 61, da PNT). 

 

No entanto, e considerando a necessidade de um processo gradual de reformas, a 

nova Lei de Terras preferiu não avançar muito nessa questão, considerando a 

sensibilidade e complexidade da mesma.  

Com efeito, a questão da transmissão da terra através dos direitos que sobre ela 

incidem é uma das mais sensíveis no contexto de qualquer lei de terras em particular 

para um país como o nosso que carrega um passado colonial que deixou suas 

marcas de injustiça e exclusão económica e social e que o novo Estado deve 

imediatamente procurar resolver.   

Aquando da regulamentação da lei em 1998 (Decreto nº. 66/98, de 8 de Dezembro), 

o Governo viu-se com poucas possibilidades para avançar na questão da 

transmissibilidade dos direitos, perante o silêncio da lei de referência. Por isso, não 

foi mais além da menção da figura de “cessão de exploração”, sem no entanto dar-lhe 

algum conteúdo e utilidade prática. De igual modo, tentativas mais recen  tes no 

sentido de se desenvolver o referido mecanismo de “cessão de exploração” têm sido 

de difícil consenso tanto entre a classe dos juristas como entre os principais 

utilizadores da terra (cidadãos e empresariado) e grupos da sociedade civil. 
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No entanto, deve-se reconhecer que a dinâmica social e económica do país mostra 

que o fenómeno da transmissão dos direitos sobre a terra é imparável e não há 

nenhuma lei que o possa conter e isto pela própria natureza das coisas: o uso e 

aproveitamento de um “bem” como a terra historicamente e em qualquer parte do 

mundo implica alguma forma de passagem do respectivo direito de uma mão para 

outra, mesmo que isso tenha de acontecer à margem da lei e da economia nacional 

e, neste caso, em benefício de uns poucos e em detrimento da maioria dos cidadãos.   

A proposta que se avança tem em conta a experiência acumulada em quase 20 anos 

de implementação da presente Lei de Terras e considerando a necessidade de trazer 

a terra no centro do desenvolvimento económico e do combate à pobreza, fazendo 

com que as actuais formas de transacção de direitos sobre a terra possam decorrer à 

luz da lei e em benefício do Estado, através de receitas tributárias, e dos cidadãos 

moçambicanos, em primeiro lugar. A mesma, procura igualmente aproximar o nosso 

país às práticas observadas em outros países com um regime de propriedade pública 

ou estatal sobre a terra como o nosso, como são os casos da República Unida da 

Tanzânia, República do Zimbabwe e República Popular da China.  

A revisão proposta incide basicamente sobre o actual artigo 16 (transmissão) da lei 

em apreço, com o objectivo de permitir que:  

− os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra possam ceder a 
terceiros esse direito, a título oneroso e definitivo, mediante prévia autorização 
da entidade competente e observados certos requisitos; 

− os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra possam ceder, a título 
oneroso e temporário, o direito de exploração da terra que ocupam, parcial ou 
totalmente, mediante prévia autorização da entidade competente e 
observados certos requisitos; 

− os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra em regime de 
autorização definitiva, possam constituir hipotecas sobre a terra que ocupam, 
o direito de uso e aceder, a título oneroso e temporário, o direito de exploração 
da terra que ocupam, mediante prévia autorização da entidade competente e 
observados certos requisitos. 
 

Nota-se que a harmonização do regime jurídico proposto com a Constituição da 

República, concretamente com o desiderato constitucional segundo o qual a “terra é 

propriedade do Estado e não deve ser vendida ou, por qualquer outra forma, 

alienada, hipotecada ou penhorada” (Artigo   da CRM) se consegue com a introdução 

da figura da “aprovação pela entidade competente” para que qualquer transmissão de 

direitos sobre a terra tenha validade.  

Desse modo, se evita que a terra e os direitos que sobre ela incidem entrem no 

mercado ou no comércio livre. Haverá, pois, um mercado controlado de DUATs como 

primeiro passo de uma possível liberalização no futuro. 

Por outro, requisitos adicionais procurarão conter o risco para a especulação e 

acumulação da terra, os quais incluirão: prova de investimento feito, limites na 

duração de contratos transmissivos de DUATs, área mínima em caso de transmissão 

parcial do DUAT, limites no número de títulos que um sujeito pode transmitir numa 
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zona (Cidade ou Distrito) e, possibilidade do Estado exercer o direito de preferência 

quando o requerente seja um sujeito estrangeiro.  

Os procedimentos sobre como se irá processar a autorização para a transmissão do 

DUAT serão objecto de uma regulamentação pelo Governo, a qual deverá ter em 

conta as especificidades próprias das zonas urbanas sob jurisdição dos municípios e 

das zonas rurais, assim como dos vários usos sociais: urbanização, agro-pecuários, 

exploração florestal, reflorestamento, exploração de recursos minerais, exploração do 

petróleo e gás, turismo, etc.  

 

Maputo, Outubro de 2019. 
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei nº. _____/20... 

 

de ___ de ____ 

Tornando-se necessário continuar com o ajustamento da legislação de terras à realidade 

socio-económica do país de modo a trazer este recurso de valor inestimável  para o centro do 

desenvolvimento económico em benefício dos moçambicanos, em primeiro lugar, e 

considerando a experiência acumulada em quase 20 anos de implementação da actual 

legislação de terras, ao abrigo do disposto no nº. 1 do artigo 179 da Constituição, a 

Assembleia da República determina: 

 

Artigo 1: É alterado o artigo 16 da Lei 19/97, de 1 de Outubro, que passa a ter a seguinte 

redacção:  

Artigo 16 

(Transmissão) 

19. …….   
20. O titular do direito de uso e aproveitamento da terra adquirido ao abrigo de uma 

autorização pode, mediante prévia autorização da entidade competente e observados 
os requisitos legais, por acto entre-vivos vivos:  

a) Transmitir o seu direito, a título definitivo e oneroso ou não; 
b) Sendo pessoa singular nacional, ceder a título temporário e oneroso, a 

exploração da terra que ocupa; 
c) Constituir hipoteca sobre a terra que ocupa. 

21. ….. 
22. Com a transmissão de um imóvel, construção ou qualquer infra-estrutura económica 

transmite-se o direito de uso e aproveitamento do respectivo terreno, desde que: 
d) A transmissão seja precedida dos correspondentes registos cadastral, matricial e 

predial, sucessivamente; 
e) O seu titular tenha sido devidamente autorizado a edificar esse imóvel ou infra-

estrutura no terreno ou tenha legalmente adquirido o respectivo direito de 
propriedade; 

f) A propriedade do imóvel ou infra-estrutura económica tenha sido registada em seu 
nome.  

e) o decurso de um prazo mínimo de aproveitamento efectivo do terreno. 
23. Sendo o transmitente uma pessoa singular ou colectiva estrangeira, a autorização 

para transmissão apenas será dada se a transmissão for a favor das comunidades 
locais ou a famílias locais, sendo a transmissão sempre não onerosa e podendo-se 
dispensar outras formalidades legais previstas na presente lei. 

24. O previsto nos números 2 e 4 do presente artigo é aplicável, com as necessárias 
adaptações, às transmissões de direitos sobre terrenos em regime de ocupação de 
boa-fé entre pessoas singulares nacionais, devendo a autorização da transação pela 
entidade competente ser precedida do processo de reconhecimento do Direito de Uso 
e Aproveitamento da Terra e do seu registo nos termos da lei.  

25. Sem prejuízo do previsto nos números anteriores a transmissão apenas procede 
legalmente se forem cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: 

a)  A transmissão recai sobre terrenos onde tenham sido feitos investimentos 

significativos no terreno; 
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b)   O Direito de Uso e Aproveitamento da Terra esteja em regime de autorização 

definitiva, podendo esta circunstância ser suprida por autorização prévia da 

entidade competente com o fim de viabilizar a transação e considerando a 

importância económica do investimento que directa ou indirectamente tenha 

sido feito sobre ou em relação ao terreno em causa; 

c)    As garantias dadas pelo transmissário da sua capacidade de manter o Plano 

de Exploração ou a natureza do empreendimento inicial para o qual o Direito 

de Uso e Aproveitamento da Terra tenha sido autorizado ou reconhecido, sem 

prejuízo da possibilidade de actualização desse plano ou natureza do 

empreendimento no acto do registo e averbamento da transmissão. 

d)    Outros requisitos que venham a ser acrescentados e actualizados pelo 

Governo com o fim de controlar a acumulação e especulação de terras, 

incluindo os que incidam sobre o decurso de um prazo mínimo de 

aproveitamento efectivo do terreno. 

26. As transmissões de direitos sobre a terra adquiridos por ocupação por pessoas 
singulares e pelas comunidades locais segundo as normas e práticas costumeiras 
serão regidas ao brigo dessas mesmas normas e apenas são permitidas quando 
feitas entre membros da mesma comunidade ou membros de comunidades vizinhas.  

27. Fora do previsto no número anterior, as comunidades locais apenas poderão, 
mediante autorização prévia pela entidade competente, transmitir Direitos de Uso e 
Aproveitamento da Terra por via do mecanismo previsto na alínea b) do número 2 do 
presente artigo e com a observância dos seguintes requisitos: 
c) O terreno sobre o qual incide a transação tenha sido previamente identificado e o 

respectivo Direito de Uso e Aproveitamento da Terra reconhecido pela entidade 
competente, bem como registado nos termos da lei; 

d) A transação seja parte de um acordo de parceria económica entre a comunidade e 
o investidor no contexto da partilha de benefícios da exploração da terra e dos 
recursos naturais locais. 

28. A autorização referida nos números anteriores caduca no prazo de 6 (seis) meses a 
contar da data de tomada de conhecimento pelo requerente do respectivo despacho.  

29. Sempre que a transmissão seja a título oneroso deve ser indicado o seu valor para 
efeitos fiscais e outros fins de registo. 

30. Nos termos a determinar por diploma especial do Governo e sem prejuízo do disposto 
no número anterior a transação será cobrada taxa mesmo quando não tenha sido 
declarada como onerosa pelos seus intervenientes ou seu valor não tenha sido 
adequadamente declarado. 

31. O Estado goza do direito de preferência na transferência definitiva de um Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra feita por um titular estrangeiro, em especial quando 
esteja em causa um interesse nacional, nomeadamente a necessidade de alocação 
de terras a favor das comunidades ou de requerentes nacionais. 

32. Sem prejuízo da inalterabilidade da sua posição e obrigações perante o Estado e o 
transmitente, o transmissário poderá transferir o seu direito a terceiras pessoas mas 
sempre a título temporário e com prazos não alongados, desde que  não haja 
oposição do transmitente. 

33.  Salvo para o previsto no número 8 do presente artigo, todas as transmissões serão 
feitas por meio de contratos assinados pelas duas partes e bastando para o  efeito o 
reconhecimento presencial das assinaturas junto do Notário, não devendo este 
reconhecer as assinaturas se os termos do contrato apresentado não coincidirem com 
os termos de autorização constantes na certidão passada pelo serviço cadastral 
competente. 

34. Os contratos de transmissão dos direitos referidos nos números anteriores são 
transmissíveis por herança, sem distinção de sexo.  
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35. As transmissões do direito de uso e aproveitamento da terra e outras transações 
similares realizadas fora dos termos previstos no presente artigo são consideradas 
nulas e de nenhum efeito e dão lugar à revogação do Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 18 da 
presente lei. 

36. Os tribunais não podem proferir sentenças de que resulte a transmissão de Direitos 
de Uso e Aproveitamento da Terra ou outro tipo de transação prevista no presente 
artigo, se não ficar provado que a transmissão em causa terá sido autorizada pela 
entidade competente e que cumpriu os demais requisitos previstos na lei. 

37. Compete ao Governo regulamentar os procedimentos a serem observados pelos 
requerentes e pelas entidades competentes para a submissão e aprovação dos 
pedidos de transmissão previstos no presente artigo, incluindo sobre:  

j) Os limites dos prazos de duração dos contratos transmissivos de DUATs,  
k) A área mínima em caso de transmissão parcial do DUAT; 
l) Os limites no número de títulos que um sujeito pode transmitir dentro de uma  

Cidade ou Distrito; 
m) Direitos e obrigações do beneficiário do transmissário; 
n) Os requisitos para possível fraccionamento ou emparcelamento de terrenos; 
o) Mecanismos de tributação das transmissões autorizadas; 
p) As taxas de autorização de pedidos de transmissão; 
q) As cláusulas contratuais obrigatórias dos contratos de transmissão; 
r) As condições para a autorização da cedência de direitos dos cessionários a 

terceiros. 
38. A autoridade competente referida nos números anteriores são as que decorrem do 

regime de competências da presente lei. 
39. Se os despachos de pedidos de autorização feitos ao abrigo do presente artigo não 

forem comunicados ao requerente no prazo de 6 (seis) meses, o pedido será dado 
como indeferido, para todos os efeitos legais, em especial para efeitos de recurso 
contencioso nos termos da lei.  

40. A regulamentação referida no número anterior deverá ter em conta as especificidades 
próprias das zonas urbanas sob jurisdição dos municípios e das zonas rurais, assim 
como dos vários usos sociais: urbanização, agro-pecuário, exploração florestal, 
reflorestamento, exploração de recursos minerais, exploração do petróleo e gás, 
turismo, etc.  
 

Aprovada pela Assembleia da República, aos _______ de _____ 2016.   

 

O Presidente da Assembleia da República, ........  

 

Promulgada, a ___ de ____ de 20....   

 

Publique-se   

O Presidente da República, Felipe Jacinto Nyussi  
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2.3.4. PROPOSTA PARA O CENÁRIO 3: REVISÃO PONTUAL DO 

REGULAMENTO DA LEI DE TERRAS 

 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA A AUTORIZAÇÃO 

DE CONTRATOS DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO NO CONTEXTO DO DIREITO 

DE USO E APROVEITAMENTO DA TERRA 

 

 

Maputo, Março de 2014 
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Fundamentação  

1. O quadro jurídico sobre a terra está alicerçado em dois princípios Constitucionais 
fundamentais, segundo os quais “a terra é propriedade do Estado” e “a terra não deve ser 
vendida, ou por qualquer outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada” (artigo 109 
da CRM). 

2. Decorre desse conjunto de comandos Constitucionais que o acesso e uso e 
aproveitamento da terra, bem como a garantia da sua posse pelos cidadãos, se 
processem sob o signo do regime de “autorização e reconhecimento”. 

3. Em termos práticos, o Estado deve intervir em tudo o que tenha a ver com a “constituição, 
exercício, modificação, transmissão e extinção do direito de uso e aproveitamento da 
terra- DUAT” (artigo 2 da Lei nº. 19/97, de 1 de Outubro, Lei de Terras). 

4. Essa intervenção é feita através das várias entidades competentes do Governo 
(autoridade central ou local) e das autarquias locais., a quem lhes foram dados, por lei, 
poderes específicos para a concessão de DUATs (via titulação) ou reconhecimento de 
DUATs (via delimitação e certificação).  

5. A experiência acumulada de mais de 15 anos de implementação desse quadro, mostra 
que ao nível da própria Lei de Terras e dos seus dois principais regulamentos, o 
Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto nº. 66/98, de 8 de Dezembro; e o 
Regulamento do Solo Urbano, aprovado pelo Decreto 60/2006, de 26 de Dezembro; 
estão suficientemente desenvolvidos os procedimentos legais a serem seguidos quer 
pelas autoridades competentes quer pelos interessados no que tange à “constituição” ou 
concessão de DUATs ou ao reconhecimento de DUATs. 

6. Mas o mesmo não se pode dizer quanto à “transmissão” do direito de uso e 
aproveitamento da terra, e onde se constata ainda um grande défice em termos de 
regulamentação dos respectivos procedimentos de autorização, o que, na hora de 
implementação, traz dificuldades tanto para os cidadão como para o próprio Estado.  

7. São de se imaginar as consequências para a economia e o clima de negócios que 
decorrem do défice de regulamentação apontado, daí a necessidade de se vir com a 
presente proposta.  

8. O Regulamento proposto parte do princípio de que, segundo a Lei de Terras, a terra em si 
e o direito que sobre ele incide, o DUAT, não se transmitem directa e livremente, salvo 
por via da herança (artigo 16 da LT). 

9. Segundo a mesma lei nas outras situações em que a terra se transmite é sempre por via 
indirecta, com ou sem prévia autorização/reconhecimento da entidade competente. 

10. Com efeito, a transmissão indirecta do terreno sem necessidade de prévia autorização/ 
reconhecimento, opera-se  com a “…a transmissão do imóvel situado em prédios 
urbanos”. Este diploma não visa regulamentar estas transmissões, pois nos parecem 
tratar-se de situações suficientemente esclarecida na lei, se bem que, na hora da 
implementação, subsistem ainda algumas dúvidas sobre o que é um “imóvel”, um “prédio 
urbano”, etc., dando lugar a alguns aproveitamentos e recurso a “expedientes” técnico- 
jurídicos tendentes a contornar a lei. Em resposta, o Regulamento remete o 
esclarecimento de tais dúvidas para um Diploma Complementar a ser aprovado pelos 
Ministros da Agricultura, das Obras Públicas e Habitação, da Coordenação da Accão 
Ambiental, da Administração Estatal, das Finanças e da Justiça. Se sugere que o mesmo 
diploma complementar se ocupe das necessárias medidas de alinhamento do processo 
Cadastral com o processo das escrituras públicas dos contratos de cessão de exploração 
junto das Conservatórias do Registo Predial. 

11. A transmissão indirecta da terra com prévia autorização/reconhecimento, opera-se, 1) 
através da transmissão “das infra-estruturas, construções e benfeitorias nela existentes” e 
2) com a transmissão de actividades ou empreendimentos que estavam previstos ou que 
têm lugar no terreno.  

12. A primeira das duas situações está explicitamente referida na Lei de Terras, não só 
relativamente à necessidade da autorização mas também da necessidade de escritura 
pública dos contratos relativos à transmissão de tais infra-estruturas, construções e 
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benfeitoria. O presente Regulamento não se ocupa desta questão, mas remete para o 
diploma complementar já acima referenciado o esclarecimento das questões técnicas que 
aí se colocam.  

13. A segunda situação transmissão indirecta da terra ou do DUAT com prévia autorização, 
opera-se com a transferência de actividades ou empreendimentos económicos, previstas 
ou em curso num terreno. Esta questão não foi directamente tratada na Lei de Terras, 
mas foi assim entendido pelo Regulamento da Lei de Terras através do conceito de 
“contrato de cessão de exploração” [nºs. 4 e 5 do artigo 15 e alínea d) do nº. 2 do artigo 
20]. Mas também o próprio Regulamento da Lei de Terras não mais além disso, deixando 
ainda mais duvidas para os implementadores e os cidadãos.  

14. Mas estamos perante um fenómeno jurídico presente e incontornável decorrente da 
dinâmica social, mais precisamente, do papel da terra no contexto das actividades 
económicas e dos negócios.  

15. Na realidade e juridicamente falando, são fenómenos ou transações comerciais que 
ocorrem a montante do DUAT mas cujos efeitos se projectam directamente sobre a terra, 
concretamente quanto à situação de titularidade, ao fim para a qual ela foi inicialmente 
destinada, ao conteúdo e termos do respectivo plano de exploração, aos prazos, aos 
benefícios económicos decorrente do seu uso e aproveitamento, ao cumprimento das 
obrigações dos utilizadores da terra perante o Estado, etc. Esses fenómenos a montante 
visam de facto a actividade ou empreendimento económicos de vária ordem: agro-
pecuários, florestais, projectos de urbanização, construção de um imóvel, instalação de 
equipamentos ou infra-estruturas, indústria, turismo, etc. etc.  

16. Assim, a regulamentação proposta não visa a transmissão directa da terra ou de DUATs. 
Mas sim das situações contratuais que podem afectar a situação jurídica da terra e o seu 
efectivo uso e aproveitamento.  

17. E havendo necessidade de defender a integridade da terra como um bem que não entra 
no livre comércio”, o Estado tem a obrigação de intervir naquelas transações com dois 
objectivos fundamentais: 1) facilitar o funcionamento da economia e dos negócios ao não 
impedir sem mais e nem menos que tais transações comerciais ocorram, e 2) oferecer um 
quadro de garantias jurídicas para as partes que entram nessas transações em termos de 
direitos e obrigações que têm um para com outro.  

18. Como conciliar estes dois fenómenos aparentemente contraditórios numa economia de 
mercado? A resposta é: através da sua regulamentação, facilitando o que é possível e 
vedando o que não é permitido por lei através de um diploma como o que aqui se propõe. 

19. Em termos de estrutura e principal conteúdo do diploma proposto, temos:  
 

Capítulo I: das “Disposições gerais”  

− Definições de Cessão de exploração, como a cedência temporária, com ou sem 
contra-partida, de um DUAT sobre um terreno em resultado de um contrato sobre uma 
actividade ou empreendimento económico nele em vista ou em curso. 

− Âmbito, o Regulamento proposto tido como um diploma complementar no quadro da 
implementação do Regulamentos da Lei de Terras e do Regulamento do Solo 
Urbano, sendo aplicável a todo o território nacional incluindo para as zonas urbanas.  

− Objecto, a cessão de exploração como algo que visa a transmissão de direitos sobre 
uma actividade ou empreendimento económico, seja agro-pecuária, florestal, de 
desenvolvimento urbanístico, turístico, de construção de um imóvel, de implantação 
de máquinas e equipamentos tecnológicos ou de outro tipo de infra-estruturas, de 
implantação de um parque industrial ou logístico, ou outra, previsto ou em curso num 
determinado terreno, cuja consumação traz  implicações sobre a situação jurídica do 
terreno em causa. 

− Sujeitos:  o  mecanismo do contrato de cessão de exploração aproveita a todos os 
sujeitos na Lei de Terras nas condições e requisitos ai previstos, no caso especial 
para as pessoas estrangeiras; 
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− Identidade do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra: durante a vigência do 
contrato de cessão de exploração o direito de uso e aproveitamento da terra mantém-
se na esfera jurídica do seu titular e, nesses termos, o mesmo não pode ser celebrado 
para valer fora dos limites do prazo estabelecido para sua duração nos termos da lei 
ou da respectiva autorização ou reconhecimento.  

 

Capítulo II, dos “Requisitos materiais “ 

− Requisitos para a autorização da cessão de exploração, atendendo às várias 
modalidades de aquisição do DUAT, com especial atenção para os contratos entre 
comunidades e investidores 

− Casos especiais de cessão de exploração, a serem autorizadas pelo Conselho de 
Ministros mediante proposta do Ministro que superintende o respectivo sector,  no 
contexto das zonas de desenvolvimento económico acelerado, zonas francas 
industriais, zonas económicas especiais, parques industriais, parques logísticos de 
apoio à actividade mineira e petrolífera, zonas de desenvolvimento do turismo, áreas 
de conservação, Coutadas oficiais, projectos de desenvolvimento e exploração do 
ecoturismo e os programas comunitários de conservação e exploração do turismo. 

− Situações também especiais no contexto do desenvolvimento e requalificação 
urbanas e de aproveitamento de espaços comuns ou do domínio público autárquico, a 
serem estabelecidos pelo Presidente do Conselho Municipal com o pronunciamento 
favorável da respectiva Assembleia Municipal e com as devidas garantias de 
participação dos cidadãos locais. 

 

Capítulo III, sobre as “Partes Contraentes” 

Aqui, para além de uma lista de direitos e deveres mútuos dos contraentes, se trazem 

medidas de proteção dos direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros, em 

especial das comunidades, das instituições de crédito, dos vizinhos e de outros agentes 

económicos, os quais podem opor-se à concessão da autorização solicitada pelo requerente. 

Capítulo IV, dos “Pagamentos” 

Previsão do dever por parte do cedente de pagamento de uma taxa de autorização nos 

termos fixados pela legislação sobre terras do cumprimento das obrigações fiscais, 

nomeadamente, o pagamento da devida mais-valia pelos rendimentos percebidos pela, nos 

termos da lei.  

Capítulo IV, sobre o “Processo e tramitação” 

Com a preocupação especial pelas garantias de transparência e sustentabilidade do 

processo, sem descurar-se da necessidade de se imprimir uma celeridade ao processo.    

Capítulo VI, Disposições finais 

Com destaque sobre a previsão de “Infracções e penalidades”, onde se traz uma mensagem 

clara ao público de as transferências e outras transações similares da terra e do direito de 

uso e aproveitamento da terra realizadas fora dos termos previstos no Regulamento proposto 

são havidas como nulas e sem nenhum efeito, dando lugar à revogação do direito de uso e 

aproveitamento da terra nos termos da lei.  

20. Acreditamos que a previsão de pagamento de taxas pela transação e da eventual 
revogação do DUAT em face de transações feitas à margem da lei, podem constituir as 
principais medidas  para desencorajar a especulação de terras e disciplinar o processo de 
seu uso e aproveitamento social.  
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21. Em termos de impacto orçamental não se vislumbra nenhum encargo adicional para o 
Estado, dado que a sua implementação não vai implicar a mobilização de meios 
financeiros, humanos ou materiais adicionais fora dos que são previstos para o sector. 
Pelo contrário, a implementação do presente diploma pode representar, a curto e médio 
prazos, uma fonte de receitas fiscais para o Estado através da cobrança de taxas de 
tramitação de pedidos de autorização dos contratos de cessão de exploração e da 
cobrança da mais-valia sobre esses contratos.  
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CONSELHO DE MINISTROS 

__________________ 

 

Decreto nº. _____/2014 

de ___ de ____  

 

O Governo tem vindo a aprovar um conjunto de diplomas complementares em vista 

da consolidação e melhoria da política e do quadro regulador do acesso e uso da terra no 

país. 

Dentro destes esforços resulta a necessidade de se regulamentar o processo a ser 

seguido pelas entidades competentes para a autorização de pedidos para a celebração de 

contratos sobre empreendimentos, actividades económicas cuja consumação traz 

implicações sobre a situação jurídica dos terrenos com direitos já titulados ou reconhecidos. 

Neste contexto, e considerando os debates havidos dentro do Fórum de Consultas 

sobre Terras, que é uma plataforma de debate inclusivo criada pelo Governo congregando 

representantes das instituições governamentais, das organizações da sociedade civil, de 

grupos de interesses, das comunidades locais, sector privado e outros actores com mandatos 

e interesse na gestão e administração de terras.  

Ao abrigado da competência atribuída pelo artigo 33 da Lei n0 19/97, de 1 de Outubro, 

o Conselho de Ministros decreta:  

Artigo 1. É aprovado o Regulamento sobre os Procedimentos para a Autorização da 

Celebração de Contratos de Cessão de Exploração no Contexto do Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra, anexo ao presente Decreto e que dele faz parte integrante.  

Artigo 2. O presente diploma entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.  

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se.  

O Primeiro-Ministro, Alberto Clementino António Vaquina. 
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REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA A AUTORIZAÇÃO DE CONTRATOS DE 

CESSÃO DE EXPLORAÇÃO NO CONTEXTO DO DIREITO DE USO E 

APROVEITAMENTO DA TERRA 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais  

 

ARTIGO 1 

(Definições comuns) 

Paraefeitos do presente Regulamento, são acolhidas as definições pertinentes trazidas pelos 

Regulamentos da Lei de Terras, aprovado pelo Decreto n0 66/98, de 8 de Dezembro e do 

Solo Urbano, aprovado pelo Decreto n0 60/2006, de 26 de Dezembro, devendo, contudo, as 

mesmas serem integradas e interpretadas nos termos das disposições que se seguem. 

 

ARTIGO 2 

(Cessão de exploração) 

É havida como cessão de exploração no âmbito do direito de uso e aproveitamento da terra, 

a cedência temporária, com ou sem contra-partida, de um terreno e respectivo em resultado 

de um contrato sobre uma actividade ou empreendimento económico nele em vista ou em 

curso. 

ARTIGO 3 

(Âmbito)  

O presente Regulamento aplica-se aos pedidos de autorização para a celebração de 

contratos de cessão de exploração apreciados quer no quadro da implementação do 

Regulamentos da Lei de Terras, quer no quadro da implementação do Regulamento do Solo 

Urbano.  

ARTIGO 4 

(Objecto)  

1. A autorização solicitada à entidade competente reporta-se à celebração de um contrato 
que visa a transmissão de direitos sobre uma actividade ou empreendimento económico, 
seja agro-pecuária, florestal, de desenvolvimento urbanístico, turístico, de construção de 
um imóvel, de implantação de máquinas e equipamentos tecnológicos ou de outro tipo de 
infra-estruturas, de implantação de um parque industrial ou logístico, ou outro, que tenha 
sido previsto ou esteja em curso num determinado terreno, cuja consumação traz, em 
alguma ou outa medida, implicações sobre a situação jurídica do terreno em causa e do 
respectivo direito. 

2. Nos termos do número anterior, a eventual transmissão do direito de uso e 
aproveitamento da terra surge como efeito directo da transação da actividade ou 
empreendimento económico. 

3. A autorização a ser assim concedida visa facilitar a fluidez das actividades económicas 
em causa e sem prejuízo da garantia legal dos direitos e obrigações que assistem às 
partes contraentes entre si e perante o Estado.  
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ARTIGO 5 

(Sujeitos)  

1. O mecanismo do contrato de cessão de exploração aproveita a todos os sujeitos da terra, 
nos termos e condições previstas nos artigos 10 e 11 da Lei de Terras, Lei nº. 19/97, de 1 
de Outubro. 

2. Nestes termos, as pessoas estrangeiras, singulares ou colectivas, devem cumprir ambos 
com o requisito relativos à existência de um projecto de investimento devidamente 
aprovado e, cumulativamente, um período mínimo de cinco anos de residência na 
República de Moçambique, tratando-se de pessoas singulares; e de constituição ou 
registo na República de Moçambique, tratando-se de pessoas colectivas. 

3. Nos termos da legislação sobre investimentos e da legislação sobre terras, as pessoas 
estrangeiras, singulares ou colectivas, não beneficiam do mecanismo da cessão de 
exploração para efeitos de adquisição de terra destinada à habitação própria.  

 

ARTIGO 6 

(Identidade do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra)  

1. Durante a vigência do contrato de cessão de exploração o direito de uso e 
aproveitamento da terra mantém-se na esfera jurídica do seu titular e, nesses termos, o 
mesmo não pode ser celebrado para valer fora dos limites do prazo estabelecido para sua 
duração nos termos da lei ou da respectiva autorização ou reconhecimento.  

2. Salvo disposição contratual contrária e devidamente sancionada pela entidade 
competente, o uso e aproveitamento do terreno em regime de cessão de exploração 
obedece ao plano de exploração original ou ao projecto ou termos do empreendimento 
que estiveram por detrás da sua autorização ou reconhecimento.  

 

ARTIGO 7 

(Fraccionamento, emparcelamento e multiplicidade de beneficiários)  

1. Os contratos de cessão de exploração podem ser celebrados para a exploração parcial 
ou total de um prédio rústico ou urbano. 

2. É permitida a junção de talhões dispersos pertencentes a um mesmo titular de direito de 
uso e aproveitamento da terra para efeitos de celebração de um contrato de cessão de 
exploração. 

3. O contrato de cessão de exploração pode beneficiar a uma multiplicidade de 
beneficiários. 

4. Havendo fracionamento do prédio rústico ou urbano, o mesmo observará as regras 
relativas à área mínima divisível de uma parcela, estabelecidas pelas políticas e 
legislação aplicável à respectiva actividade económica ou social, em especial a legislação 
sobre o ordenamento do território, bem como às regras do cadastro.  

 

ARTIGO 8 

(Garantias de uso e aproveitamento da terra) 

Para além das garantias contratuais gerais, o beneficiário da cessão de exploração goza, 

enquanto o respectivo contrato perdurar, as mesmas garantias de gozo e exercício 

oferecidas por lei ao titular do direito de uso e aproveitamento da terra.  
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CAPÍTULO II 

Requisitos 

 

ARTIGO 9 

 (Cessão de exploração relativa a um direitos de uso e aproveitamento  

da terra adquirido ao abrigo de uma autorização) 

1. A autorização do contrato de cessão de exploração cabe à entidade que aprovou o 
pedido de aquisição do direito do uso e aproveitamento da terra e é precedido, quando 
aplicável, de uma informação à respectiva comunidade local. 

2. O titular do direito de uso e aproveitamento deve juntar ao pedido uma declaração 
devidamente assinada e reconhecida por um notário confirmando que sobre o terreno 
associado ao contrato de cessão de exploração proposto não recai ou não está associado 
a nenhum ônus ou direito ou interesse de terceiros que sejam legalmente protegidos, em 
especial os cônjuges ou parceiros de uniões de factos, filhos ou irmão menores, 
comunidades locais, vizinhos e instituições de crédito. 

3.  O terreno associado ao contrato de cessão de exploração deve: 
a) Estar devidamente demarcado; 
b) Recair sobre o mesmo um direito de uso e aproveitamento da terra em regime de 

autorização definitiva; 
c) Ter um direito de uso e aproveitamento da terra um registo cadastral e predial 

actualizados. 
4. Excepcionalmente a entidade competente poderá autorizar a celebração de um contrato 

de cessão de exploração sobre um terreno que não cumpre com todos os requisitos do 
número anterior, desde que seja um contrato celebrado entre pessoas singulares 
nacionais e visando um direito de uso e aproveitamento da terra destinado à construção 
de habitação própria.  

5. No caso de se operar a excepção referida no número anterior e caso o terreno ainda não 
tenha sido objecto de demarcação, de registo predial e cadastral, o requerente deverá 
diligenciar esses actos logo que a autorização da cessão de exploração seja concedida. 

6. Compete ao Ministro da Agricultura autorizar outros casos excepcionais fora do previsto 
nos termos dos números 3 a 5 e desde e desde que o terreno envolvido na cessão de 
exploração se encontra em estado de aproveitamento económico significativo a avaliar 
pelo volume do investimento realizado nos termos do respectivo plano de exploração ou 
projecto de empreendimento. 

7. Os contratos de cessão de exploração só são válidos quando celebrados por escritura 
pública. 

8. O prazo dos contratos de cessão de exploração não pode ser superior a 10 (dez) anos e 
nem ser igual ou superior ao prazo da autorização do constante do respectivo título. Este 
prazo inicial pode ser renovado até três vezes desde que com isso não se ultrapasse o 
prazo total contante do título.   

9. Os contratos celebrados para valerem por um ano podem ser renováveis tantas vezes as 
partes assim o entenderem até ao máximo de dez renovações. Findo este ciclo de 
renovações, um novo contrato deverá ser negociado, se as partes assim o entenderem.  

10. Não podem ser celebrados contratos de cessão de exploração nos últimos 3 (três) anos 
do término da validade do direito de uso e aproveitamento da terra.    
 

 

 

 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

154 
 

ARTIGO 10 

(Cessão de exploração relativa a um direitos de uso e aproveitamento  

da terra adquirido por ocupação pelas comunidades locais) 

1. Os contratos de cessão de exploração celebrados entre cidadãos ou famílias de uma 
mesma comunidade ou de comunidades vizinhos são integrados e interpretados ao 
abrigo das respectivas normas e práticas costumeiras e não carecem de autorização ou 
reconhecimento de alguma entidade e nem de alguma formalidade ou registo cadastral 
ou predial e igualmente não estão sujeitos ao requisito de prazos. 

2. Os contratos de cessão de exploração celebrados entre cidadãos ou famílias de uma 
comunidade com pessoas singulares nacionais estranhas à comunidade ou às 
comunidades vizinhas só podem visar actividades agropecuários e não podem ser 
celebrados por um período superior a uno, renovável. Estes contratos não carecem 
igualmente de autorização ou reconhecimento e basta um documento particular assinado 
entre as partes e reconhecido pelo notário. 

3. Os contratos de cessão de exploração entre a comunidade local e os investidores, 
nacionais ou estrangeiros, sendo pessoas singulares ou colectivas, não podem visar 
áreas do domínio público comunitário salvo quando a actividade visa o aproveitamento da 
mesma para o fim a que ela está precisamente destinada e sendo do benefício de toda a 
comunidade. 

4. A autorização do contrato de cessão de exploração referido no número anterior cabe à 
entidade competente para o reconhecimento do direito de uso e aproveitamento da terra 
e é precedida do consentimento da respectiva comunidade.  

5. Caso o terreno não tenha sido ainda objecto de reconhecimento pela entidade 
competente através da delimitação ou demarcação e do respectivo registo cadastral e 
predial, a autorização do contrato de cessão de exploração só se torna efectiva após a 
realização desses actos logo que a mesma seja concedida. 

6. Os contratos de cessão de exploração celebrados nos termos do número 3 só são válidos 
quando celebrados por escritura pública e o seu prazo não pode ser superior a 15 
(quinze) anos, renovável até duas vezes. Findo este ciclo de renovações, um novo 
contrato deverá ser negociado, caso as partes pretendam manter a relação contratual. 

7. É condição indispensável para autorização de uma cessão de exploração entre 
comunidades e investidores o registo destes como tal e igualmente o registo do projecto 
associado à actividade ou empreendimento económico objecto da cessão de exploração 
nos termos da legislação sobre o investimento, incluindo junto do Centro de Promoção de 
Investimentos. 

8. A área a ser afectada pela cessão de exploração não pode coincidir com a totalidade da 
área da comunidade e a mesma deve ser demarcada e estar inserida numa área 
comunitária previamente delimitada e após a autorização o facto será averbado na 
respectiva certidão de delimitação e registos predial e cadastral.   

9. A autoridade competente pode limitar a dimensão da área a ser incluída no contrato da 
cessão de exploração ou impor o seu gradualismo em função da duração do contrato. 

10. A autoridade competente pode ainda intervir em defesa da comunidade em questões 
ligadas aos prazos e benefícios económicos para a comunidade, impondo a revisão da 
minuta apresentada pelas partes.  

 

ARTIGO 11 

(Cessão de exploração relativa a um direitos de uso e aproveitamento  

da terra adquirido por ocupação de boa-fé por pessoas singulares nacionais)  

1. Os contratos de cessão de exploração celebrados entre pessoas singulares nacionais 
visando actividades agro-pecuárias ou construção de habitação própria, não carecem de 
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autorização e nem de alguma formalidade ou registo cadastral ou predial e igualmente 
não estão sujeitos ao requisito de prazos. 

2. Nos demais casos a cessão de exploração carece de autorização e apenas se torna 
efectiva após o reconhecimento do respectivo direito de uso e aproveitamento da terra 
pela entidade competente e a correspondente delimitação ou demarcação, bem como o 
seu registo cadastral e predial. 

3. Havendo justificação e fundamento legal, a entidade competente pode, em vez de 
autorização de uma cessão de exploração decidir pela abertura de um novo processo de 
pedido de direito de uso e aproveitamento da terra a favor do beneficiário da cessão de 
exploração e a ser processada nos termos da lei. 

 

ARTIGO 12 

(Casos especiais) 

1. Por decisão do Conselho de Ministros e mediante proposta do Ministro que superintende 
o respectivo sector, poderá ser autorizada que uma dada área seja parcial ou totalmente 
administrada e gerida sob o regime da cessão de exploração, em especial no contexto do 
desenvolvimento e estabelecimento de zonas de desenvolvimento económico acelerado, 
zonas francas industriais, zonas económicas especiais, parques industriais, parques 
logísticos de apoio à actividade mineira e petrolífera, zonas de desenvolvimento do 
turismo, áreas de conservação, Coutadas oficiais, projectos de desenvolvimento e 
exploração do ecoturismo e programas comunitários de conservação e exploração do 
turismo. 

2. Para efeitos da autorização referida no número anterior, compete à entidade proponente 
garantir que as respectivas comunidades locais estejam activamente envolvidas nas 
actividades económicas e negócios e benefícios decorrentes da aplicação do regime da 
cessão de exploração, devendo apresentar as medidas concretas tomadas para o feito, 
incluindo no quadro da consulta ou auscultação comunitárias. 

3. Às cooperativas e associações agro-pecuárias de pequena escala legalmente 
constituídas são-lhes aplicáveis, com as necessárias adaptações, o regime previsto nos 
artigos 10 e 11 do presente regulamento. A celebração dos contratos de cessão de 
exploração carece, contudo, do consentimento unânime de todos os membros da 
cooperativa ou associação. 

4. As entidades municipais poderão igualmente estabelecer ou identificar áreas a serem 
parcial ou totalmente administrada e gerida sob o regime da cessão de exploração, em 
especial no contexto do desenvolvimento e requalificação urbanas e de aproveitamento 
de espaços comuns ou do domínio público autárquico.  

5. Para efeitos do número anterior o acto do Presidente do Conselho Municipal carece do 
pronunciamento favorável da Assembleia Municipal e nele devem estar garantidos, 
através de medidas e acções concretas, os direitos e interesses da comunidade urbana 
local e dos residentes directamente afectados, incluindo através do seu envolvimento 
directo nas actividades económicas e negócios e benefícios decorrentes da aplicação do 
regime da cessão de exploração. 
 

 

CAPÍTULO III 

Partes Contraentes   

 

Artigo 13 

(Partes directas do contrato) 
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1. É havido como cedente, o actual utilizador e titular do Direito de uso e aproveitamento da 
terra, e cessionário, a pessoa, singular ou colectiva, nacional ou estrangeira, que passa 
assumir a posição de utilizador efectivo do terreno afectado pelo contrato de cessão de 
exploração.  

2. O cedente e cessionário assumem as respectivas posições em resultado de um contrato 
principal que por sua vez origina a cessão de exploração, seja um contrato de sociedade, 
um contrato de cedência temporária de uma actividade económica ou negócio, um 
contrato para o desenvolvimento de um projecto urbano ou de urbanização, um contrato 
de desenvolvimento de um projecto turístico, um contrato de desenvolvimento de um 
projecto industrial, entre outros. 

3. Não é autorizada a sub-contratação ou cessão da posição contratual. 
 

Artigo 14 

(Terceiros interessados) 

1. O Estado protege os direitos das comunidades, das instituições de crédito, dos vizinhos e 
de outros agentes económicos implementadores de projectos económicos junto dos 
terrenos a serem afectados pelos contratos de cessão de exploração, os quais podem 
opor-se à concessão da autorização solicitada pelo requerente. 

2. Para efeitos do número anterior as partes interessadas devem, dentro do prazo 
estabelecido no respectivo edital e/ou durante o processo de informação à comunidade, 
apresentar as razões que fundamentam o receio de que a cessão de exploração em 
causa poderá afectar ou pôr em perigo os seus direitos ou interesses legalmente 
protegidos. 

3. Em resposta às preocupações ou receios levantados nos termos do número anterior, o 
cedente poderá apresentar medidas adicionais compensatórias ou de mitigação em face 
da cessão de exploração proposta.  

 

Artigo 15 

(Direitos e deveres entre as partes) 

1. São deveres gerais do cedente para com o cessionário: 
a) Permitir o acesso e uso e aproveitamento efectivo do terreno e abster-se de 

qualquer comportamento lesivo ou que ponha em causa tal acesso e uso e 
aproveitamento; 

b) Facultar a documentação necessária relativa ao terreno; 
c) Assistência perante qualquer diligência que se mostre necessária junto das 

autoridades oficiais, das comunidades locais, dos vizinhos, e outras entidades, para 
fins de uso e aproveitamento do terreno; 

d) Assistência na defesa contra qualquer intrusão de uma segunda parte, nos termos 
da lei. 

e) Partilha do conteúdo das comunicações oficiais que tenha recebido relativas ao 
exercício do direito de uso aproveitamento da terra. 

2. São deveres do cessionário para com o cedente: 
a) Cumprir com as exigências do plano de exploração ou dos termos do 

empreendimento associado ao terreno ou dos novos termos previstos no contrato e 
desde que estes tenham sido devidamente sancionados pela entidade competente e 
respeitem a legislação aplicável; 

b) Honrar, a tempo e hora, com na entrega ou prestação das contrapartidas 
acordadas; 

c) Fornecer regularmente, ou quando solicitado, informações ou outros dados 
necessários sobre o estado e situação de aproveitamento do terreno e de 
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cumprimento plano do exploração ou dos novos termos do empreendimento 
acordados; 

d) Permitir as visitas de vistoria ou de acompanhamento nos termos a acordar no 
respectivo contrato ou das boas práticas no contexto da actividade ou negócio.  

 

Artigo 16 

(Direitos e deveres públicos das partes) 

1. O cedente e o cessionário estão, solidariamente, vinculados aos direitos e deveres 
associados ao direito de uso e aproveitamento da terra, incluindo os direitos e deveres 
específicos que decorrem da legislação ambiental, do ordenamento do território e outra 
aplicável. 

2. Nos termos do número anterior, as duas partes respondem, solidariamente, pela 
obrigação de reparação dos danos decorrentes da aplicação da legislação de terras, do 
ambiente, do ordenamento do território e outra.  

3. O cedente, na sua qualidade de titular do direito de uso e aproveitamento da terra, 
responde pelo pagamento das taxas de utilização da terra. 

4. As comunicações oficiais relativas ao exercício do direito de uso aproveitamento da terra 
em regime de cessão de exploração, são dirigidas para o cedente, na sua qualidade de 
titular do direito.  

 

CAPÍTULO IV 

Pagamentos 

Artigo 17 

(Taxas) 

O cedente do terreno a ser explorado em regime de cessão de exploração está sujeito ao 

pagamento de uma taxa de autorização nos termos fixados pela legislação sobre terras. 

 

Artigo 18 

(Outras obrigações fiscais) 

O cedente está igualmente sujeito ao cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente, o 

pagamento da devida mais-valia pelos rendimentos percebidos pela transação relativa à 

cedência da actividade ou empreendimento económico, nos termos da lei.  

 

CAPÍTULO IV 

Processo e tramitação   

Artigo 19 

(Processo) 

1. O processo relativo ao pedido de autorização para a celebração de contratos de cessão 
de exploração conterá: 

a) Requerimento do cedente dirigido à entidade competente acompanhado dos 
documentos de identificação das partes, ou dos Estatutos, no caso de se tratar de 
pessoa colectiva; 
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b) A declaração referida no número 2 do artigo 9 do presente Regulamento; 
c) Minuta do contrato principal que origina a cessão de exploração, incluindo 

informações complementares que atestam a idoneidade, capacidade técnica, 
tecnológica e financeira do cessionário, bem como a sua experiencia na actividade 
ou negócio objecto da cessão de exploração; 

d) Cópia do título de autorização provisória, ou do título definitivo ou da certidão de 
delimitação do direito de uso e aproveitamento da terra, salvo nos casos previstos 
nos números 5 do artigo 10 e número 2 do artigo 11, em que se admite que estes 
actos possam ter lugar após a autorização da cessão de exploração; 

e) Certidão de demarcação ou de delimitação, conforme o caso, salvo nos casos 
previstos nos números 5 do artigo 10 e número 2 do artigo 11, em que se admite 
que estes actos possam ter lugar após a autorização da cessão de exploração; 

f) Cópia do Plano de Exploração ou do resumo do projecto de rendimento, 
acompanhado de um Relatório técnico sobre o estado de execução do mesmo, 
elaborado pelo sector de fiscalização do serviço cadastral competente central, local 
ou autárquico;  

g) Parecer do Administrador do Distrito ou do Bairro ao nível da autarquia local, 
precedido de uma informação à comunidade local e aos vizinhos nos termos dos 
usos e costume locais;  

h) Certidão passada pelo respectivo serviço cadastral confirmativa da existência e 
regularidade do direito de uso e aproveitamento da terra, incluindo quanto aos 
requisitos de demarcação e lançamento cadastral e pagamento de taxas anuais; 

i) Pareceres técnicos dos serviços que superintendem as actividades económicas 
para as quais o terreno foi inicialmente concedido ou reconhecido; bem como do 
sectores responsáveis pelo ambiente e do ordenamento do território; 

j) Guia comprovativa de depósito para pagamento da taxa de autorização para cessão 
de exploração; 

k) Edital e comprovativo da sua afixação nos termos seguidos no contexto de pedidos 
do direito de uso e aproveitamento da terra, bem como o comprovativo do anúncio 
do pedido de autorização da cessão de exploração no jornal escrito de maior 
circulação local e/ou nacional; 

l) Comprovativo do pagamento das obrigações fiscais referida no artigo 18 do 
presente Regulamento ou documento comprovativo de sua isenção, passado pela 
entidade fiscal competente.  

2. Todos os documentos exigidos no número anterior serão entregues em triplicado, excepto 
as guias comprovativas do depósito para pagamento da taxa de autorização de cessão 
de exploração, as quais serão entregues em quadruplicado.  

 

Artigo 20 

(Tramitação) 

1. Uma vez recebido o processo pelo serviço cadastral competente este preparará um edital 
a ser afixado nos termos seguidos para os processos de pedido do direito do uso e 
aproveitamento da terra e igualmente publicado no jornal escrito de maior circulação local 
e/ou nacional;  

2. Ao mesmo tempo que se publica o edital e o anúncio no jornal, o Serviço cadastral fará 
uma comunicação oficiosa sobre o facto dirigida à: 

a) Instituição de crédito em referência à qual se tenha passado uma certidão 
comprovativa da autorização provisória ou do título do direito de uso e 
aproveitamento da terra a ser afectado pela cessão de exploração ora requerida; 

b) Comunidades locais e outros terceiros interessados referidos no artigo 14 do 
presente regulamento. 

3. Tendo vencido o prazo de duração da publicação do edital e juntados todos os pareceres 
técnicos solicitados e recebidos e não tendo-se registado alguma oposição ou tendo sido 
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estas ultrapassadas nos termos previstos pelo artigo 14 do presente regulamento, o 
Serviço cadastral competente fará o encaminhamento do pedido para a entidade 
competente seguindo-se os procedimentos vigentes para a tramitação do expediente 
ligado aos pedidos do direito de uso e aproveitamento da terra, incluindo quanto à junção 
dos devidos pareceres técnicos; 

4. Tendo a entidade competente emitido a sua decisão ou parecer, conforme o caso, o 
Serviço cadastral comunicará do facto ao requerente, num prazo máximo de 15 dias, 
incluindo eventualmente sobre a necessidade de revisão dos termos contratuais contidos 
na minuta proposta ou da realização das diligências de regularização prévia do terreno, 
concretamente, quanto à delimitação e/ou demarcação e registos cadastral e predial; 

5. Verificados todos os requisitos e cumpridos todos os passos previstos nos números 
anteriores, o Serviço Cadastral emitirá uma “Guia para a Regularização Fiscal” a ser 
presente pelo requerente junto da entidade fiscal competente para efeitos do artigo 18 do 
presente regulamento e acompanhada dos seguintes documentos devidamente 
certificados pelos Serviços Cadastrais: 

a) Minuta revista do contrato principal que origina a cessão de exploração; 
b)  Cópia do plano de exploração ou do projecto de empreendimento objecto do 

contrato de cessão de exploração; 
c) Documentos de Identificação ou Estatutos do cedente; 
d) NUIT do cedente; 
e) Outros documentos ou elementos eventualmente a serem solicitados pela entidade 

fiscal.  
6. Apresentado o comprovativo do pagamento ou de sua isenção emitido nos termos do 

número anterior, o Serviço cadastral competente emitirá a “Certidão de Autorização de 
Cessão de Exploração” e procederá o respectivo averbamento no título de autorização 
provisória ou definitiva do direito de uso e aproveitamento da terra. 
 
 

CAPÍTULO IV 

Elementos contratuais específicos 

Artigo 21 

(Cessão de exploração para fins de actividades agro-pecuárias) 

As minutas dos contratos de cessão de exploração visando actividades agro-pecuárias 

deverão conter os seguintes elementos mínimos: 

 

a) Identificação das partes; 
b) Objecto; 
c) Prazos e renovações; 
d) Contrapartidas; 
e) Mora; 
f) Subcontratação e cessão da posição contratual; 
g) Situação das benfeitorias; 
h) Indeminização (pelas benfeitorias e pelos danos); 
i) Denúncia do contrato; 
j) Cessação natural do contrato; 
k) Subcontratação e cessão da posição contratual; 
l) Transmissão do contrato. 
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Artigo 22 

(Cessão de exploração para fins de actividades silvícolas) 

As minutas dos contratos de cessão de exploração visando actividades silvícolas deverão 

conter os seguintes elementos mínimos: 

a) Identificação das partes; 
b) Objecto; 
c) Prazos e renovações; 
d) Contrapartidas; 
e) Mora; 
f) Subcontratação e cessão da posição contratual; 
g) Situação das benfeitorias; 
h) Indeminização (pelas benfeitorias e pelos danos); 
i) Denúncia do contrato; 
j) Cessação natural do contrato; 
k) Transmissibilidade; 
l) Cermo do contrato; 
m) Subcontratação e cessão da posição contratual; 
n) Parcerias. 

 

Artigo 23 

(Cessão de exploração para fins de actividades de urbanização e habitação)  

As minutas dos contratos de cessão de exploração visando actividades de urbanização e 

habitação deverão conter os seguintes elementos mínimos: 

a) Identificação das partes; 
b) Objecto; 
c) Prazos e renovações; 
d) Contrapartidas; 
e) Mora; 
f) Das obras e fases em que o contrato de cessão de exploração pode ter lugar; 
g) Cessão de exploração para efeitos de habitação própria; 
h) Benfeitorias; 
i) Indeminização (pelas benfeitorias e pelos danos); 
j) Denúncia do contrato; 
k) Cessação natural do contrato; 
l) Transmissão; 
m) Novo contrato de cessão de exploração; 
n) Subcontratação e cessão da posição contratual  
o) Preferência; 
p) Contratos associados; 

 

Artigo 24 

(Cessão de exploração para fins de outras acactividades económicas)  

Para além dos elementos comuns contidos nos artigos 21 a 23 do presente Regulamento, as 

minutas dos contratos de cessão de exploração visando actividades económicas específicas, 

sejam mineiras, petrolíferas, turismo, e outras, reflectirão as especificidades da respectiva 

legislação.  
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CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

 

Artigo 25 

(Infracções e penalidades)  

As transferências e outras transações similares da terra e do direito de uso e aproveitamento 

da terra realizadas fora dos termos previstos no presente Regulamento, sejam feitas a título 

temporárias ou definitivo e por meio de qualquer mecanismo ou forma, são havidas como 

nulas e sem nenhum efeito, dando lugar à revogação do direito de uso e aproveitamento da 

terra nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 18 da Lei n0 19/97, de 1 de Outubro. 

 

Artigo 26 

(Diploma Complementar)  

1. Compete ao Ministros da Agricultura, das Obras Públicas e Habitação, da Coordenação 
da Accão Ambiental, da Administração Estatal e das Finanças, aprovar, por diploma 
conjunto, as minutas, formulários e outros procedimentos que se mostrem necessários 
para aplicação do presente Regulamento. 

2. O diploma referido no número anterior conterá ainda as disposições interpretativas 
necessárias para harmonização à luz da legislação nacional vigente, de termos e 
conceitos controvertidos, em especial os relativos à “benfeitorias”, “imóvel”, “prédio 
urbano”, “prédio rústico”, “infra-estruturas” e “construções”, bem como as medidas 
práticas para o alinhamento dos processos de registo Cadastral e das escrituras públicas 
decorrentes da aplicação do presente diploma.  

  



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

162 
 

 

2.4. PROCEDIMENTOS E NORMAS TÉCNICAS PARA TRAMITAÇÃO DE 

PEDIDOS DE DUATS PARA FINS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

2.4.1. JUSTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO  

 

PROCEDIMENTOS E NORMAS TÉCNICAS PARA TRAMITAÇÃO DE 

PEDIDOS DE DIREITO DE USO E APROVEITAMENTO DA TERRA PARA 

FINS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

Fundamentação 

O primeiro exercício de regulação da terra no País inicia com a abordagem da terra 

como bem de uso estatal através da Lei de terras de 1979 e respectivo Regulamento 

de 1987. A dinâmica política e socio económica do País provou ser um regime pouco 

eficaz e que não conferia segurança da posse de terra necessária para impulsionar o 

desenvolvimento, o que ditou a aprovação  da Politica Nacional de Terras (PNT) em 

199534 que veio a ser materializada pela vigente Lei de Terras – Lei nr 19/97, de 01 

de Outubro e respectivo Regulamento que assenta no pluralismo jurídico previsto na 

Constituição da República, na reafirmação da propriedade do Estado sobre a Terra e 

de todos os recursos naturais situados no solo e no subsolo, e sobre a competência 

dos Estado na definição dos termos e condições para o acesso aos direitos de uso e 

aproveitamento da terra (DUAT)35.  

Formas de aquisição de DUAT 

Partindo do pressuposto Constitucional de que a terra é propriedade do Estado e não 

deve ser vendida, ou por qualquer outra forma alienada, nem hipotecada ou 

penhorada36 compete, exclusivamente, ao Estado determinar as condições do seu 

uso e aproveitamento, conferindo as pessoas singulares ou colectivas nacionais e/ ou 

estrangeiras e as comunidades locais, tendo em conta o seu fim social ou económico. 

O Estado garante o investimento estrangeiro no país, no quadro da sua política 

económica, autorizando os empreendimentos estrangeiros em todo o território 

nacional e em todos os sectores económicos, excepto aqueles que estejam 

reservados à propriedade ou exploração exclusiva do Estado37.  

 

Foi assim que o legislador de terras limitou e atribuição de DUAT nas zonas de 

protecção total e parcial, podendo, no entanto, ser emitidas licenças especiais para o 

                                                           
34 Resolução nr 10/95, de 17 de Outubro 
35 Relatório Avaliação LGAF (2016) 
36Artigo 109o CRM 
37 Art. 108 CRM 
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exercício de actividades determinadas38  e condicionou a aquisição do DUAT pelas 

pessoas colectivas estrangeiras a apresentação dum projecto de investimento 

devidamente aprovado e que estas estejam constituídas ou registadas na República 

de Moçambique39. 

Nestes termos, o DUAT é adquirido por40: 

i) Ocupação por pessoas singulares nacionais segundo as normas e práticas 
costumeiras, que não contrariem a Constituição e a Lei; 

ii) Ocupação pelas comunidades locais segundo as normas e práticas 
costumeiras, que não contrariem a Constituição e a Lei; 

iii) Ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa-fé, estejam a utilizar 
terra há pelo menos 10 anos; 

iv) Autorização de pedido apresentado por pessoas singulares ou colectivas 
nacionais ou estrangeiras; 

v) Transmissão por herança41 sem distinção de sexo (homens e mulheres); 

vi) Transações de infraestruturas, construções e benfeitorias  localizados nos 
prédios rústicos42; 

vii) Transmissão de prédios urbanos43. 

 
 

Aquisição de acordo com as normas e práticas costumeiras e ocupações de 

boa fé- aquisições informais: 

De acordo com o Relatório sobre a Avalização da Gestão da Terra em Moçambiqte, 

LGAF (2016), a consagração legal do reconhecimento da aquisição segundo as 

normas e práticas costumeiras e por ocupação de boa fé visa proteger as camadas 

populacionais mais desfavorecidas, incluindo a mulher, que não raras vezes, ficam 

desprovidas de recursos para adquirir uma titularização formal – contra eventuais 

açambarcamentos de terra. “Este reconhecimento é uma solução inovadora da 

legislação fundiária moçambicana, contribuindo para evitar que os cidadãos sejam 

privados do exercício deste direito fundamental, pelo simples facto de não possuírem 

um título escrito”. 

As aquisição formais previstas44 na lei, consistem na autorização de pedido e as 

informais45 seriam as aquisições legalmente reconhecidas, pelo mero efeito da 

aprovação da Lei, resultantes das ocupações feitas pelas pessoas singulares e pelas 

comunidades locais de acordo com as normas e práticas costumeiras e as ocupações 

de boa fé feitas pelas pessoas singulares nacionais, em ambos os casos desde que 

não contrariem a Lei e a Constituição. 

 

                                                           
38Art. 9 LT 
39Art. 11 LT 
40Art. 12 LT 
41 nr 1 art. 16 LT 
42 Art. 16 LT e Art 15 RLT 
43 Art. 16 LT e Art. 16 RLT 
44Al.c) do artigo 12 da LT 
45Al a) e b) art 12 LT 
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Constituem exemplo de normas e práticas costumeiras contrárias a lei, as que 

descriminem a mulher no processo da aquisição do seu DUAT por herança46 bem 

assim as ocupações, ainda que de acordo com as normas e práticas costumeiras em 

zonas de protecção previstas na lei47, incluindo a aquisição por compra e venda da 

terra48.  

Embora estas aquisições não careçam de registo ou titulação, isto é, a ausência de 

titulação formal não deva prejudicar os direitos legalmente consagrados aos seus 

titulares49, o Governo de Moçambique desenvolveu o “Projecto Terra Segura” 

implementado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural  

(MITADER) que visa reforçar o sistema de administração e gestão de terras, com 

ênfase para o acesso, registo e a gestão da informação através  de acções 

estratégicas de titulação massiva, registo e a certificação do direito de uso e o 

aproveitamento da terra das áreas ocupadas pelas comunidades locais e pelas 

pessoas singulares nacionais de acordo com as normas e práticas costumeiras e das 

áreas ocupadas, de boa fé, pelas pessoas singulares nacionais e que estejam a usar 

a terra há mais de 10 anos. Este processo é designado Delimitação das áreas 

comunitárias e regularização das ocupações de boa-fé – DELCOM/RDUAT. 

 

DELCOM/RDUAT 

A Delimitação das áreas ocupadas pelas comunidades locais está prevista na LT e no 

respectivo Regulamento50(RLT) que fixa, entre outros, os mecanismos de 

regularização e registo dos DUAT’s adquiridos de acordo com as normas e práticas 

costumeiras pelas comunidades locais e por ocupação de boa fé por pessoas 

singulares nacionais. O Anexo Técnico51 ao Regulamento da Lei de Terras, veio a 

definir os procedimentos a serem utilizados na formalização destes direitos contudo, 

persistem ainda lacunas no conhecimento, interpretação e aplicação da legislação e 

imperfeições no processo de identificação dos seus limites, o que ditou a 

necessidade de desenvolver uma metodologia que irá definir e harmonizar os 

procedimentos técnicos, legais e administrativos a serem observados em todos os 

processos de delimitação, registo e regularização das áreas ocupadas pelas 

comunidades locais e pelas pessoas singulares nacionais segundo as normas e 

práticas costumeiras e pelas pessoas singulares nacionais que, de boa fé, ocupam a 

terra há pelo menos 10 anos. 

A Metodologia DELCOM/RDUAT52 contem  os procedimentos, normas e instruções 

técnicas a serem observados no processo de formalização/titulação dos direitos 

previstos nas al. a) e b) do Artigo 12 da LT e, descreve, de forma  sistemática e 

sequenciada, as fases do processo de delimitação, o papel de cada interveniente, 

                                                           
46 nr 1art. 16 LT 
47 Arts 6,7 e 8 LT conjugado com art 7 RLT. 
48 Art. 109 CRM 
49 Nr 2 art. 14 LT  
50Aprovado pelo Decreto nº 66/98, de 08 de Dezembro 
51Diploma Ministerial nº 29_A/2000, de 17 de Março 
52 Metodologia DELCOM/RDUAT V. 11 Outubro 2018 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

165 
 

instrumentos e meios técnicos e resultados esperados em cada fase, sua conexão 

com  o processo de RDUAT, mecanismos de resolução de conflitos e de monitoria, 

controlo de qualidade, avaliação, emissão e entrega dos certificados de delimitação 

comunitária e dos títulos conforme se trate da delimitação ou regularização 

respectivamente. Este processo termina com a gestão e manutenção do DUAT onde 

são descritos os procedimentos para a actualização e averbamento de informação 

relevante ao longo da vida da certidão ou do título, conforme fluxograma abaixo: 
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Figura 1: Fluxograma DELCOM/RDUAT53 

                                                           
53Fonte: Versão 11 DELCOM/RDUAT 
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Aquisição de DUAT por autorização de pedido 

A aquisição de DUAT por autorização de pedido54 constitui o mecanismo formal e 

comum da atribuição de um direito pelas entidades públicas aos utentes, mediante a 

observância de requisitos do pedido sujeitos a tramitação processual e 

aprovação/autorização pelas entidades competentes. 

O DUAT adquirido por autorização de pedido, quando destinado ao exercício de 

actividades económicas, é obrigatória a apresentação do plano de exploração55 ou 

projecto de investimento aprovado. Esta forma de aquisição de DUAT está 

directamente ligada aos investidores nacionais ou estrangeiros.  

Ao longo dos últimos anos tem crescido a procura da terra para investimento, o que 

tem exigido do sector público de administração e gestão de terra a nível local e 

central, maior empenho na célere tramitação de pedidos de DUAT e na sua gestão, 

evidenciando os desafios existentes relativos a i) fraca capacidade institucional; ii) 

desconhecimento pelos utentes e pelos funcionários do quadro legal vigente; e iii) a 

ambiguidade, subjectividade e lacunas nos detalhes técnico administrativos ligados a 

tramitação, aprovação, recursos e nos processos de registo/averbamentos. 

Vários fóruns apontam a necessidade de simplificação dos procedimentos de pedido 

de DUAT por forma a tornar o processo mais célere, objectivo e transparente o que 

passa, necessariamente, pela definição de normas técnicas que de forma sistemática 

e sequenciada descrevam os procedimentos técnico e legais necessários, desde os 

requisitos do pedido, instrução do processo, obtenção dos pareceres, consulta, 

aprovação, registo e gestão do DUAT, recursos e mecanismos de resolução de 

conflitos56 ao longo do processo.  

É neste contexto, que o Projecto SPEED Plus com o financiamento da USAID 

priorizou apoiar o Governo na realização do presente Estudo que tem como resultado 

esperado final um ante- projecto do instrumento legal que irá aprovar as normas e 

instruções técnicas a serem observadas por todos os utentes e entidades públicas 

responsáveis pela gestão e administração da terra, no processo de atribuição/ 

aquisição e gestão do DUAT por autorização do pedido. 

Constrangimentos dos procedimentos de tramitação de pedido de DUAT por 

autorização de pedido 

Em geral, a aquisição da terra é sempre um processo complexo e oneroso na maioria 

das jurisdições, contudo, o quadro legal de terras vigente no País, mostra se 

adequado para assegurar a posse de terra e ao investimento privado, em especial no 

que se refere a duração do DUAT, protecção dos direitos de propriedade dos 

investimentos realizados, protecção e reconhecimento dos direitos costumeiros, 

                                                           
54Al. c)  art. 12 da LT 
55 nr 2 art. 24 RLT 
56Art. 24 LT 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

168 
 

transmissão, registo predial, igualdade de género, entre outros. Segundo LGAF 

(2016) mais importante é a necessidade de aprofundamento dos mecanismos de 

implementação e operacionalização deste quadro legal, sem prejuízo de 

ajustamentos pontuais da legislação para assegurar maior objectividade e celeridade. 

Os actuais procedimentos de pedido e tramitação de DUAT, embora tenham 

registado alguns melhoramentos nos últimos anos, caracterizam- se por serem ainda 

complexos e ambíguos, morosos e não uniformizados e, mais grave ainda, com uma 

carga de subjectividade que não asseguram ao administrado o acesso ao direito 

requerido, dando lugar a actos de corrupção ou benefícios ilícitos, mesmo quando 

reunidos os requisitos legalmente exigidos, conforme figuras abaixo: 
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Procedimentos Simplificados de Autorização do DUAT

NÃO FAVORÁVELNÃO FAVORÁVEL

(Comunica-se ao

Requerente)

PUBLICAÇÃO NO BR PUBLICAÇÃO NO BR

DEFERIDO

(comunica-se ao requerente e

emite-se a Autorização

Provisória)

DESPACHO

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PARA O 

DESPACHO

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 

PROCESSO 

(formulário preenchido, fotocópia do 

BI/DIRE/Estatutos, esboço, plano de 

exploração e/ou projecto, acta de consulta, 

cópia do edital, guia de depósito e recibo de 

pagamento da taxa)

FAVORÁVELFAVORÁVEL

(actualização do esboço e memória

descritiva, preenchimento e afixação do 

edital)

CONSULTA ÀS COMUNIDADES LOCAIS

IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA E RECONHECIMENTO DO TERRENO

(esboço, memória descritiva e marcação da data da consulta)

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

Requerente

INDEFERIDO

(comunica-se ao requerente

-- 9
0 

 D
IA

S 
90

  D
IA

S 
--

 

Fonte: DINAT (2018) 

Figura 2: Evolução dos fluxos de tramitação de DUAT comparados 

Segundo o Estudo sobre a simplificação de pedidos de DUAT (DNTF, 2015) os 

maiores constrangimentos no processo de tramitação de pedidos tem origem i) na 

pluralidade das instituições envolvidas  nos processos; ii) planos de exploração e 

outros documentos exigidos; iii) procedimentos das consultas comunitárias; iv) 

pareceres sectoriais; v) despachos de aprovação das entidades competentes; vi) 

operacionalização da legislação de terras e do investimento privado57 vii) fraca 

capacidade institucional das entidades públicas envolvidas.  

 

                                                           
57Resolução 70/2008, de 30 de Dezembro 
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Outros constrangimentos que contribuem, negativamente, na  tramitação de pedidos 

de DUAT estão ligados a interpretação deficitária da legislação de terras, a titulo de 

exemplo, a LT não prevê, expressamente, a obrigatoriedade dos pareceres 

sectoriais,58 podendo ser a posterior, isto é, no acto do licenciamento da actividade ou 

obtenção das autorizações necessárias.59 Contudo, há registo de que os processos 

ficam estagnados durante longos períodos (Mais de 90 dias) aguardando pelos 

pareceres favoráveis dos sectores de tutela das actividades económicas para 

transitarem para a fase de tramitação seguinte, mormente, a do despacho de 

autorização60. Outro constrangimento está ligado ao indeferimento do pedido, que 

deveria ser fundamentado e conferir ao requerente pleno direito a recurso nos termos 

do procedimento administrativo (LPA), facto que não tem sido observado.  

Existem constrangimentos no processo de tramitação que irão, eventualmente, 

requerer determinados ajustamentos pontuais ao quadro legal vigente, incluindo i) o 

aprofundamento dos mecanismos e procedimentos de consulta comunitária; ii) o 

envolvimento das entidades públicas territoriais e de administração de terras, na fase 

do reconhecimento da área, visando reduzir as actuais incertezas sobre a sua 

disponibilidade ou não do objecto do pedido61; iii) harmonização entre as consultas 

comunitárias feitas no âmbito de DELCOM/RDUAT e na elaboração dos instrumentos 

de ordenamento territorial e a consulta prevista no âmbito da titulação de DUAT, por 

forma a  simplificar, baixar os custos, reduzir o risco e conferir maior  segurança ao 

investidor;  iv)  a duração da autorização provisória, 5 e 2 anos consoante se trate de 

investidor nacional ou estrangeiro respectivamente pode ser harmonizada com o 

calendário do projecto de investimento/plano de exploração62, podendo ser mais 

reduzido para um ano, prazo previsto para a demarcação da área. 

 

Necessidade, importância e oportunidade da adopção das normas técnicas 

sobre a tramitação de pedidos de DUAT: 

O último exercício e reconhecimento sobre a necessidade e importância da 

aprovação de normas técnicas no País pós-independência foi realizado em 198963, 

pela Direcção Nacional de Geografia de Cadastro64  ao aprovar as Instruções Para o 

Exercício da Lei de Terras e respectivo Regulamento, introduzindo, visando uma 

melhoria na tramitação processual de DUAT. De recordar que estas instruções 

técnicas tinham como base a Lei de Terras de 1979 e respectivo regulamento 

aprovado em 198765.  

Em 1995, o Páis  adoptou uma nova fase de desenvolvimento económico e social 

caracterizada por uma economia de Mercado que ditou a necessidade de  aprovação 

                                                           
58Art. 13 LT 
59Art. 19 e 20 LT 
60DNTF, 2015 – Simplificação dos Procedimentos de DUAT 
61Nr 1 do art. 25 RLT 
62Al.a) do nr 1 do art. 18 LT 
63Ordem de serviço nr 8/89, de 01 de Março 
64Dr. José Manuel Almerim Carvalho 
65Lei no 6/79, de 3 de Julho, a primeira Lei de Terras  
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da actual Política de terras (PNT)66alterando, estruturalmente, a abordagem da 

legislação de 1979, facto que forçou a sua revisão e consequente aprovação da Lei 

de terras vigente67 e respectivo regulamento68. A PNT vigente, contrariamente ao 

quadro legal de 1979, tem como princípios orientadores a manutenção da terra como 

propriedade do Estado de acordo com a Constituição e da propriedade do Estado 

sobre os recursos naturais, a garantia do acesso a terra a população e aos 

investidores, garantia do acesso  e uso da terra pela mulher, promoção do 

investimento privado nacional e estrangeiro e a regulamentação dos princípios 

básicos orientadores sobre a transmissão dos DUAT’s; 

 Com efeito as Normas e Instruções técnicas aprovadas pela Ordem de Serviço nr 

6/89, de 01 de Março, estão bastante ultrapassados, quer do ponto de vista do 

quadro legal  e processual da tramitação dos pedidos de DUAT, bem assim das 

entidades, meios e instrumentos técnicos actualmente em uso no processo de 

mapeamento, titulação e registo de DUAT, sem prejuízo de alguns princípios de 

cadastro que, com as necessárias e possíveis adaptações, os quadros técnicos do 

sector tem estado ajustar, sem contudo, poder evitar os actuais constrangimentos 

verificados na tramitação de pedidos de DUAT. 

Foi assim que em 2008, o Ministério da Agricultura, através da Direcção Nacional de 

Terras e Florestas iniciou um exercício de revisão da ordem de serviço referida, tendo 

concluído que é necessário e imperiosa a elaboração de novas normas de raiz, 

capazes de contribuir na harmonização e conferir maior celeridade aos processos de 

tramitação de DUAT, e permitir a observância dos 90 dias constantes do fluxograma 

do sector aprovado. Este exercício veio a ser interrompido com a descontinuidade da 

realização das reuniões técnicas nacionais, tendo sido novamente recomendado na I 

Reunião Nacional de Terras, realizada em Junho de 2017, na cidade da Beira, pela 

DINAT no quadro do MITADER. 

As normas e procedimentos técnicos constituem um instrumento de natureza técnica 

fundado na interpretação correctiva do quadro legal vigente, com potencialidade de 

vincular todos os usuários (utentes, entidades públicas e privadas, comunidades 

locais, sector privado, sociedade civil) e, em alguns casos aplicado pelas entidades 

judiciais comuns e no foro administrativo na apreciação dos pleitos a que é chamado 

a intervir.  

Os termos e a linguagem usada na elaboração das normas e instruções técnicas 

permitem ao pessoal técnico de especialidade (topógrafos, georeferenciamento, 

juristas e outros) harmonizar o seu entendimento sobre determinados conceitos e 

procedimentos.  

As entidades públicas responsáveis pela tomada de decisões podem melhor 

conhecer dos domínios e limites da sua intervenção, ao mesmo tempo que o cidadão, 

o investidor (nacional ou estrangeiro) se informa do estágio do seu processo, acções 

em curso e respectivos efeitos. É neste contexto que as normas e instruções 

conferem objectividade, previsibilidade e transparência elementos fundamentais para 

                                                           
66Resolução no 10/95, de 17 de Outubro, do Conselho de Ministros 
67Lei nr 19/97, de 01 de Outubro - Lei de Terras  
68 Decrecto nr 66/98, de 08 de Dezembro – Aprova o Regulamento da Lei de Terras 
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impulsionar o investimento privado no País. 

Existe um reconhecimento político69 e institucional sobre a necessidade de 

desenvolver acções estratégicas e operacionais urgentes para inverter o actual 

quadro legal e institucional caracterizado pela complexidade e morosidade dos 

actuais procedimentos de obtenção de DUAT. O Governo assumiu o compromisso 

nos mais diversos fóruns sobre a necessidade da sua simplificação, perante a 

manifestação de todos os seguimentos da sociedade no âmbito do FCT sobre  

necessidade de simplificação dos procedimentos de DUAT visando conferir maior 

objectividade ao processo de obtenção de DUAT aos investidores nacionais e 

estrangeiros. 

A existência de um recente quadro político legal sobre ordenamento territorial, sobre 

os órgãos locais do Estado, a implementação do programa “Terra segura” que visa 

conferir segurança da posse de terra a todos os cidadãos nacionais através da 

massificação da titulação e registo de DUAT, o recente quadro legal sobre o Registo 

predial70, a necessidade de atracção de maiores investimentos estrangeiros  para o 

país tendo como base as potencialidades naturais do país, incluindo a terra, as 

recomendações resultantes da “ Campanha de Fiscalização da Terra 2018” 

constituem oportunidades para uma urgente adopção de normas técnicas sobre a 

tramitação de pedidos de DUAT. 

Espera-se que as normas técnicas, a serem aprovadas por um instrumento legal 

apropriado, venham  a contribuir para a i) redução do exercício do poder 

discricionário no processo de tramitação e aprovação de DUAT; ii) melhoria na 

eficiência administrativa e motivação dos técnicos do sector; iii) transparência e 

objectividade nos processos; iv) clarificação dos procedimentos das  consultas 

comunitárias; v) maximização do papel dos Conselhos Consultivos de 

Povoação/Posto Administrativo/Localidade/Distrital e sua articulação com os 

representantes das comunidades locais (Comités); vi) definição dos direitos do 

requerente ao longo da tramitação do seu pedido; e na vii) melhoria da comunicação 

entre o requerente e as entidades públicas envolvidas. 

 

Enquadramento legal do instrumento de aprovação das normas técnicas sobre 

pedido de DUAT 

A PNT determina na sua estratégia de implementação a i) necessidade do 

desenvolvimento institucional; ii) harmonização contínua da legislação e políticas 

sectoriais; iii) operacionalização do Cadastro Nacional de Terras; iv) o  

aprofundamento dos mecanismos de resolução dos conflitos de terras; v)  

necessidade de assegurar o investimento privado nacional e estrangeiro  

especialmente na agricultura, florestas e turismo; vi) garantia do acesso a terra a 

população e aos investidores; vii) garantia do acesso e uso da terra pela mulher  e 

viii) regulamentação dos princípios básicos orientadores da transferência dos 

DUAT’s. A natureza das normas técnicas constitui um dos mecanismos necessários 

                                                           
69 Intervenção do SEXA o Chefe do Estado na IX Sessão do FCT  
70Decreto-Lei no2/2018, de 23 de Agosto – aprova o Código de Registo Predial  
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para a prossecução dos objectivos estratégicos acima referidos.  

A Lei de Terras e o seu respectivo regulamento, reconhecendo o carácter genérico e 

abstracto das leis, conferiram competências ao Ministro que tutela a área de terras71 

para aprovar as normas técnicas, em forma de Anexo Técnico,72  necessárias para a 

correta e eficaz implementação da Lei, podendo ser através de diploma ministerial, 

despacho ou circular conforme a natureza das normas,  destinatários e efeitos na 

espera jurídica de terceiros. 

Conforme melhor fundamentado no presente relatório as normas técnicas aqui 

proposta irão ter efeitos para todos os usuários de DUAT e devem ser observadas  

pelas entidades públicas e privadas que directa ou indirectamente intervém no 

processo de tramitação, atribuição e gestão do DUAT designadamente: Direcções 

nacionais de terra, de ordenamento territorial e da administração local, 

Conservatórias dos registos prediais, Serviços provinciais de Geografia e Cadastro 

(SPGC); Administrações dos distritos, dos postos administrativos; sectores de tutela 

de actividades económicas centrais e locais (agricultura, minas, florestas, águas, 

obras publicas, Turismo, Industria, comercio, entre outros); Agrimensores, topógrafos 

públicos e privados, firmas de consultoria, etc. Para isso, o Diploma Ministerial do 

Ministro que tutela a área de terras, publicado em Boletim da república (BR) 

constitui o instrumento legal apropriado para aprovação das normas técnicas 

sobre a tramitação de pedidos de DUAT. 

Por outro lado, as normas técnicas serão constituídas pela interpretação e 

detalhamento dos comandos previstos a nível da lei ordinária (LT) e do seu 

Regulamento aprovado por Decreto do Conselho de Ministros, socorrendo se de 

princípios norteadores constantes da PNT, fim último da lei, trabalhos preparatórios e 

harmonização com demais quadros legais sectoriais aplicáveis, sendo imperioso que 

seja, no mínimo, a nível de diploma ministerial.  

Considerando que o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

(MITADER)73 é o órgão central do aparelho do Estado que, de acordo com os 

princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo, dirige, planifica, coordena, 

controla e assegura a execução das políticas nos domínios de administração e 

gestão de Terra e Geomática, o que lhe confere competência bastante para aprovar 

as normas e instruções técnicas vinculativas a outras entidades nos domínios da sua 

exclusiva competência. 

 Os Serviços públicos de cadastro criados pela LT, conferindo-os competências 

próprias sobre a gestão dos processos relativos à titulação da terra e como serviços 

públicos responsáveis pela implementação e actualização do Cadastro Nacional de 

Terras a nível central estão sob tutela directa do MITADER e a nível local este detém 

a supervisão técnica e metodológica dos mesmos, ficando os Governos Locais com a 

tutela administrativa e funcional74. Assim, é ao MITADER que compete, definir as 

                                                           
71Art. 47 RLT 
72Diploma ministerial nr. 29-A/2000, de 17 de Março 
73Decreto Presidencial n.º 1/2015, de 16 de Janeiro 
74Nº 3 do artigo 27 da Lei nº 8/2003, de 19 de Maio – Lei dos Órgãos Locais do Estado, conjugado com o nº 3 do artigo 32 do 

Decreto 11/2005, de 10 de Junho- Regulamento do LOLE 
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matérias de natureza técnica e metodológica necessárias para a implementação dos 

quadros político e legal relativos a administração e gestão de terras.  

Principais domínios de revisão do quadro político-legal de terras 

Embora o objecto do presente Estudo não seja elaborar propostas de revisão do 

quadro político-legal de terras, matéria acometida a uma Comissão criada para o 

efeito,75 iremos apontar alguns domínios cuja revisão e adequação poderia contribuir 

no melhoramento dos procedimentos processuais de tramitação de pedidos de 

DAUAT e na gestão e administração de terras em geral.  

1. Procedimentos de consultas comunitária76 - Diploma Ministerial n.° 

158/2011 de 15 de Junho, dos Ministros da Agricultura e da Administração 

Estatal, que fixa os procedimentos vigentes para a consulta comunitária:  No 

âmbito da tramitação de pedidos de DUAT propõe -se que a  primeira reunião 

de consulta seja realizada na fase de reconhecimento e elaboração do esboço 

e memoria descritiva e na presença dos ocupantes das parcelas vizinhas ou 

próximas, por forma a assegurar que a área requerida está efectivamente livre 

de ocupação e disponível para titulação, através da emissão  duma declaração 

respectiva,  pelos líderes locais77, evitando se custos ao requerente em fases 

subsequentes, quando a área não se encontra livre de ocupação para 

titulação78; 

2. Participação do Administrador do distrito nas consultas comunitárias79 - 

podem ser previamente definidos níveis de competência, em função da 

extensão da área, para a participação obrigatória do administrador nas 

reuniões de consulta comunitária ou seus representantes. Propõe- se que  seja 

obrigatório a participação do Administrador distrital para áreas da competência 

do C. Ministros e do Ministro de tutela de terras. Nos casos de áreas inferiores 

1000 hectares80, podem ser distribuídas competências entre o Chefe do Posto 

administrativo e o Chefe de localidade, por forma a imprimir maior celeridade 

processual, reduzir os custos e tempo de deslocação e garantir a eficiência.  

3. Duração, local e conteúdo do edital81 - A experiencia do RDUAT na afixação 

e exposição de dados dos levantamentos das parcelas por 15 dias, o que 

confere maior celeridade ao processo, pode ser adoptada com as necessárias 

adaptações. A comunicação directa aos titulares das parcelas vizinhas, para 

confirmação sobre eventuais sobreposições tem contribuído para a redução de 

conflitos nos processos de titulação no solo urbano e nos DELCOM/RDUAT. A 

publicação dos editais em jornais de maior circulação82 pode igualmente 

                                                           
75Diploma Ministerial nr .../2018, de Setembro – Cria a Comissão de Revisão da Política Nacional de Terras  
76N° 2 do artigo 27 do Regulamento da Lei de Tetras, aprovado pelo Decreto n.° 66/98, de 8 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto n.° 43/2010, de 20 de Outubro 
77 Experiencia de Maputo – RSU – Declaração do Bairro 
78Nr 3 art. 13 LT 
79 cf. art. 27 LT conjugado com o art. 2 Diploma nr 158/2011, de 15 de Junho 
80Art. 22 LT 
81Al. f) nr 1 art. 24 da RLT 
82Experiencia do sector dos recursos minerais 
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conferir maior publicidade e transparência ao processo, permitindo que 

qualquer interessado, conhecendo de qualquer dos impedimentos legais, 

possa intervir em tempo útil.  

4. Plano de exploração83 - embora a LT tenha instituído a apresentação do 

Plano de exploração para os requerentes de DUAT, não condicionou a sua 

aprovação ou emissão de parecer pelas entidades que tutelam a actividade 

económica. Estas entidades poderão, em momento apropriado, solicitar os 

elementos necessários para aprovação do plano e licenciamento da 

actividade84. Por outro lado, o RLT não condiciona a tramitação do processo à 

emissão de tais pareceres, fixando o prazo de 45 dias para sua apresentação, 

o que ainda assim constitui um grande constrangimento no processo. Não 

sendo, ainda, pratica administrativa comum a presunção legal da autorização 

tácita, as entidades de cadastro não permitem a continuidade da tramitação do 

processo enquanto não receberem os devidos pareceres. Assim, propõe - se a 

supressão dos pareceres ou redução do prazo da sua emissão para 8 a 15 

dias, sem prejuízo da definição prévia, pelos sectores de tutela das actividades 

económicas, dos requisitos para a apresentação e/ou alteração dos planos de 

exploração, nas suas respectivas legislações85. 

5. Comunicação do  despacho de autorização/indeferimento do pedido de 

DUAT86 -  por forma a permitir que o titular tome conhecimento do despacho 

recaído sobre o seu pedido em tempo útil  e este produza os efeitos jurídicos 

imediatos na sua esfera jurídica, no caso do despacho da autorização, e, de 

recurso no caso de indeferimento, é necessário que a entidade competente 

comunica do acto administrativo exarado ao requerente, contrariando a actual 

prática em que o processo é devolvido para os serviços de cadastro centrais 

ou locais, para que estes comuniquem ao titular, e, nestes casos, o requerente 

é notificado não menos de 30 dias após o despacho em questão. 

6. Fixação de efeitos e direitos do requerente ao longo da tramitação do 

pedido – o parecer favorável do administrador do distrito e a acta da consulta 

comunitária confirmando a disponibilidade da área pelas comunidades locais87 

e, considerando que o principal fundamento para a não titulação do DUAT ao 

requerente é que área objecto de pedido não esteja livre de ocupação, acto 

confirmado através da acta da consulta e do respectivo parecer do 

administrador do distrito. Outro impedimento legal é que a área esteja 

localizada nas zonas de protecção total ou parcial88. Assim, em rigor, fora dos 

casos acima referidos, é lícito que ao requerente, observados os demais 

requisitos, incluindo os relativos a legitimidade89, lhe seja assegurado como 

potencial titular do DUAT da área em questão, o exercício de determinados 

                                                           
83Art. 19 e 27 da LT conjugado com o art. 26 do RLT  
84Art. 20 LT  
85No quadro legal dos recursos minerais, apresenta informação requerida nos planos de lavra 
86Art. 22 LT conjugado com art. 28 do RLT 
87 Nr 3 art. 13 LT conjugado com art. 27 RLT e Diploma nr 158/2011 
88Art. 9 da LT 
89Artigos 10 e 11 da LT 
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direitos e/ ou deveres, a titulo provisório, até  a autorização competente, 

mormente o de proteger a área contra eventuais utilizações não autorizadas. 

 

2.4.2. PROPOSTA DE INSTRUMENTO LEGAL 

 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA TERRA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Diploma Ministerial n°___/2019 

De_____de ____ 

 

Anteprojecto 

draft 

Preâmbulo 

Tornando-se necessário harmonizar os procedimentos para o pedido do direito de uso e 

aproveitamento de terra, previstos na Lei de Terras (Lei nº 19/97 de 1 de Outubro) e o Anexo 

Técnico aprovado pelo Diploma Ministerial n° 29-A/2000 de 17 de Março, ao abrigo da 

competência que lhe é atribuída pelo artigo 47 do Regulamento da Lei de Terras, aprovado 

pelo Decreto nr 66/98 de 08 de Dezembro, o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 

Rural determina: 

Artigo 1 

São aprovadas as normas e instruções técnicas a serem observados em todos os processos 

de pedido para aquisição do direito do uso e aproveitamento da terra, anexo ao presente 

Diploma Ministerial e que dele faz parte integrante. 

 

Artigo 2 

Os termos e conceitos constantes do presente diploma têm o mesmo significado constante  

da Lei n° 19/97, de 1 de Outubro (Lei de Terras) e seu respectivo regulamento aprovado pelo 

Decreto n° 66/98, de 8 de Dezembro, e do Anexo Técnico aprovado pelo Diploma Ministerial 

n° 29-A/2000 de 17 de Março.  

Artigo 3 

As dúvidas ou omissões resultantes da implementação do presente Diploma serão resolvidas 

por circular da Direcção Nacional de Terras. 

 

 



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

177 
 

Artigo 4 

O Presente Diploma entra imediatamente em vigor. 

 

Maputo, aos … de.... de 2019 

 

O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

 

 

Celso Ismael Correia 
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NORMAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS SOBRE TRAMITAÇÃO DE PEDIDOS DE USO E 

APROVEITAMENTO DA TERRA 
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Acrónimos 
 

CENACARTA – Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção 

CNT – Cadastro Nacional de Terras 

CQ - Controlo de Qualidade 

DPTADER – Direcção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

DELCOM- Delimitação de Áreas ocupadas pelas Comunidades 

DINAT – Direcção Nacional de Terras 

DIRE - Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros 

DINOTER - Direcção Nacional de Ordenamento Territorial e Reassentamento 

DUAT- Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 

ECQ – Entidade de Controlo de Qualidade 

ITRF – Datum, International Terrestrial Reference Frame  

LT – Lei de Terras 

MOZNET – Sistema Nacional de Coordenada Geográficas em vigor em Moçambique 

MITADER – Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

NUIT – Número Único de Identificação Tributária 

SDAE – Serviço Distrital de Actividades Económicas 

SDPI – Serviço Distrital de Planeamento e Infraestrutura 

SiGIT- Sistema de Gestão e Informação sobre Terras 

SPGC – Serviço Provincial de Geografia e Cadastro 
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Glossário 
 

Sem prejuízo do preceituado na Lei de Terras e respectivo regulamento, os termos e 

conceitos constantes da presente norma técnica têm o seguinte significado: 

 

Acta  Documento que retracta as decisões 
tomadas numa reunião. Neste 
documento, faz-se referência especial 
ao documento resultante da consulta 
pública às comunidades locais no 
âmbito do processo para autorização 
do direito de uso e aproveitamento da 
terra.  
 

Assinatura Reconhecida  A assinatura num documento 
comparada com a assinatura num 
documento de identidade e carimbado 
como estando conforme, pelo Notário. 
 

Auto de Notícia  Uma notificação oficial.  
 

Boletim da República  O boletim oficial da República de 
Moçambique, no qual a legislação, 
bem como certas escrituras públicas e 
DUAT’s, devem ser publicados.  
 

Certidão Oficial  Certidão apresentada à comunidade 
para provar que passou por um 
processo de delimitação.  
 

Cessão de Exploração  Transmissão temporária dos direitos 
de uso e aproveitamento da terra.  
 

Comunicação de Despacho  Um aviso dum despacho 
 

Conservatória de Registo Predial  Conservatória de propriedade 
imobiliária.  

Cópia autenticada  Cópia dum documento comparado 
com o original e carimbado como 
estando conforme pelo Notário.  
 

DUAT  Direito de Uso e Aproveitamento de 
Terra ou o direito de usar e aproveitar 
a terra. Aqui usado para referir ao 
direito em si (que pode ser adquirido, 
ou o direito já existente reconhecido) 
bem como à prova documental deste 
direito. Em certos casos o DUAT pode 
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ser considerado como existente sem 
ser documentado.  
 

Edital  Uma informação preparada para 
conhecimento público. Aqui refere-se, 
em especial, à informação sobre 
pedido de DUAT de determinada área 
e sobre a autorização definitiva de 
determinado DUAT autorizado 
provisoriamente.  
 

Esboço (de localização)  Mapa elaborado pelos SPGC sobre a 
localização da área para a qual se 
pediu um DUAT. Trata-se do 
documento inicial do processo e não 
do mapa definitivo.  
 

Escritura Pública  Documento elaborado pelo Notário. 
Neste caso, faz-se referência especial 
aos contratos de transmissão de 
benfeitorias, infra-estruturas, 
construções e/ou imóveis implantados 
sobre determinada área ou cessão de 
exploração de determinada área, em 
ambos os casos, sobre as quais recaia 
um DUAT.  
 

Fazenda (de bravio)  Área delimitada em que o direito de 
caçar pertence ao titular do respectivo 
DUAT ou aos que forem por este 
autorizado, devendo ambos estar 
devidamente licenciados pela 
autoridade competente.  
 

Licença de Exploração  Autorização que permite desenvolver 
exploração florestal no país.  
 

Memória descritiva  Literalmente uma descrição escrita. 
Neste caso uma descrição da área de 
localização de determinada terra, 
conforme esboço de localização 
elaborado pelos SPGC.  
 

Notário  Técnico devidamente qualificado e 
adstrito a um determinado Cartório 
Notarial, responsável pela elaboração 
de escrituras públicas, a validação 
oficial de alguns outros actos legais, a 
autenticação de documentos, o 
reconhecimento de assinaturas, entre 
outras funções.  
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Pedido  Uma solicitação formal junto da 

autoridade pública competente.  
 

Prédio rústico  Literalmente um “edifício rústico” mas 
de facto uma área identificada cujas 
edificações não têm utilidade 
económica independentemente da 
própria terra, os rendimentos provêm 
principalmente da terra e a função dos 
edifícios está relacionada com o uso 
da terra.  

  
Postura  Disposição normativa municipal, 

aplicável ao Município a que diga 
respeito, isto é, responsável pela sua 
aprovação no âmbito das suas 
competências legalmente 
determinadas.  
 

Procuração  Autorização duma pessoa a outra, 
para representá-la, geralmente para 
certos fins limitados, conforme o 
contexto.  
 

Titular Pessoa singular ou colectiva que tem 
direito ao uso e aproveitamento da 
terra, ao abrigo duma autorização ou 
através da ocupação. 
 

Reconhecimento  Um processo levado a cabo pelos 
SPGC para a elaboração do Esboço 
duma área e para apurar quais direitos 
de terceiros possam existir.  

 

Titular Pessoa singular ou colectiva que tem 
direito ao uso e aproveitamento da 
terra, ao abrigo duma autorização ou 
através da ocupação. 
 

Título Documento emitido pelos Serviços 
Provinciais de Geografia e Cadastro, 
rurais ou urbanos, comprovativo de 
direito de uso e aproveitamento da 
terra. 
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Como utilizar o instrumento - Normas e Instruções Técnicas para 

Aquisição do DUAT 
 

Embora as Normas e Instruções Técnicas possam ser lidas sequencialmente, foi concebido 

para permitir que os seus utilizadores possam ir directamente à secção do seu interesse e 

consultá-la de forma autónoma. Pretende-se que seja um manual metodológico (handbook), 

isto é um guia prático de um processo de registo sistemático no seu todo e que os vários 

destinatários das Normas têm interesses e necessidades de informação variadas, em 

diferentes momentos. Ainda assim, cabe referir que as diferentes secções do Manual foram 

desenvolvidas com base nos alicerces apresentados nas secções que as antecedem. 

Finda a presente secção, o(a) leitor(a) encontrará as seguintes secções:  

Secção 1 - “Introdução” e “Enquadramento”: Breve introdução do instrumento e em seguida 

enquadra de forma global as operações, em termos jurídicos e institucionais, os vários atores 

e suas responsabilidades, incluindo os titulares e os seus direitos e obrigações.  

Secção 2 - “Operacionalização”: esta é a secção principal das normas e descreve de forma 

pormenorizada a metodologia da operacionalização do instrumento, focando os 

procedimentos para a sua preparação, a aquisição do DUAT, a qualificação dos processos e 

sua validação, o acompanhamento dos diferentes tipos de casos até ao registo predial 

Secção 3 - “Vistoria, Fiscalização e Controlo de qualidade”: apresenta as fases importantes 

do processo e como montar o controlo de qualidade neste âmbito; 

Anexos: secção que constitui um tipo de informação de suporte ao documento principal.  

 

Secção 1 - “Introdução” e “Enquadramento 
 

INTRODUÇÃO 

Este documento constitui um manual de apoio a todos os quadros técnicos do sector de 

cadastro de terras, visa apoiar e uniformizar os procedimentos de tramitação processual dos 

pedidos de DUAT’s, realização dos trabalhos e levantamentos topográficos no processo de 

constituição, modificação ou alteração do DUAT nas zonas rurais do pais. 

O mesmo instrumento pode ser usado por qualquer pessoa singular ou colectiva interessada 

em compreender e prever os procedimentos, acções, custos e duração das fases e 

actividades ligadas a tramitação do seu processo de aquisição ou modificação do DUAT na 

zona rural, através de autorização de pedido apresentado por pessoas singulares ou 

colectivas na forma estabelecida no Artigo 12 (Aquisição do Direito de Uso e Aproveitamento 

da Terra), c) da Lei de Terras. 

Este documento destina-se ainda aos decisores públicos, entidades ligadas a monitoria e 

fiscalização da legalidade dos procedimentos legais, técnico e administrativos ligados a 

implementação da legislação sobre terras. 
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O presente Manual constitui ainda instrumento fundamental no processo de gestão e 

mitigação, conciliação dos conflitos sobre o direito de uso e aproveitamento da terra ou a ele 

relacionados.  

Em Moçambique, a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida, alienada, 

hipotecada ou penhorada.  

Para a sua exploração as instituições competentes concedem o Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra (DUAT) à entidade que pretende investir mediante um pedido. 

O DUAT definitivo tem um prazo de 50 anos, renovável dependendo do interesse do titular, e 

é emitido pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, através da Direcção 

Nacional de Terras (DINAT) a nível central, e os Serviços Provinciais de Geografia e 

Cadastro (SPGCs), a nível provincial. 

Toda terra do território nacional deve ser cadastrada e registada para conhecer a situação 

económica-jurídica, tipos de ocupação, uso e aproveitamento, de forma a organizar 

eficazmente a utilização da terra, sua protecção e conservação. 

Assim, a Lei de Terras, no seu Artigo 5 cria o Cadastro Nacional de Terras, o qual e 

operacionalizado pelas entidades publicas responsaveis pela administração de terras, i.e., 

DINAT e SPGCs. Ainda no contexto da sua operacionalização,  

Por questões de transparência, tempo, harmonização, controle de qualidade e centralização 

de dados do Cadastro, o GoM estabeleceu um Sistema de Gestão de Informação de Terras, 

designado de SiGIT, como a plataforma automatizada de administração e gestão do 

Cadastro Nacional de Terras, instalado e operacional em todos os SPGCs e na DINAT 

 

a. Audiência das Normas e Instruções Técnicas para Aquisição do DUAT 

Normas e Instruções Técnicas para Aquisição do DUAT é um documento que pode ser 

consultado por qualquer interveniente no processo de cadastro. Contudo tem por principais 

destinatários as instituições e técnicos/as que vão implementar as normas: sua 

operacionalização, implementação e fiscalização. 

 

Assim sendo, entre a audiência privilegiada das Normas e Instruções Técnicas, contam-se as 

seguintes instituições, ou serviços, e respetivos técnicos (as): 

• A Direção Nacional de Terras (DINAT), enquanto serviço central responsável 
pelo Cadastro; 

• Os serviços Províncias de Geografia e Cadastro (SPGC) 

• Os Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) 

• Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI)  

• Os Agrimensores Ajuramentados (AA) responsáveis, enquanto entidade 
pública ou privada habilitada/contratada para a atividade de execução do 
cadastro numa determinada área geográfica (pode ser o SPGC directamente; 
ou outra entidade mediante autorização/protocolo com a DINAT, ou entidade 
privada contratada nos termos da lei – alvará de Agrimensor Ajuramentado). 

• Ministério da Justiça, nomeadamente a Conservatória dos Registo Predial 
(CRP) e Cartórios Notariais (CN); 

• Ministério das Finanças, nomeadamente através da Direção Geral do Tesouro. 
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ENQUADRAMENTO 

b. Enquadramento Jurídico e Institucional 

As disposições legais referidas nesta norma técnica servem de suporte aos agentes e 

operadores cadastrais no sentido de (i) facilmente poderem interpretar e aplicar o quadro 

legal em vigor, no que concerne aos procedimentos e o ambiente institucional em termos de 

constituição, modificação, extinção e registo dos direitos e de (ii) esclarecer os titulares, 

perante cada situação concreta apresentada, os procedimentos indispensáveis a seguir com 

vista à formalização dos direitos. 

Importante ter presente que o uso deste Manual se circunscreve ao preceituado na c) do 

Artigo 12 da Lei de Terras, que estabelece as formas de Aquisição do Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra na zona rural, por autorização de pedido apresentado por pessoas 

singulares ou colectivas.  

Fica igualmente esclarecido que a aquisição do DUAT através da ocupação por pessoas 

singulares e pelas comunidades Iocais, segundo as normas e praticas costumeiras, conforme 

a a) da referida Lei, e a ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a 

utilizar a terra há pelo menos dez anos, segundo a b) do mesmo Artigo 12 da LT, não são 

abrangidos pelas normas e instruções técnicas constantes deste Manual. 

 

c. Actores e responsabilidades 

Os principais actores deste processo são o sector público, a comunidade local e seus 

membros, autoridades administrativas locais e governos locais, serviços de cadastro e 

agrimensura, agrimensores ajuramentados e o sector privado na figura de investidores. 

 

d. Aspectos Transversais 

Restrições Administrativo-legais e Ambientais 

A Lei de Terras e outros dispositivos legais associados consideram a existência de zonas de 

protecção total e zonas de protecção parcial, classificadas como áreas do domínio público. 

Não é possível adquirir DUAT em nenhum dos dois tipos de zona protegida. Zonas de 

Protecção Total incluem áreas reservadas para a conservação da natureza e áreas de 

importância para a defesa nacional. Zonas de Protecção Parcial são áreas à volta de 

importantes infraestruturas ou áreas contendo importantes recursos naturais. 

As restrições administrativas/legais, incluem: 

• Áreas de servidão: tais como servidão aeroportuária, aeronáutica, militar, etc. 
Visam garantir a segurança e eficiência da utilização e funcionamento de 
infraestruturas e instalações de apoio, e a protecção de pessoas e bens à 
superfície. 

• Áreas de domínio público: orla marítima e outras áreas definidas por lei como 
sendo do domínio público, do Estado ou do Município, incluindo a áreas 
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reservadas ao desenvolvimento das infraestruturas públicas (estradas, linhas 
eléctricas, infraestruturas sociais, etc.), etc. 

Restrições ambientais, incluindo: 

• Áreas de Proteção (áreas protegidas e património cultural): são áreas definidas 
na legislação como destinadas à protecção da diversidade biológica (áreas de 
biodiversidade única, de habitat crítico, etc.) e/ou dos recursos naturais 
associados à recolha e armazenamento da água, à paisagem, à estabilidade 
geológica, ao solo, etc. Nesses ecossistemas estão presentes endemismos, 
reservas da biosfera, sítios de património cultural, biomas especiais ou mesmo 
ecossistemas frágeis, sendo por isso zonas sujeitas a restrições quanto ao uso 
dos solos. As áreas protegidas (reserva natural, parque natural, parque nacional, 
monumentos naturais, paisagens protegidas, sítios de interesse científico) não são 
compatíveis com habitação ou outros fins.  

• Áreas de vulnerabilidade climáticas: áreas vulneráveis aos impactos das 
mudanças climáticas e aos riscos climáticos extremos que apresentam algum 
risco à saúde pública e não só. Têm impacto directo no que respeita a submersão 
e erosão costeira, aumento de áreas inundáveis e salinidade das ribeiras e águas 
costeiras 

• Áreas de risco / segurança pública: áreas impróprias ao assentamento humano 
por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação humana, tais como 
zonas de duvidosa segurança geotécnica, zonas de inclinações extremas com 
propensão a riscos (ex. riscos de cheias repentinas e/ou inundação; risco por 
contaminação do solo, de água e/ou de contaminação atmosférica); 

 

É preciso ter em conta que existem situações de sobreposição de restrições, que devem ser 

analisadas do ponto de vista da titularidade (ex. domínio público, como no caso da orla 

marítima) e o dos usos do solo (ex. verificando quais as condicionantes que se aplicam em 

prioridade), pelo que para estes casos se recomenda a consulta de legislação especifica 

 

Sistema Nacional de Coordenadas 

Será adoptado um Sistema Nacional de Coordenadas imposto pelo CENACARTA para 

melhor representar as parcelas e facilitar o cálculo da área. O sistema de coordenadas é o 

MOZNET é baseado no Elipsóide WGS 84 que estão ligados ao datum geodésico Datum 

ITRF94”. Dependendo da zona do país onde se trabalha, adopta-se o fuso 36 ou 37 (Figura 1 

- Fusos cartográficos), como se pode consultar na Figura 1.  
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Figura 1 - Fusos cartográficos 
 

Caso haja instruções, a nível nacional, para mudar o sistema de coordenadas a ser usado, 

terão que se fazer as alterações necessárias para tal, com base em parâmetros oficiais de 

transformação. 

 

SiGIT 

O Sistema de Gestão e Informação de Terras é a plataforma informática que serve como 

suporte ao Cadastro Nacional de Terras, deste a preparação, tramitação, emissão do titulo 

até ao registo das parcelas no Tombo Nacional Electrónico (Cadastro Nacional).  

O SiGIT é a principal ferramenta de trabalho de todos os intervenientes do processo de 

cadastro e sua tramitação.  

O manual de utilização e de parametrização do SiGIT encontra-se em anexo. 
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Secção 2 - “Operacionalização” 
 

CAPÍTULO I 

PROCESSO DE AUTORIZAÇĂO DO DIREITO DE USO E 

APROVEITAMENTO DA TERRA (DUAT) NA ZONA RURAL ATRAVES 

DA AUTORIZACAO DO PEDIDO 

Aquisição de DUAT por autorização de pedido (dirigido às autoridades competentes através 

dos serviços de cadastro) é a forma de aquisição disponível para pessoas singulares e 

colectivas, tanto nacionais como estrangeiras. 

Do formulário:   

✓ O formulário (do pedido) pode-se obter na Administração do distrito (ou nos SDAE’s e 
ou SDPI’s), nos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro ou no Balcão de 
Atendimento Único da respectiva Província. 

✓  No caso de pessoa singular, o formulário deve ser assinado pelo requerente ou pelo 
seu procurador/representante mediante apresentação da respectiva procuração. 

✓  No caso das pessoas colectivas (empresas legalmente constituídas), o formulário 
deve ser assinado pelo representante legal mediante apresentação do documento 
bastante para o efeito. 

✓ No caso de co-titularidade, ambos assinam ou um deles por procuração do outro. 
✓ Caso o requerente, não saiba assinar poderá pôr impressão digital. 

 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO PROCESSO 

DE AUTORIZAÇĂO DO DIREITO DE USO E APROVEITAMENTO DA 

TERRA: 

Constituem documentos necessários para abertura do processo de DUAT os seguintes: 

a. Pessoas singulares nacionais: Bilhete de identidade válido; comprovativo de NUIT; 
b. Pessoas singulares estrangeiras: DIRE e passaporte; comprovativo de residência 

no país há mais de 5 anos; 
c. Pessoas colectivas: Cópia de BR dos estatutos constitutivos da sociedade; Acta 

da assembleia geral que nomeia o representante da sociedade com poderes 
específicos para a tramitação do DUAT; Despacho de autorização dos termos de 
investimento estrangeiro; Cópia de documentos de identificação do representante 
da sociedade, NUIT da sociedade; 

 

PEDIDO INICIAL 

a. O processo de obtenção de DUAT tem inicio com a identificação e localização do 
terreno desejado. Este procedimento é de responsabilidade exclusiva do 
investidor/requerente. Para o efeito deve contactar as autoridades administrativas 
locais (SDAE) e/ou níveis provinciais (Direcção Provincial de Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural (DPTADER) através de Serviços Provinciais de Geografia 
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e Cadastro (SPGC) e expor seu interesse em termos da área a explorar e a 
finalidade de exploração para efeito de verificação da disponibilidade da área para 
a actividade pretendida.  

b. Depois de identificada a área pretendida, o requerente submete o pedido de 
direito de uso e aproveitamento da terra dirigido a entidade competente para a 
autorização do mesmo conforme competência pela extensão da área objecto do 
pedido, i.e. submetido junto aos Serviços públicos de Cadastro (SPGC) da 
respectiva Província através do SDAE/SDPI do distrito onde se localiza a parcela.  

c. Os SPGC a nível provincial e distrital devem assistir o requerente sobre os 
procedimentos de tramitação do pedido prestando toda a informação relativa a 
legislação e aos custos do processo e as taxas aplicáveis, coordenando entre eles 
e fazem a verificação e preparam informação sobre disponibilidade de terra ao 
requerente. 

d. Os SPGC verificam no Atlas Cadastral se a área pretendida se encontra livre ou 
não. Esta informação deve ser imediatamente informada ao requerente, incluindo 
as consequências do facto. 

e. Se a informação cadastral não faz referência a existência de direitos de terceiros 
sobre a área a pretendida os SPGC fornecem ao requerente o formulário e 
informação adicional sobre os requisitos necessários para a abertura do processo 
de DUAT.  

f. O formulário deverá ser devidamente preenchido pelo requerente.  
g. Feita a entrega do formulário, os SPGC marcam a data e hora para a visita de 

reconhecimento de campo para identificação prévia do terreno com envolvimento 
das autoridades e comunidades locais, cujo resultado é o esboço de localização e 
o preenchimento da memória descritiva constante ou anexa ao formulário. Para 
áreas iguais ou superiores a 1000 ha, devera ser elaborada memoria descritiva 
detalhada.  

h. Notificação do requerente para proceder o pagamento das despesas e marcada a 
data da realização do trabalho de reconhecimento; caso este não se fizer presente 
aos SPGC na data e hora marcada e nos quinze dias subsequentes, os SPGC 
procedem ao cancelamento do formulário fornecido e da pretensão do potencial 
requerente. 

i. Feito o reconhecimento e constatado que a área objecto de pedido não tem 
ocupante, os SPGC marcam a data e o local para a realização da consulta 
comunitária, devendo ser, em princípio, até quinze dias depois do reconhecimento 
sob pena de cancelamento do pedido. 

j.  Quinze dias depois da realização da última reunião da consulta comunitária, o 
requerente deverá submeter para a abertura formal do processo os documentos 
anexos que se descrevem  nos nºs 1 e 2  do artigo 24 do R.L.T e outros 
documentos relevantes (declarações reconhecidas referentes a pagamento de 
indemnizações e/ou compensações nos casos aplicáveis). 

k. Os documentos antes da abertura formal do processo devem ser conferidos pelo 
funcionário dos SPGC, para verificar a sua legalidade nos termos da legislação 
sobre terras e outros afins. Caso estejam conforme procederá o recebimento com 
uma assinatura legível. 

 

ESBOÇO DE LOCALIZAÇÃO 

O esboço de localização é uma peça desenhada tecnicamente e serve para permitir a 

localização do terreno. O esboço, não confere quaisquer direitos sobre o uso e 

aproveitamento da terra, devendo ser elaborado após um exaustivo reconhecimento do 

terreno.  
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Reconhecimento: 

O reconhecimento deverá ser feito na presença dos líderes comunitários ou seus 

representantes e dos titulares das parcelas vizinhas, de maneira a permitir que o esboço 

contenha a seguinte informação:  

a. Coordenadas geográficas de todos os vértices (devidamente sinalizados no terreno) 
da parcela, resultantes de uma medição concreta com recurso a instrumentos 
topográficos tecnicamente permitidos;  

b. Duração do reconhecimento, calculado com base nas tabelas para o efeito, anexas a 
este documento; 

c. Tamanho A4 (29cm x 21cm); 

d. Escala 1: 50 000, ou 1: 250 000 ou em escalas das respectivas plantas quando 
se trata de zonas urbanas ou suburbanas com planos de urbanização; 

e. Orientação geográfica (Norte Geográfico); 
f. Nome do Requerente; 
g. Localização (Província, Distrito, Posto Administrativo, Localidade e Povoação); 
h. Área; 
i. Finalidade do pedido; 
j. Assinatura do Requerente; 
k. Assinatura legível do técnico que elaborou; 
l. Assinatura do chefe dos Serviços de Cadastro. 

 

Despesas de reconhecimento: 

a. As despesas para a realização do trabalho de campo para identificação prévia e 
reconhecimento da parcela, são da responsabilidade do requerente e são depositados 
na conta a ser indicada pelos SPGC;  

b. O calculo das ajudas de custos e de prestação de serviços a serem suportados pelo 
requerente é feito de acordo com a tabela constante do diploma ministerial respetivo 
afixado junto da secretaria dos SPGC para consulta comunitária; 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

A memória descritiva deve apresentar a situação real do terreno, no que tange aos 

assentamentos humanos, infra-estruturas, construções, benfeitorias, servidões ou outros 

elementos ou recursos existentes.  

Para áreas acima de 1000 hectares, a memória descritiva deverá ser detalhada em 

documento separado e assinado pelo técnico de Serviços de Cadastro e o responsável pelos 

Serviços que superintendem a área de terras a nível do distrito. 

NATUREZA E DIMENSÃO DO EMPREENDIMENTO 

Tratando-se de actividades não económicas e de acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 24 

do Regulamento da Lei de Terra, ao requerente é-lhe informado sobre a necessidade da 

indicação da natureza e dimensão do empreendimento de actividades que ele se propõe a 

realizar, os objectivos, seu impacto e o volume do investimento, incluindo as infra-estruturas 

a serem edificadas no terreno. Muitas das actividades sobre as quais se requer a autorização 
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do pedido de DUAT são sujeitas a processo de avaliação de impacto ambiental antes de ser 

autorizado ou podendo ocorrer em paralelo. 

PLANO DE EXPLORAÇÃO 

Nos termos do disposto no nº 12 do artigo da Lei de Terras, Plano de Exploração é o 

documento apresentado pelo requerente do pedido de DUAT, descrevendo o conjunto de 

actividades, trabalhos e construções que se compromete a realizar, de acordo com um 

determinado calendário.  

 

e. Projecto de Investimento 

O projecto de investimento é um empreendimento da actividade económica em que se 

pretenda investir ou se tenha investido capital estrangeiro ou nacional ou ainda combinação 

de capital estrangeiro e nacional, em relação ao qual haja sido concedida a necessária 

autorização pela entidade competente. 

O projecto de investimento aprovado é um dos requisitos exigidos às pessoas estrangeiras 

para que, estas possam ser sujeitos do direito de uso e aproveitamento da terra. O projecto 

de investimento aprovado é facultativo ao sujeito nacional destinando-se apenas aos que 

pretendam garantias e benefícios fiscais. 

Os estrangeiros que pretendam garantias e benefícios fiscais, deverão submeter para sua 

aprovação o seu projecto, aos mecanismos do APIEX. 

Os pedidos de terras feitos por sujeitos estrangeiros destinados a habitação própria não são 

considerados projectos de investimentos. 

Para os projectos de investimento privados que exijam estudos de pré-viabilidade, estes 

deverão ser aprovados pelos órgãos centrais que superintendem a aquela actividade 

económica proposta. 

f. Acta de Consulta à Comunidade Local 

Todo o pedido de direito de uso e aproveitamento da terra ou licença especial é 
sujeito a consulta às comunidades. Esta tem por objectivo, a confirmação de que a 
área requerida está livre de ocupação. As partes interessadas marcam uma data para 
a consulta à comunidade, enviando na mesma altura uma cópia do processo (que 
inclui o esboço e memória descritiva) para o Administrador do Distrito em questão. A 
consulta comunitária resulta na elaboração de uma Acta que é assinada pelo 
Administrador e pelos representantes das comunidades 
 

g. Edital 

Após a consulta às comunidades locais, os técnicos dos Serviços de Cadastro, preencherão 

o edital em triplicado. O edital deverá ser afixado na sede do respectivo Distrito, no sitio de 

internet da DINAT eno jornal de maior circulação durante dois dias (para as áreas iguais ou 

superiores a 1.000 hectares) e no próprio local durante um período de trinta dias. Uma cópia 

do edital é anexa no pedido de DUAT para a confirmação do seu envio. O edital devidamente 

averbado pela entidade competente é recolhido/enviado no término de 30 dias, contados a 
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partir da data de sua afixação. A cópia do edital publicado no jornal deverá ser anexada ao 

processo de DUAT. 

Havendo reclamação a entidade competente deverá juntar ao edital os termos desta por 

escrito 

Se até 5 dias após o prazo de afixação do edital, não se verificar a sua devolução aos 

Serviços, o processo deve seguir os seus trâmites legais com a indicação desse facto. 

Os custos para a publicação do edital no jornal, são da inteira responsabilidade do 

requerente e deverão ser cobrados em simultâneo com os restantes custos processuais. 

 

GUIA DE DEPÓSITO 

A guia de depósito não se restringe apenas à taxa de autorização provisória, quer dizer, 

respeita também os quantitativos intervenientes no processo do pedido de direito de uso e 

aproveitamento, nomeadamente:  

Taxa de autorização provisória 600,00Mt 

Taxa de autorização definitiva 300,00 Mt 

Esboço de Localização 500,00Mt 

 

A taxa de autorização provisória, assim como a definitiva, destina-se para custear a 

tramitação do processo, na fase de autorização provisória e definitiva, incluindo a publicação 

no Boletim da República. Todos os documentos exigidos serão entregues em triplicado, 

excepto as guias comprovativas do depósito, as quais serão entregues em quadruplicado. 

Nota: Todas taxas estão sujeitas a reajustes e devem ser comunicadas oficialmente.  

 

CAPÍTULO II 

ABERTURA OFICIAL DO PROCESSO DE PEDIDO DO DUAT 

a. Conferência dos documentos com base na lista de controlo de documentos 
obrigatórios;   

b. O formulário apresentado deverá ser acompanhado de todos os documentos 
necessários. Se os mesmos não estiverem conforme e completos não deverão ser 
aceites;   

c. Registo do formulário no livro de entrada dos Serviços de Cadastro; 
d. Preenchimento do impresso de autuação e a devolução do duplicado do formulário ao    

requerente com o registo de entrada;  
e. Registo no numerador geral de processos; 
f. Preenchimento e abertura de fichas; 
g. Registo e lançamento no Atlas Cadastral/digitalização alfanumérica e gráfica; 
h. Informação técnica; 
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Para os investidores estrangeiros é necessário ter o projecto de investimento aprovado pela 

entidade competente, documento comprovativo de sociedade constituída em Moçambique e 

no caso de singular ter prova de ter sido residente em Moçambique há pelo menos 5 anos. 

É necessário anexar ao pedido um plano de exploração detalhado tanto para as pessoas 

singulares ou colectivas, estrangeiras ou nacionais. 

No âmbito da informação técnica, o cálculo da taxa anual a pagar pelo requerente, deverá 

obedecer rigorosamente ao legislado, nomeadamente: 

a. Localização do terreno; 
b. Dimensão; 
c. Aos fins a que se destina a parcela (ver as tabelas referidas no artigo 41 do RLT, 

Decreto nº 77/99, de 15 de Outubro e  Decreto nº 40/95, de 22 de Agosto); 
d. Em caso de desmembramento ou desintegração da pessoa singular integrante da 

comunidade local, esta deve requerer o respectivo DUAT, passando a pagar as 
respectivas taxas, ao menos que se trate de exploração familiar. 

CAPÍTULO III 
 

PARECER DO ADMINISTRADOR DO DISTRITO 

Feita a consulta pública e a publicação do edital, o Administrador do Distrito em que a área 

requerida se situe emitirá o seu parecer. 

O parecer do Administrador do Distrito não deve cingir-se somente a acta de consulta às 

comunidades, o mesmo deve ser detalhado referindo-se à análise e oportunidades do 

projecto, seu impacto para o Distrito, tendo em conta os Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Distritais. 

Caso sobre a área requerida recaiam outros direitos, o parecer incluirá os termos pelos quais 

se regerá a parceria entre os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra por 

ocupação e o requerente. 

No caso de haver indemnizações e/ou compensações, o parecer do administrador de distrito 

deve fazer referência a esse facto. 

O parecer do Administrador do Distrito, deve ser emitido no prazo de 10 dias. 

CAPÍTULO IV 
 

PARECERES TÉCNICOS 

É obrigatório o pedido de parecer técnico para as actividades económicas, exceptuando 

quando se trate de pedido de habitação. 

O parecer técnico incide sobre o plano de exploração ou projecto de investimento, aferindo 

os aspectos técnicos e de viabilidade económica. Para os processos de decisão central os 

pareceres técnicos devem ser emitidos no prazo 45 dias. 
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Findo o prazo de 45 dias, o processo segue os seus trâmites legais, com a indicação desse 

facto 

Para efeitos de parecer técnico, os Serviços de Cadastro, enviam a título devolutivo o 

triplicado do processo para as entidades que superintendem as actividades. 

Ao formular a proposta de autorização do DUAT ás estruturas competentes, os Serviços de 

Cadastro devem claramente indicar o pronunciamento dos Serviços que superintendem a 

actividade económica para qual foi pedido o terreno, bem como das autoridades 

administrativas locais. O plano descreve o futuro uso económico da terra respectiva 

actividade e o desenvolvimento infraestrutural planificado 

Caso haja alterações ao plano de exploração, os Serviços de Cadastro devem comunicar ao 

requerente sobre os condicionalismos impostos pela entidade de tutela acerca do plano, sob 

pena se no prazo de 15 dias o requerente não proceder as alterações necessárias, propor-se 

o indeferimento do processo. 

A emissão do DUAT definitivo depende da conclusão do plano de exploração como 

apresentado nesta fase do processo dentro dum dado período de tempo (dois anos para 

estrangeiros e cinco anos para cidadãos nacionais). 

CAPÍTULO V 
 

AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO 

h. Instrução do processo 

Conferência dos documentos 

• Registo do formulário no livro de entrada dos Serviços de Cadastro. 

• Autuação e a devolução do duplicado do formulário. 

• Registo no numerador geral de processos. 

• Preenchimento e abertura de fichas. 

• Registo e lançamento no Atlas Cadastral/digitalização alfanumérica e gráfica. 

• Informação técnica. 

• Cálculo e formas de pagamento dos custos/emolumentos da tramitação. 

• Prazo de pagamento. 

• Efeitos de pagamento fora do prazo/não pagamento. 

• Entidade competente para submeter o processo á aprovação. 

• Correções/esclarecimentos. 

• Prazo para submissão do processo à aprovação 
 

i. Introdução de dados do processo no SiGIT 

Após o levantamento dos dados no terreno e concluída a fase de instrução do processo, 

procede-se a introdução destes no SiGIT com vista a sua validação e tramitação processual, 

bem como a sua verificação e correcção em casos de inconsistência obedecendo aos 

registos e cadastro existente. 

Nesta fase os SPGC fazem a validação da informação recebida pós exposição de dados e 

procede com a análise processual nos termos da legislação de terras ou a ela relacionada, 
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emitindo os pedidos de pareceres técnicos as instituições de tutela consoante a catividade 

requerida. 

Depois de recebidos os respectivos pareceres, são introduzidos no SiGIT seguindo se a 

tramitação para o pedido de despacho ou parecer consoante a área/extensão de terra, 

alíneas a) e c) do numero 1 do Artigo 22 da Lei de Terras respectivamente: 

• Proposta elaborada pelos SPGC´s, submetida ao Director Provincial; 
• Submissão ao despacho e ou parecer do Governador. 

 

O despacho do Governador é encaminhado aos SPGC para introdução no SiGIT.  

De seguida no SiGIT e emitida a autorização do pedido de DUAT Provisório, por período 

dependente da nacionalidade do requerente (nacional 5 anos, estrangeiro 2 anos). 

 
No caso do Parecer do Governador, e encaminhado ao SPGC para seu envio a Direcção 

Nacional de Terras para sua tramitação conforme os números 2 e 3 do Artigo 22 da Lei de 

Terras. 

CAPíTuLO VI 
 

PROPOSTA DE DESPACHO DO GOVERNADOR PROVINCIAL NO SiGIT 

Proceder com envio da Proposta ao Governador: 

a. Análise dos documentos anexos ao processo; 
b. Analisados os documentos anexos ao processo, será elaborada a proposta para a 

submissão de parecer do Director Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural e do Governador (para áreas acima de 1000 hectares), no prazo de 5 dias úteis; 

c. Submissão do processo ao despacho da entidade competente; 
d. Envio do original do processo para a Direcção Nacional de Terras no prazo de dois 

dias, para o arquivo. Este processo pode ser enviado eletronicamente via SiGIT. 
 

Após o parecer do Governador (para áreas acima de 1000 hectares), os Serviços de 

Cadastro deverão submeter original do processo à Direcção Nacional de Terras no prazo de 

dois dias. 

Após a recepção do processo pela Direcção Nacional, o processo deverá observar os 

seguintes trâmites e prazos:  

a. Registo e lançamento no Tombo Nacional de Terras até dois dias; 
b. Registo e lançamento no Atlas Cadastral/digitalização, verificação e actualização 

das taxas anuais de DUAT até dois dias; 
c. Análise do processo, pedidos de pareceres técnicos à entidades centrais, no prazo 

de 35 dias (para somar aos 15 dias das entidades locais, perfazendo 45 dias do 
Regulamento da Lei de Terras). 

d. Elaboração da proposta e posterior submissão pelo sector de tramitação, para 
parecer do Director Nacional até dois dias; 

e. Envio do processo a entidade que tutela a área de terras até cinco dias; 
f. Lançamentos do despacho final no SiGIT para emissão da autorização do Pedido 

de DUAT Provisório. 
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j. Comunicação 

Após o despacho final das estruturas competentes, o processo deve observar os 
seguintes passos:  

A nível da Província: 

a. Notificação ao requerente para comunicação do despacho e da necessidade 
de fazer a demarcação e prazos de pagamento da taxa anual de DUAT no 
prazo de 15 dias. 

b. Registo no livro das demarcações a efetuar; Verificação e actualização das 
taxas de DUAT e respectivo calculo para efeitos de pagamento (este 
processo deve ser igualmente efetuado no SiGIT); 

c. Comunicação a Administração do Distrito para conhecimento do despacho 
processo: 

d. Emissão da Autorização de DUAT Provisório no SiGIT; 

e. Assinatura do termo de entrega da Autorização do DUAT Provisório pelo 
titular e actualização no SiGIT; 

f. Envio electrónico via SiGIT do processo de DUAT para seu arquivamento no 
Tombo Nacional de Terras; 

g. Envio do triplicado do processo para o Distrito; 

h. Publicação no Boletim da República e após isto os Serviços, deverão anexar 
cópia dos mesmo no respectivo Processo Cadastral quer físico quer digital, 
no SiGIT; 

i. Introdução do extracto do despacho final do pedido no SiGIT -  Banco de 
Dados sobre Terras; 

j. Introdução do número, série e data do Boletim da República, após a sua 
publicação no SiGIT - Banco de Dados sobre Terras. 

Após a autorização provisória a secção técnica deve simbolizar no transparente do atlas 

cadastral a referida área a qual deve ser assombrada a cor amarela. 

 

A nível Central 

a. Emissão da autorização provisória pelo Sector de Tramitação Processual até 
dois dias; 

b. Envio da cópia da autorização provisória e cópia do despacho do processo 
para os Serviços de Cadastro até dois dias; 

c. Envio do processo para o Registo Central, para actualização dos dados e 
sempre que houver alterações até dois dias; 

d. Envio do processo para o seu arquivamento no Tombo Nacional de Terras 
até um dia; 
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e.  Introdução do extracto do despacho final do pedido no Banco de Dados 
sobre Terras até dois dias; 

f. Introdução do número, série e data do Boletim da República, após a sua publicação 
no Banco de Dados sobre Terras. 

CAPÍTULO VII 
 

TITULAÇÃO 

k. Emissão de Títulos 

Os actuais modelos de Títulos de DUAT, possuem espaço para o preenchimento dos valores 

de ângulos, azimutes, distâncias, e as coordenadas (x,y). Porque este modelo foi 

estabelecido sem ter em conta as demarcações por GNSS que não fornecem os valores de 

ângulos, azimutes e distâncias, surge a necessidade de fixar novos procedimentos para a 

emissão dos títulos: 

a. Nos casos em que a demarcação tiver sido feita pelos métodos clássicos, é 
obrigatório o preenchimento da informação referente aos ângulos, azimutes, 
distâncias e coordenadas nas respectivas colunas; 

b. Dispensa-se o preenchimento da informação referente aos ângulos, azimutes e 
distâncias quando a demarcação tiver sido feita com recurso ao GNSS. 

CAPÍTULO VIII 
 

LANÇAMENTO E REGISTO NO ATLAS CADASTRAL 

O lançamento e registo dos processo no atlas cadastral é aplicável nos seguintes 
casos:  
a) Parcelas cuja ocupação foi ao abrigo de uma autorização de pedido; 

b) Áreas cuja ocupação é a salvaguarda dos direitos adquiridos pelas 
comunidades locais através do processo de delimitação comunitária; 

c) Áreas cujos direitos foram adquiridos por ocupação de boa-fé. 

 
O altas cadastral é digital, visto que existe a obrigatoriedade no uso do SiGIT. Este 

atlas pode ser consultado via GEOPORTAL (componente de visualização 
geográfica global do SiGIT).  

Para além do Sistema Cadastral Digital no SiGIT, a DINAT também prevê o 
lançamento das parcelas de terreno num sistema analógico que deve obedecer 
as seguintes diretrizes ate nova instrução:   

O lançamento de uma parcela de terreno no Atlas Cadastral é feito sempre pelo 
seu contorno perimetral na(s) folhas (s) correspondente(s) da carta do Atlas 
existente, apenas nesse Atlas. Este registo é feito na base de elementos 
extraídos do respectivo Processo Legal de ocupação no livro de registos, de 
forma a possibilitar a intercalação de mais folhas sempre que necessário, 
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através duma informação técnica, de acordo com o modelo apropriado, 
podendo ser em etapas subsequentes, nomeadamente: I. Pedido; II Ocupação 
e, III Demarcação. 

Na etapa do pedido é feito o registo oficial da entrada, ou seja, do recebimento do 
pedido, identifica a parcela como simplesmente área pedida. O lançamento da 
parcela é feito através do respectivo esboço de localização, a lápis, no 
transparente que cobre a carta do Atlas que nela fica inscrito o número do 
lançamento. Este deve corresponder ao mesmo número de ordem na 
respectiva folha de registos e, aqui, o registo consiste no preenchimento das 
colunas respeitantes do livro de registo de terrenos. 

Na etapa de ocupação que segue o despacho de aprovação da entidade 
competente a autorizar o DUAT, identifica-se a parcela como legalmente 
ocupada, podendo ocorrer alterações a área marcada na etapa do pedido, em 
caso de redução da área requerida, mas manter-se-á no mesmo transparente, 
devendo, no entanto, apenas circunscrever o respectivo número de 
lançamento a lápis de cor verde para indicar a situação de ocupação 
autorizada. 

Quando a ocupação constitui a salvaguarda de direitos das comunidades ou 
direitos de pessoas singulares nacionais de boa-fé através do processo de 
delimitação, o lançamento é feito a tinta preta no transparente e pintado a cor 
amarela para indicar a situação do reconhecimento dos direitos adquiridos que 
as comunidades têm sobre as terras que ocupam. 

Na etapa de demarcação que é sempre após a autorização do DUAT e aprovação 
das operações técnicas de campo pela entidade competente faz-se o 
cadastramento da parcela, onde a marcação a lápis no transparente é 
mantida, porém, na correspondente folha da carta, a tinta, é feito o lançamento 
através da projecção das coordenadas dos vértices que a definem. O número 
do lançamento igualmente será circunscrito a tinta na respectiva folha da carta, 
fazendo-se o registo através da anotação na coluna das observações, de que 
a parcela foi demarcada. 

Nos casos de indeferimento do pedido, arquivamento do processo, anulações ou 
ainda outras situações do mesmo género, os lançamentos feitos no Atlas 
serão assinalados com uma cruz a lápis de cor vermelha para indicar que a 
área está livre de ocupação. No livro de registos, anotar-se-á a vermelho a 
situação respectiva (Indeferimento, arquivamento, revogação ou 
cancelamento). Após as operações no Atlas e no livro de registo, será feita 
uma informação técnica no processo (uma anotação) reportando claramente 
as alterações operadas.  

Quando se verificar substituição de titular do DUAT, anota-se no livro de registos, 
a mudança do nome. Esta operação consiste em riscar o primeiro sem torna-lo 
ilegível, e escrever o novo de forma a ser possível a identificação dos dois 
nomes. 
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CAPÍTULO IX 
 

ORGANIZAÇÃO DOS ATLAS DE CADASTRO ANALÓGICO 

O Atlas Cadastral Analógico é composto por folhas de cartas do País, nas maiores 
escalas existentes, 1:50.000 ou 1:250.000 de acordo com a cobertura existente 
em cada região. Nas regiões em que houver cartas topográficas ou cadastrais de 
maior escala aquelas representações serão melhoradas com o auxílio destas 
cartas. 

 
Os Atlas Cadastrais são de dois níveis: Distrital e Provincial. 

• Cada Distrito possui o seu atlas Cadastral que deverá existir nesse mesmo 
Distrito.  O Atlas Cadastral da Província, está organizado por Distritos e o Atlas 
Cadastral a nível central está organizado por Províncias.  

•  As plantas dos parcelamentos aprovados, serão lançadas nas folhas 
respectivas do Atlas Cadastral e arquivadas no atlas das plantas.  

• Ao organizar o atlas complementar há que observar, que as áreas abrangidas 
deverão estar devidamente assinaladas no atlas base. 

•  As folhas do Atlas devem ser reforçadas com o material resistente de modo a 
garantir o seu manuseamento. Nela, serão aplicadas charneiras reforçadas, 
constituindo no conjunto um Atlas de folhas soltas, fixas com parafuso.  A capa 
superior tem uma charneira que se dobra pelo meio, para mais fácil consulta 
do Atlas.  

• As folhas do atlas estão colocadas por ordem numérica. Todas as folhas serão 
cobertas com folhas de material transparente, o menos deformável possível, 
suficientemente, forte para permitir que nelas se escreva e apague sem as 
danificar.  

• Na contra-capa superior do Atlas existe um esboço da Província respectiva a 
escala conveniente da divisão numérica das folhas que o constituem. 
Igualmente, estão coladas na mesma face as inscrições referentes às datas 
das subsequentes revisões do mesmo. 

• Na organização do Atlas complementar são observados os mesmos princípios 
que do Atlas de Cadastro. As folhas serão igualmente cobertas com 
transparentes. 

• Nas folhas do Atlas de Cadastro são indicados os limites das folhas das cartas 
de maior escala que constam do correspondente Atlas complementar.  
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CAPÍTULO X 
 

REGISTO E AVERBAMENTOS 

O registo por iniciativa dos Serviços de Cadastro consiste no envio de informação para a 

Conservatória de Registo Predial da respectiva área referente a constituição, modificação ou 

extinção do DUAT ou de outras alterações de factos sujeitos a registo nos termos da 

legislação aplicável.  

O registo por iniciativa dos titulares do DUAT nos termos do Decreto nº 01/2003 de 18 de 

Fevereiro, consiste no pedido de registo formulado por estes, requerendo o registo sobre os 

direitos sobre si constituídos no âmbito do exercício do direito de uso e aproveitamento da 

terra ou de outros factos supervenientes sujeitos a registo recaídos sobre si ou parcela 

respectiva. 

CAPÍTULO XI 
 

DESMEMBRAMENTO/DESANEXAÇÃO DE PARCELAS 

Quando houver necessidade da divisão de uma parcela de terreno já cadastrada, a pedido do 

titular é feito da seguinte forma:  

a. Requerimento do pedido pelo titular; 
b. Pedido de pareceres técnicos às entidades que superintendem a actividade e ou 

finalidade para a qual o pedido foi autorizado, tendo em conta o n°. 4 do artigo 23 
do Regulamento da Lei de Terras; 

c. Havendo parecer favorável, procede-se a demarcação das parcelas resultantes da 
divisão, para a definição das suas áreas e limites;  

d. Inicio da tramitação dos pedidos das parcelas a desanexar no SiGIT;  
e. Alteração da área anterior ora objecto de desanexarão e actualização no SiGIT. 

 

Havendo desanexarão e pedido de transmissão de uma (s) das áreas objecto de 

desanexarão a favor de um terceiro distinto do anterior titular o processo de registo a favor do 

novo beneficiário deve observar os procedimentos da transmissão de DUAT entre vivos e 

respectiva tramitação no SiGIT. 

CAPÍTULO XII 
 

AGRIMENSURA 

l. Demarcação de Parcelas de Terras 

Demarcação consiste na transferência, para o terreno, da informação contida no esboço e 

sua memória sobre os limites de uma parcela, no âmbito de um processo de titulação; é uma 

acção de definir com os meios técnicos disponíveis os limites de talhão, parcela ou porção da 

terra para a emissão de título definitivo do direito de uso e aproveitamento de terra.  
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A demarcação de uma parcela de terra tem os seguintes objectivos:  

a. A emissão de um título comprovativo do direito de uso e aproveitamento da terra; 
b. Determinação da posição planimétrica dos marcos colocados nos vértices que 

definem os limites da parcela; 
c. Desenho da planta topográfica de demarcação definitiva da parcela; 
d. Determinação da área exacta da parcela na qual uma pessoa singular ou colectiva 

nacional ou estrangeira pretende exercer actividades económica ou realizar um 
empreendimento, após autorização provisória, nos termos dos artigos 28 e29 do 
RLT. 

e. A demarcação é obrigatória e deve ser feita de acordo com as instruções técnicas 
para a demarcação das parcelas que se seguem, excepto nos casos onde os 
estremos da parcela são: 
o acidentes naturais, tais como linhas de água, leitos de curso de água, margem 

de albufeiras, lagoas, linha de costa atlântica, barranco, vale ou outros; 
o acidentes artificiais, tais como, valas, estradas, caminhos, arruamentos, sebes, 

muros, vedações, escarpados, taludes, construções, edifícios, etc. 
 

Constituem fases da demarcação: 

I. Reconhecimento dos limites da parcela 
Esta fase consiste na identificação e certificação consensual dos limites acordados no âmbito 

da consulta comunitária, bem como pelos ocupantes das parcelas vizinhas, e, estudo de 

viabilidade sobre o trabalho da demarcação a realizar-se. 

II. Abertura de picadas 
Esta fase consiste na remoção dos obstáculos ao longo da linha de contorno que define os 

limites da parcela, através da abertura de picadas em todos os métodos de demarcação 

utilizados. Neste processo devem ser respeitados os direitos de ocupação de terceiros e os 

mesmos serão representados na respectiva planta topográfica de demarcação. 

É obrigatória a abertura de picadas numa demarcação, seja qual for o método utilizado. 

III. Implantação de Marcos 
Nesta fase procede-se a implantação obrigatória nos vértices ou ao longo dos alinhamentos 

que contornam a parcela, devendo os vértices serem inter visíveis entre si e observando as 

seguintes condições: 

 

a. Equidistantes para garantir a homogeneidade da precisão do trabalho, salvo se as 
condições naturais assim, não o permitirem; 

b. Independentemente da natureza do terreno e do método usado, a equidistância entre 
dois marcos não deve exceder os 250 metros. 

 

Forma e dimensão dos Marcos 

Os marcos de demarcação têm as seguintes características: 

a. São de alvenaria; 
b. Ter a forma de prisma quadrangular; 
c. Com as seguintes dimensões: 
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Áreas abaixo de 1 hectare: 

a. Bases de 1515cm; 
b. Altura mínima de 50cm para parcelas 

 

Áreas acima de 1 hectare: 

a. Bases de 2020cm; 
b. Altura mínima de 60cm;  
c. Enumerados. 

 

Medições e ligação À rede 

As medições podem ser feitas utilizando os métodos clássicos ou medições por GNSS. 

 

Medições por Métodos clássicos 

As medições por métodos clássicos devem ser usadas instrumentos que garantam a 

 precisão necessária tais como: 

• Teodolitos; 

• Total-Stations; 

• Distanciómetros 
 

O valor do comprimento de um lado, resultante de uma medição por qualquer dos 

instrumentos utilizados, deve ser a média de pelo menos duas observações de distância. Nas 

observações angulares, o ângulo resultante será a média das direcções Directa e Inversa. 

 

Medições por GNSS 

As medições através das observações por GNSS devem ser feitas através do 

posicionamento da antena do GNSS, na posição vertical sobre o marco; 

As observações feitas em cada vértice, devem ser gravadas, legendadas e comentadas no 

logger para serem reproduzidas após a descarga de informação no computador com o 

programa específico e autorizado pelos Serviços de Cadastro. 

 

Cálculo das observações 

O processamento das observações de campo compreende dois critérios de cálculo tendo em 

conta a tecnologia usada: 

 

Cálculo das Observações obtidas por métodos clássicos 

As observações feitas por métodos clássicos, devem ser feitas em conformidade com os 

modelos regulares aprovados pela DINAT em anexo (Modelos para o cálculo e compensação 

de azimutes de direcções de distâncias e coordenadas). 
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Cálculo das Observações obtidas por GNSS 

O processamento de observações feitas por GNSSS, deve ser feito de acordo com as 

especificidades de cada modelo e marca de aparelho.  

O resultado do processamento, deve ser apresentado em ficheiros ASCCI. 

 

Formação de Processos Técnicos 

O Processo Técnico, deve conter informação sobre os procedimentos usados para a 

realização do trabalho e os seguintes documentos: 

a. Memória descritiva; 
b. Auto de demarcação; 
c. Contrato de prestação de Serviço e licença da demarcação quando a 

demarcação ter sido feita por um agrimensor ajuramentado 
d. Guia de Marcha quando a demarcação tiver sido feita por um técnico dos 

Serviços público de Cadastro; 
e. Dados de campo; 
f. Cálculos efectuados; 
g. Planta topográfica de demarcação;  
h. Declaração de marcos assinada pelo titular da parcela de terra ou seu 

representante. 
 

Tramitação 

O Processo Técnico depois de formado em triplicado pelo técnico que fez a demarcação e 

assinada a declaração sobre o conhecimento dos marcos pelo titular da parcela de terra, 

deve ser submetido ao Governo do respectivo Distrito para o visto do Administrador. 

 

No acto da entrega, os Processos Técnicos de demarcação, devem ser acompanhados pelos 

dados de campo na forma digital para o registo electrónico de terras, i.e., para sua introdução 

no SiGIT e inicio da tramitação automatizada 

A entrega dos Processos Técnicos, deve ser acompanhado por um termo de entrega onde se 

deve indicar o número do processo, o nome do requerente e o número de folhas que 

compõem o processo. 

 

Instrumentos de demarcação permitidos 

Na demarcação de terras, são autorizados os instrumentos que comprovam via especificação 

técnica que conseguem atingir os resultados mínimos definidos neste instrumento. Abaixo 

descriminados alguns instrumentos somente para servir de guião: 

a. Teodolitos – para a medição de ângulos; 
b. Distanciómetros – para a medição de distâncias; 
c. Total Station – para a medição de ângulos e distâncias; 
d. GNSS diferencial e/ou Pós processamento – para a determinação directa de posições 

planimétricas dos pontos; 
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Obrigatoriedade de ligação à Rede existente 

É obrigatório a ligação à rede geodésica ou de apoio topográfico existente em qualquer 

demarcação. 

 

Demarcação por métodos clássicos 

A ligação à rede por triângulos simples, o ângulo oposto ao lado conhecido, não deve ser 

inferior a 30º (33g), nem superior a 150º (166g). 

Nestes casos, há dois casos a considerar: 

a) Os dois pontos extremos da base têm coordenadas conhecidas; 
b) A base é medida, sendo um dos extremos próximo ou comum a um vértice de concessão, 

e sempre materializado por marco. 

• Por intersecção directa, que é uma resolução de um triângulo em que um dos vértices 
conhecidos não foi ocupado. O ângulo no ponto a determinar, não deve ser inferior a 
40º (44 g) e superior a 140º (155g). 

• Por intersecção inversa, sempre que possível, observar-se-á o maior número de 
direcções concorrentes no ponto a determinar, num mínimo de quatro. 

• Ligação a outras parcelas demarcadas – a ligação será feita às parcelas vizinhas, 
depois de verificados pelo menos três marcos destes, e numa proximidade de cinco 
quilómetros, a menos que estas já estejam referidas às coordenadas da rede 
existentes, caso em que se pode ligar aos vértices dessa rede. 

 

Nos casos de ligação à rede usando os marcos de parcelas vizinhas, o técnico deverá indicar 

as coordenadas dos marcos da parcela referida e o respectivo número do processo técnico. 

 

Demarcação por GNSS 

A ligação à rede na demarcação por GNSS, deve ser feita por: 

a. Introdução dos parâmetros de transformação da zona quando se tratar do DGPS (GNSS 
diferencial); 

b. Utilização simultânea de dois aparelhos GPS em que um é fixo num ponto de 
coordenadas conhecidas e o outro é móvel. 

 

Tolerâncias e ou erros admissíveis 

Demarcação por métodos clássicos 

Numa situação em que as medições forem feitas sem erros, para cada eixo (dos X e dos Y), 

deve ser igual a zero, isto é: 

  e   . 

Pelos erros resultantes das medições, os valores dos somatórios das coordenadas  

0
1

=
=

n

i

iX 0
1

=
=

n

i

iY



Contributos para o ajustamento e modernização da legislação de terras 
Outubro.2019 

206 
 

parciais ( ) são diferentes de zero; isto é: 

 e  

O erro de fecho absoluto matematicamente, representa-se por: 

 

O erro de fecho relativo, isto para uma poligonal fechada. 

;   isto é    

 

Erro angular ± 120cc (±40") por estação. 

 

Erro gráfico máximo para a projecção de pontos das demarcações, é de 0.3mm na escala da 

carta de cadastro. 

 

Correção de refracção e esfericidade C=0.687x D2 em que: 

C= correção em milímetros; 

D= distância em hectómetros  

 

Demarcação por GNSS 

A posição absoluta de um marco de propriedade deve observar os seguintes limites: 

Precisão requerida 

Precisão média admissível   0.40 m   ou   40 cm  

 

A validade dos dados de campo é determinada pela observância dos seguintes parâmetros: 

Elementos  para avaliação Valor 

PDOP Máximo 6 

Elevação de satélites Mínimo 10º 

SNR Máximo  6 

Número mínimo de satélites 4 (Tempo Real 5) 

R.M.S. Máximo 35 cm 
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Modo 3D (Tridimensional) 

Correcção Diferencial DGPS( RT   VBS) 

 

Depois de formação do processo técnico a área demarcada não deve exceder os 5% da área 

autorizada. 

 

Tabelas normativas dos trabalhos de Reconhecimento e Demarcação 

As tabelas que se seguem servem como guia para os trabalhos de demarcação. Estas 

normativas não se aplicam aos agrimensores ajuramentados privados. 

 

Tabela 1: normativa de reconhecimento 

Área (Ha) Perímetro (Km) dias 

0-1 0,400 1 

2 0,565 1 

3 0,720 1 

4 0,860 1 

5 0,894 1 

6 1,039 1 

7 1,058 1 

8 1,200 1 

9 1,272 1 

10 1,643 1 

20 1,897 1 

30 2,323 1 

40 2,683 1 

50 3,000 1 

60 3,250 1 

70 3,500 1 

80 3,79 1 

90 4,020 1 

100 4,240 1 

200 6,000 2 

300 6,380 2 
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400 8,480 2 

500 9,500 2 

600 10,920 3 

700 11,220 3 

800 12,000 3 

900 12,720 3 

1000 13,420 3 

2000 18,970 4 

3000 23,240 4 

4000 26,830 4 

5000 30,000 5 

10.000 40,000 8 

 

 

 

 Tabela 2: normativa de implantação de marcos e demarcação por métodos clássicos 

 

Área 

DIA / TÉCNICO 

(Ha) CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

  

Abertura 

de 

Picadas Medições 

Abertura 

de Picadas Medições 

Aberturade 

Picadas Medições 

0 a 10 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 

11 a 30  2.00 2,00 3,00 2,00 5,00 2,00 

31 a 50 3,00 3,00 4,00 3,00 6,00 3,00 

51 a 100 4,00 4,00 5,00 4,00 8,00 4,00 

101 a 200 5,00 5,00 8,00 5,00 12,00 5,00 

201 a 300 7,00 6,00 10,00 6,00 16,00 6,00 

301 a 400 9,00 8,00 13,00 8,00 20,00 8,00 

401 a 500 10,00 9,00 15,00 9,00 24,00 9,00 

501 a 600 12,00 10,00 17,00 10,00 28,00 10,00 

601 a 700 14,00 11,00 19,00 11,00 32,00 11,00 

701 a 800 15,00 12,00 22,00 12,00 36,00 12,00 

801 a 900 17,00 14,00 25,00 14,00 40,00 14,00 
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901 a 1000 18,00 15,00 27,00 15,00 44,00 15,00 

1001 a 2000 20,00 17,00 30,00 17,00 46,00 17,00 

2001 a 3000 22,00 20,00 33,00 20,00 50,00 20,00 

3001 a 4000 25,00 23,00 37,00 23,00 60,00 23,00 

4001 a 5000 30,00 26,00 45,00 26,00 70,00 26,00 

 

 

Tabela 3: normativa de implantação de marcos e demarcação por GNSS 

Área DIA / TÉCNICO 

(Ha) CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

  

Abertura de 

Picadas Medições 

Abertura de 

Picadas Medições 

Aberturade 

Picadas Medições 

0 a 10 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 

11 a 30  2.00 1,00 3,00 1,00 5,00 1,00 

31 a 50 3,00 1,00 4,00 1,00 6,00 1,00 

51 a 100 4,00 1,00 5,00 1,00 8,00 1,00 

101 a 200 5,00 1,00 8,00 1,00 12,00 1,00 

201 a 300 7,00 2,00 10,00 2,00 16,00 2,00 

301 a 400 9,00 2,00 13,00 2,00 20,00 2,00 

401 a 500 10,00 2,00 15,00 2,00 24,00 2,00 

501 a 600 12,00 3,00 17,00 3,00 28,00 3,00 

601 a 700 14,00 3,00 19,00 3,00 32,00 3,00 

701 a 800 15,00 3,00 22,00 3,00 36,00 3,00 

801 a 900 17,00 3,00 25,00 3,00 40,00 3,00 

901 a 1000 18,00 3,00 27,00 3,00 44,00 3,00 

1001 a 2000 20,00 5,00 30,00 5,00 46,00 5,00 

2001 a 3000 22,00 7,00 33,00 7,00 50,00 7,00 

3001 a 4000 25,00 9,00 37,00 9,00 60,00 9,00 

4001 a 5000 30,00 11,00 45,00 11,00 70,00 11,00 
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CAPÍTULO XIII 
 

TAXAS DE USO E APROVEITAMENTO DA TERRA 

Os titulares de direito de uso e aproveitamento de terra (DUAT) são obrigados a pagar a taxa 

de uso e aproveitamento da terra, salvo isenções legalmente previsto na respectiva 

legislação, nomeadamente o Estado e suas instituições (todo património do Estado, 

empresas públicas), desde que não prossigam interesse comercial, as associações de 

utilidade pública reconhecidas pelo Conselho de Ministros, as explorações familiares, as 

comunidades locais e pessoas singulares que as integram, as cooperativas e associações 

agro – pecuárias nacionais de pequena escala.  

Por outro lado, deve-se entender que as pessoas singulares nacionais quando desmembrem 

as suas áreas da área comunitária com a finalidade de desenvolver finalidades comerciais 

ficam sujeitas as taxas devidas.  

 

Pagamento de Taxas 

O valor das taxas foi fixado pelo Regulamento da Lei de Terras aprovado pelo Decreto nº 

66/98, de 8 de Dezembro.  Os valores das taxas são fixados tendo em conta determinados 

índices, designadamente: Localização, dimensão e finalidade de uso. As pessoas singulares 

nacionais beneficiam de redução da taxa pela aplicação de um índice legalmente definido.  

Todas as actividades sujeitas ao pagamento da taxa incluindo a criação de animais de 

pequena espécie e aves, menos a criação de gado bovino, repovoamento de fauna através 

do estabelecimento de fazenda do bravio e culturas permanentes (coqueiros, plantações 

florestais, cajueiros, sisal, chá, laranjeiras, mangueiras, cana de açúcar) e produção agrícola 

têm tabelas distintas para o cálculo das taxas anuais. O calculo das taxas e feito 

electronicamente no SiGIT. 

Além da taxa de 30,00 MZN aplicável, aplicam-se a essas actividades como pesca, indústria, 

habitação, instalações diversas, comércio, criação de pequenas espécies, desporto, saúde, 

educação e cultura, religião quando estes últimos cinco (5) casos não se enquadrem no 

artigo 29 da presente lei, os índices da tabela 2 anexa ao artigo 41 do Regulamento da Lei de 

Terras. 

Quando se trata de quintas, a taxa a aplicar indistintamente é de 30,00 MZN/ha, com 

aplicação dos respectivos índices. 

 

Valores das taxas 

Abaixo os valores e discrições: 

• Autorização provisória - 600,00 MZN; 

• Autorização definitiva (metade do valor da autorização provisória) - 300,00 MZN;    

• A taxa anual (além da aplicação do índice da tabela 2; 

• Anexa ao artigo 41 em alguns casos a tabela 3) é de 30,00 MZN/ha; 

• A taxa anual para os terrenos localizados nas zonas costeiras marítimas de domínio 
público, numa largura de 3 km para o interior, quando o terreno se destine ao turismo, 
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habitação de veraneio e comércio até um hectare (além dos índices das tabelas 2 e 3) 
é de 200,00 MZN; 

• A taxa anual para os terrenos localizados nas zonas costeiras marítimas de domínio 
público do mar ou outros similares numa faixa de 3 km para o interior, destinados ao 
turismo, habitação de veraneio e comércio, com áreas superiores a um hectare (além 
dos índices das tabelas 2 e 3 onde são aplicáveis) é de 500 MZN; 

• A taxa anual dos terrenos destinados à actividade agrícola (além da aplicação dos 
índices das tabelas 2 e 3 onde são aplicáveis é de                                                                                                                    
15,00 MZN/ha; 

• A taxa anual para os terrenos destinados a criação de gado bovino, repovoamento de 
fauna bravia em fazendas de bravio e cultuaras permanentes é de                                                                                                                 
2,00 MZN/ha. 

 

De salientar que, não se aplica a estas actividades o índice relativo à dimensão da área, mas 

mantem-se o relativo à localização e outras constantes da tabela 2 e 3. À Província de 

Maputo não se aplica o índice relativo à localização. 

Quanto às zonas de desenvolvimento prioritário foram considerados os Distritos situados no 

Vale do Zambeze referidos no artigo 2 do Estatuto Orgânico do Gabinete do Plano de 

Zambeze (GPZ) anexo ao Decreto nº 40/95, de 22 de Agosto.  

Nos termos do artigo 42 do Regulamento da Lei de Terras existem três tipos de taxas: 

1. Taxa relativa à autorização provisória – devida no inicio do processo; 
2. Taxa relativa à autorização definitiva – devida no prazo de três (3) meses após a 

notificação do requerente da sua emissão;  
3. Taxa anual – devida a partir da notificação ao requerente da emissão da autorização 

provisória. 
 

O pagamento da taxa anual deve ser feito logo após a comunicação do despacho de 

autorização provisória. 

O cálculo da taxa anual para actividades mistas, e feito em função da actividade mais 

representativa ou que ocupa maior área nos casos aplicáveis, e de forma automatizada no 

SiGIT. 

NOTA: As taxas são passiveis de alteração/actualização e assim sendo devem ser 

consultadas a instituição de tutela. 

 

m. Período de pagamento das taxas anuais 

O pagamento da taxa anual deverá ser efectuado nos primeiros três meses do ano (Janeiro, 

Fevereiro e Março) ou esta poderá ser paga em duas prestações, a primeira a ser paga até 

finais do mês de Março e a segunda até o fim do mês de Junho a pedido do interessado. As 

taxas são pagas aos Serviços de Cadastro do local onde se localiza a parcela autorizada ou 

nas Direcções Distritais. 

O procedimento de cobrança da taxa anual, inicia com aviso emitido pelos Serviços de 

Cadastro nos jornais e outros meios de comunicação, um mês antes do período de cobrança. 

Caso o requerente ou titular não proceda o pagamento da taxas anuais devidas nos prazos 

legais (31 de Março ou 30 de Junho), os Serviços de Cadastro remeterão depois de 15 dias 

aos juízos de execuções ficais para a cobrança coerciva, devendo o processo conter a 
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seguinte documentação: certidão de relaxe, cópia de notificação, cópia do anúncio do jornal, 

e mapa de endereços dos devedores. 

Em relação as receitas consignadas das taxas anuais, estas são usadas no ano seguinte 

com base no plano anual de actividades, proposto pelos Serviços de Cadastro e aprovado 

pelo Director Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. 

Em relação as multas resultantes do pagamento em atraso da taxa anual e outras infracções, 

não sendo consignadas, revertem em 50% para os Serviços de Cadastro e os restantes 

canalizados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS). 

 

n. Isenção temporária das taxas anuais 

Havendo motivos de força maior (inundações, guerras e outras calamidades furtuitas), o 

titular do DUAT, poderá requerer a respectiva isenção por um período não superior a três 

anos à entidade que autorizou o pedido, podendo os Serviços de Cadastro propor a redução 

da área ou isenção temporária do pagamento da taxa. 

CAPÍTULO XIV 
 

TRANSMISSÃO DO DUAT 

O direito de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por: 

• Herança: 

• Entre vivos, através da compra e venda de infraestruturas, construções e benfeitorias 
existentes no terreno, mediante escritura pública precedida de autorização da 
entidade estatal competente. 

 

o. Transmissão por Herança 

A transmissão do DUAT por herança é um direito constitucional e consagrado na Lei de 

Terras. A sua efetivação observa o estabelecido na legislação civil nacional e demais 

procedimentos prediais e notarias aplicáveis. Por outro lado, deve-se reconhecer que esta 

transmissão deve ter em conta as normas e práticas costumeiras locais, desde que estas não 

violem a Constituição e a lei. 

Na regularização de processos relativos à sucessão por morte, há primeiro que haver prova 

da legitimidade dos herdeiros ou outros através de documentos relevantes. No caso de 

herdeiros a apresentação da escritura de habilitação de herdeiros é muito importante. O 

pedido da aprovação da entidade competente (a que autorizou o DUAT) deve ser 

acompanhado do i) título de DUAT; ii) certidão de óbito; iii) Certidão de habilitação de 

herdeiros ou sentença judicial transitada em julgado. 

 A qualidade de herdeiros deve ser provada por quem alega sê-lo. Se forem ascendentes, 

descendentes, colaterais (irmãos ou sobrinhos), adoptados plenos e cônjuge, eles deverão 

fazer prova da sua qualidade apresentando certidões de nascimento, salvo o caso do 

cônjuge que deverá apresentar uma certidão de casamento. No caso dos herdeiros 
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testamentários e legatários deverão apresentar documentos passados pelas instituições do 

registo e notário provando essa qualidade. 

 

p. Transmissão entre vivos 

A transmissão do DUAT entre vivos faz-se através da transmissão das infraestruturas, 

construções e benfeitorias existentes no terreno, sendo que em prédios rústicos deve 

observar o seguinte:  

1. O titular do DUAT interessado em vender ou doar os seus bens deve requer à 
entidade que lhe autorizou o pedido a necessária autorização juntando: i) 
comprovativos de pagamento das taxas anuais; ii) demarcação do terreno; iii) vistoria 
sobre o cumprimento do plano de exploração (no caso de actividades económicas).  
Os Serviços de Cadastro procedam à vistoria do terreno, para a constatação do grau 
de cumprimento do plano de exploração pelo titular, e havendo alteração do plano de 
exploração o processo deverá observar os requisitos do processo de titulação 
(consulta as comunidades, parecer do administrador, parecer do DPTADER, 
Governador e pareceres técnicos de outras entidades que superintendem a actividade 
económica). 

 

2. Reunidos os requisitos para ser autorizada a transmissão do direito sobre os bens, os 
Serviços de Cadastro submetem o processo à decisão da entidade competente, 
devendo fazer menção de: 
a. Transmissão do direito de propriedade sobre as benfeitorias, construções e 

infraestruturas legalmente construídas e propriedade do actual para o futuro titular;  
b. Manifestação clara da vontade do actual titular na transferência de registo do 

DUAT para o beneficiário dos bens acima referidos; 
c. Alteração do plano de exploração, se tiver havido. 

 

3. Autorizada a transmissão, os Serviços de Cadastro emitem uma certidão relativa à 
aprovação do pedido e averbam o direito em nome do novo titular no título do 
transmitente dos bens (antigo titular do DUAT) sem necessidade de se abrir um novo 
processo em nome do novo titular). 

 

q. Transmissão da titularidade: 

A transmissão de registo de titularidade do DUAT ocorre quando o titular de DUAT, de uma 

determinada parcela, se associa ou constitui uma sociedade comercial e requer a entidade 

que lhe autorizou o DUAT, a transmissão do registo da titularidade de DUAT em nome da 

Sociedade, devendo para isso apresentar os estatutos que comprovam que este é sócio na 

sociedade. 

Após a recepção do requerimento, os Serviços de Cadastro, devem fazer o averbamento no 

título e no respectivo processo, recorrendo ao SiGIT, sem necessidade de submeter a 

entidade que autorizou o DUAT. Esta transmissão de registo da titularidade de DUAT, pode 

ocorrer tanto na autorização provisória, como na definitiva. 
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r. Outros procedimentos 

Para além dos procedimentos supracitados existem os seguintes pedidos:  

a. Cessão de exploração 
b. Alteração de área; 
c. Renovação do DUAT; 
d. Denúncia de conflito de terra; 
e. Desanexação da parcela; 
f. Mudança da actividade; 
g. Reactivação de processos em consequência de decisões de Tribunais; 
h. Alteração do plano de exploração/ mudança da actividade; 
I. Co-titularidade. 

Secção 3 - Vistoria, Fiscalização e Controlo de qualidade 

CAPÍTULO XIII 

VISTÓRIA DE AGRIMENSURA E CADASTRO 

Nos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro funciona um sector de Agrimensura, o qual 

se encarrega pelos trabalhos de reconhecimento, fiscalização, verificação das demarcações 

e vistorias. 

O reconhecimento consiste na identificação da localização da parcela pretendida, suas 

confrontações com terrenos vizinhos. 

A fiscalização consiste na verificação do cumprimento dos planos de exploração de uso e 

aproveitamento da terra e levantar autos de notícia em casos de se constatarem infrações. 

A vistoria consiste na avaliação e confirmação da qualidade da Demarcação dos trabalhos 

realizados e da informação técnica fornecida pelos agrimensores ajuramentados e pelos 

técnicos dos serviços públicos de cadastro.  

VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS 

Os parâmetros de qualidade que aqui se definem visam garantir a obtenção de dados 

fidedignos capazes de integrar um sistema de informação. 

Os dados cadastrais não podem apresentar deficiências nos aspetos que a seguir são 

apresentados. 

 

s. Completude 

Tabela 4: Omissão de dados 

Omissão de dados 

Nome Percentagem de ausência de dados 
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Elemento de qualidade dos 

dados 

Completude 

Sub-elemento de 

qualidade dos dados 

Omissão 

Medida básica da 

qualidade dos dados 

Percentagem de dados em falta 

Definição Dados em falta em relação aos dados existentes, tendo por base a 

estrutura de dados definida. 

Tipo de valor da qualidade 

dos dados 

Percentagem 

Exemplo Marco de propriedade existente no terreno e não coordenado. 

Valor de medida 0% (zero por cento) para as entidades Ponto Coordenado, Estrema, 

Polígono Objeto Cadastro, Objeto Cadastro. 

 

Tabela 5: Excesso de dados 

COMISSÃO 

Nome Percentagem de excesso de dados 

Elemento de qualidade dos 

dados 

Completude 

Sub-elemento de 

qualidade dos dados 

Comissão 

Medida básica da 

qualidade dos dados 

Percentagem de dados em excesso 

Definição Dados excedentes em relação aos dados existentes, tendo por base a 

estrutura de dados definida. 

Tipo de valor da qualidade 

dos dados 

Percentagem 

Exemplo Marco de propriedade coordenado e não existente no terreno. 
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Valor de medida 0% (zero por cento) para as entidades Ponto Coordenado, Estrema, 

Polígono Objeto Cadastro, Objeto Cadastro. 

 

t. Consistência topológica 

Tabela 6: Sobreposição de pontos coordenados 

SOBREPOSIÇÃO 

Ponto Coordenado 

Definição: Local de coordenadas conhecidas que determina a geometria de uma ou mais estremas. 

Nome Sobreposição de pontos 

Nome alternativo Overlap 

Elemento de qualidade dos dados Consistência lógica 

Sub-elemento de qualidade dos dados Consistência topológica 

Definição 

Indicação de que não existe sobreposição topológica entre 

os pontos cadastrais demarcados incluídos em Ponto 

Coordenado, com exceção de parcelas que estejam em 

conflito entre titulares. 

Descrição 

Nenhum dos pontos cadastrais demarcados se pode 

sobrepor, com exceção de parcelas que estejam em 

conflito entre titulares. 

 
 

Tabela 7: Sobreposição de estremas/limites 

SOBREPOSIÇÃO 

Vertice/Estrema/limite 

Linha imaginária delimitadora do prédio e que é definida pelas coordenadas dos marcos da parcela, 

mas que também pode estar materializada no terreno (muro, vedação, sebe, etc…). 

Nome Sobreposição de vértices/estremas 
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Nome alternativo Overlap 

Elemento de qualidade dos dados Consistência lógica 

Sub-elemento de qualidade dos dados Consistência topológica 

Definição Indicação de que nenhuma estrema se pode sobrepor a ela 

própria, com exceção de prédios que estejam em conflitos 

entre Titulares. 

Descrição Nenhuma das estremas se pode sobrepor, com exceção de 

prédios que estejam em conflitos entre Titulares. 

 
 

Tabela 8: Sobreposição de polígonos de objetos de cadastro 

SOBREPOSIÇÃO 

Polígono Objeto Cadastro 

Superfície no plano delimitado por vértices/estremas que constituem uma poligonal fechada que 

define espacialmente o objeto do cadastro 

Nome Sobreposição de polígonos 

Nome alternativo Overlap 

Elemento de qualidade 

dos dados 
Consistência lógica 

Sub-elemento de 

qualidade dos dados 
Consistência topológica 

Definição 
Indicação que nenhum dos polígonos correspondentes a objetos cadastrais 

se pode sobrepor, com exceção de prédios em conflitos entre Titulares. 

 
 

Tabela 9: Lacuna entre pontos coordenados 

LACUNA 

Ponto Coordenado   
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Nome Lacuna entre pontos coordenados 

Nome alternativo Gap 

Elemento de 

qualidade dos dados 

Consistência lógica 

Sub-elemento de 

qualidade dos dados 

Consistência topológica 

Definição Não podem existir pontos de coordenadas conhecidas que se encontrem 

caracterizados como sendo do mesmo tipo e que distem menos que o EMQ 

definido, com exceção de prédios em conflitos entre Titulares. 

Descrição Todos os pontos coordenados e que sejam do mesmo tipo, e que distam 

menos que o valor definido para o EMQ são considerados como sendo um só, 

com exceção de prédios que estejam em conflitos entre Titulares. 

 
 

Tabela 10: Lacuna entre polígonos de objeto de cadastro 

LACUNA 

Polígono Objeto Cadastro   

Nome Sobreposição de polígonos 

Nome alternativo Gap 

Elemento de qualidade dos 

dados 
Consistência lógica 

Sub-elemento de qualidade dos 

dados 
Consistência topológica 

Definição 
Indicação que não podem existir lacunas entre polígonos de 

objectos cadastrais com excepção de parcelas sem titulares. 

Descrição 

Na área correspondente à operação não podem existir lacunas entre 

os vários tipos de polígonos de objectos cadastrais com excepção 

de parcelas sem titulares. 

 
 

Tabela 11: Lacuna entre estrema e polígono de objecto de cadastro 
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LACUNA 

Estrema e Polígono Objecto 

Cadastro 

  

Nome Lacuna entre estrema e polígono de objeto de cadastro. 

Nome alternativo Gap 

Elemento de qualidade dos 

dados 

Consistência lógica. 

Sub-elemento de qualidade 

dos dados 

Consistência topológica. 

Definição Indicação que não podem existir lacunas entre polígonos de objetos 

cadastrais e estremas. 

 

 

Tabela 12: Lacuna entre ponto coordenado e estrema I 

LACUNA 

Ponto Coordenado e Estrema - I   

Nome Lacuna entre ponto coordenado e estrema. 

Nome alternativo Point-in-edge. 

Elemento de qualidade dos 

dados 

Consistência lógica. 

Sub-elemento de qualidade dos 

dados 

Consistência topológica. 

Definição Os pontos de coordenadas conhecidas que se encontram 

caracterizados como tipo Marco ou Marca de parcela ou Ponto de 

Estrema têm de coincidir com linhas que identifiquem pelo menos 

uma estrema. 

Descrição Não podem existir lacunas entre a entidade estrema com a 

entidade ponto coordenado do tipo marco ou marca de parcela ou 

de estrema, i.e., cada estrema tem de coincidir com o ponto 

coordenado que gerou. 
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Tabela 13 - Lacuna entre ponto coordenado e estrema II 

LACUNA 

Ponto Coordenado e Estrema - II   

Nome Lacuna entre estrema e ponto coordenado. 

Nome alternativo Point-in-edge. 

Elemento de qualidade dos 

dados 
Consistência lógica. 

Sub-elemento de qualidade dos 

dados 
Consistência topológica. 

Definição 
Indicação de que não podem existir lacunas entre estremas e 

pontos coordenados. 

Descrição 

Todas as estremas recolhidas ao longo da operação de cadastro 

têm que, em cada uma das suas extremidades, coincidir com um 

ponto coordenado. 

 

 

u. Posicional 

Tabela 14 - EMQ Pontos Demarcados 

Pontos Cadastrais 

(1) As coordenadas dos pontos cadastrais têm que apresentar um EMQ inferior ou igual a 40 

(quarenta) centímetros nas áreas com características urbanas e 70 (setenta) centímetros nas áreas 

rurais. 

(2) No confronto de qualquer amostra representativa com os valores obtidos por observações de 

precisão, 90% (noventa por cento) dos pontos cadastrais determinados, não pode apresentar 

diferenças (desvios) planimétricos superiores a 60 (sessenta) centímetros e 1 (um) metro 

respetivamente nas áreas urbanas e rurais. 
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NOTA: 

Erro Médio Quadrático (EMQ) – (de forma simples) é utilizada para avaliar o desvio das 

coordenadas dos marcos de prédio obtidas por quem executa a demarcação 

(Ajuramentados) relativamente aos seus valores efectivos determinados no terreno por 

técnicas topográficas de levantamento topográfico de precisão determinada pela DINAT: 

𝐸𝑀𝐶𝑥𝑦 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑇

𝑛

𝑖=1

− 𝑥𝑖𝐶)
2 + (𝑦𝑖𝑇 − 𝑦𝑖𝐶)

2 

n = número de pontos da amostra; 

𝑥𝑖𝑇, 𝑦𝑖𝑇 = coordenadas planimétricas dos marcos dos obtidas pelo DINAT para o ponto i; 

𝑥𝑖𝐶, 𝑦𝑖𝐶 = coordenadas planimétricas do mesmo ponto i recolhidas pelos Ajuramentados 

sobre a cartografia de suporte ou directamente no terreno com recurso a métodos 

topográficos. 

Legislação aplicável 
 

1. Constituição da República de Moçambique, 2004,  
2. Lei de terras nº 19/97, de 1 de Outubro  
3. Lei nº 16/92, de 14 de Outubro, autoriza actividade do agrimensor ajuramentado. 

4. Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro, que aprova a Lei do Ambiente.  

5. Lei n.º 10/99, de 7 de Julho, que estabelece os princípios e normas básicas 
sobre a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos florestais 
e faunísticos.  

6. Lei n.º 14/2002, de 26 de Junho, que aprova a Lei de Minas.  

7. Lei n.º 11/2007, de 27 de Junho, que actualiza a legislação fiscal relativa às 
actividades mineiras.  

8. Decreto nº 77/99, de 15 de Outubro, taxas anuais relativas ao uso e aproveitamento 
da terra. 

9. Decreto nº 50/2007 de Outubro, altera alínea d) do artigo 35 do regulamento da lei de 
terras, no âmbito de delimitação de terras comunitárias. 

10. Diploma Ministerial conjunto 76/99 de 16 de Junho, regulamenta a distribuição das 
receitas de cobrança de taxas anuais relativos ao DUAT.  

11. Diploma Ministerial nº 29-A/2000 de 17 de Marco, relativo a delimitação das áreas 
comunitárias e singulares nacionais de boa fé. 

12. Diploma Ministerial n.º 144/2010, de 24 de Novembro, que actualiza as taxas 
do DUAT.  

13. Decreto n.º 66/98, de 8 de Dezembro, que aprova o Regulamento da Lei de Terras 
(em vigor). 

14. Decreto n.º 15/2000, de 20 de Junho, que estabelece as formas de articulação dos 
órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias.  

15. Decreto n.º 30/2001, 15 de Outubro (com as respectivas rectificações publicadas a 23 
de Janeiro de 2003) que aprova as normas de funcionamento dos serviços da 
Administração Pública.  

16. Decreto n.º 1/2003, de 18 de Fevereiro, que introduz alterações ao Regulamento da 
Lei de Terras (artigo 20 e 39).  

17. Decreto n.º 11/2003, de 25 de Março, que alteração o Regulamento de Florestas e 
fauna Bravia (Artigos 20, 21 e 29).  
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18. Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro (com as alterações introduzidas pelo Decreto 
n.º 42/2008, de 04 de Novembro), que aprova o Regulamento sobre o Processo de 
Avaliação Ambiental.  

19. Decreto n.º 26/2004, de 20 de Agosto, que aprova o Regulamento Ambiental para a 
Actividade Mineira.  

20. Decreto n.º 60/2006, de 26 de Dezembro, que aprova o Regulamento do Solo Urbano. 
21. Decreto n.º 62/2006, de 26 de Dezembro, que aprova o Regulamento da Lei de 

Minas. 
22. Decreto n.º 45/2006, de 30 de Novembro, que aprova o Regulamento para a 

Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro  
23. Decreto n.º 43/2007, de 30 de Outubro, que aprova o Regulamento de Licenças e 

Concessões de Águas.  
24. Decreto n.º 50/2007, de 16 de Outubro, que altera Regulamento da Lei de Terras 

(Artigo 35).  
25. Decreto n.º 23/2008, de 01 de Julho, que aprova o Regulamento da Lei do 

Ordenamento do Território.  
26. Decreto n.º 43/2009, de 21 de Agosto, que aprova o Regulamento da Lei do 

Investimento.  
27. Decreto n.º 77/2009, de 15 de Dezembro, que aprova o Regulamento das Zonas de 

Interesse Turístico.  
28. Decreto n.º 79/2009, de 29 de Dezembro, que aprova o Regulamento de Servidão 

Militar.  
29. Decreto n.º 42/2010, de 20 de Outubro, que cria o Fórum de Consulta sobre Terras.  
30. Decreto n.º 43/2010, de 20 de Outubro, que introduz alteração no Regulamento da Lei 

de Terras (n.º 2 do artigo 27).  
31. Diploma Ministerial nº 29-A/2000, de 17 de Março, que aprova o Anexo Técnico ao 

Regulamento da Lei de Terras.  
32. Diploma Ministerial n.º 17/2001, de 7 de Fevereiro, que define os mecanismos da 

transição das áreas de conservação para o Ministério do Turismo.  
33. Diploma Ministerial n.º 80/2004, de 14 de Maio, que aprova o Regulamento de 

Articulação dos Órgãos das Autarquias Locais com as Autoridades Comunitárias.  
34. Diploma Ministerial n.º 67/2009, de 17 de Abril, aprovou o Guião sobre a Organização 

e o Funcionamento dos Conselhos Locais.  
35. Diploma Ministerial n.º 158/2011, de 15 de Junho, que fixa os procedimentos a serem 

seguidos para a realização da consulta comunitária.  
36. Resolução n.º 10/95, de 17 de Outubro, que aprova a Política de Terras e as 

respectivas Estratégias de Implementação. 
37. Resolução n.º 18/2007, de 30 de Maio, que aprova a Política de Ordenamento do 

Território.  
38. Resolução n.º 70/2008, de 30 de Dezembro, que aprova os procedimentos para 

apresentação e apreciação de propostas de investimento envolvendo extensão de 
terra superior a 10 000 hectares. 

ANEXOS 
 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE TERRAS 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
 

 
 

 


