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NOTA EXECUTIVA 

1 INTRODUÇÃO 

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

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 reforma. Esses relatórios iniciais foram objecto 

de debates em Maputo e nas províncias (consultas regionais) que trouxeram comentários e sugestões 

para os “produtos” finais.   

 

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: 
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➢ 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, onde 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.  

 

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 desenvolvomento economico e social do país remete-nos a uma 
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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”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. 

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: 

 

 

                                                

 

 

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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➢ 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: 

➢ 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; 

➢ 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. 

   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 de intervenção de um novo actor neste processo representado por 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. 
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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: 

➢ Contribuir para a transformação do processo de Consultas comunitárias que tenham em vista 

a protecção de direitos e meios de subsistência das Comunidades locais; 

➢ 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: 

➢ 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; 

➢ 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); 

➢ 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: 

➢ 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. 

➢ O processo decorra sobre uma fiscalização eficaz; 

➢ Definição de um papel claro e robusto para o governo distrital ou outra entidade local similar 

(municípios); 

➢ O pronunciamento ou posição da Comunidade expressa durante a consulta seja vinculativa 

para o Estado (entidade competente); 

➢ 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 
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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  

Adicionalmente, até ao término do período de elaboração do presente relatório, não foi possível obter 

contributos de algumas instituições relevantes na investigação e intervenção na cadeia de valor do 

caju. Em compensação, técnicos seniores do INCAJU, IIAM e independentes, contribuíram 

grandemente nos resultados desta consultoria.  

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 (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 da 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 respeitar 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 (pessoa 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;  
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➢ 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 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 A ausência de critério para a aferição do incumprimento do Plano de Exploração; falta 

de objectividade nos processos de fiscalização;  

o A 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 infraestruturas 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 têm 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 infraestruturas 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 redação.  

 

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, infraestruturas 

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 pretanda 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 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 infraestruturas 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 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 infraestruturas, 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 
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devidamente fundamentada, devendo dentre outras questões, definir-se, na ocasião o destino 

a dar às infraestruturas 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 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 procedimental que reagrupa o princípio de imparcialidade administrativa e do 

princípio de decisão. 

 

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 
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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 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 a 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 
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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. 

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 FCT. 

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” transações 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 transações 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”. 

➢ 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:  
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➢ 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 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; 



15 

NOTA EXECUTIVA 

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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