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Introdução 

A crescente pressão sobre terras no meio rural e periurbano, decorrente de factores económicos, 

demográficos e ambientais, assim como a evolução dos processos normais de desenvolvimento local, 

impõem como premente e urgente o preenchimento de algumas lacunas que persistem no quadro 

legal sobre terras aprovado em 1997, dentre as quais se destaca a questão da participação e 

representação comunitária. Com efeito, a necessidade de operacionalização do Artigo 30 da Lei de 

Terras1,  através da aprovação de um instrumento legal sobre mecanismos de actuação e 

representação próprios das comunidades locais, vem sendo defendida por vários quadrantes da 

sociedade, dado o seu potencial para ajudar a promover  processos de desenvolvimento local, 

incluindo investimentos baseados na terra, que sejam pacíficos e consensuais, que sejam conduzidos 

de acordo com os princípios constitucionais e com a visão da Política Nacional de Terras em vigor, 

e para reduzir assim a crescente conflitualidade sobre a terra.  

Porque  a participação e representação comunitária não é circunscrita a processos relativos ao 

licenciamento da ocupação de terras para investimentos públicos ou privados, abrangendo igualmente 

processos mais amplos de desenvolvimento local, o objectivo deste trabalho transcende, 

necessariamente, a mera revisão da questão da representação comunitária no contexto das consultas 

comunitárias e parcerias comunitário-privadas conduzidas e negociadas no contexto dos referidos 

processos de licenciamento. 

Antes da abordagem da representação comunitária no contexto de investimentos, impõe-se a 

clarificação e harmonização do papel e peso e integração dos dois regimes jurídicos prevalecentes no 

sector de terras, designadamente o regime formal e o regime costumeiro. A seguir, impõe-se uma 

ampla revisão de conceitos legais, dentre os quais destacamos o conceito de ‘comunidade local’, de 

‘terras das comunidades locais’, de ‘uso e ocupação comunitária’, de ‘jurisdição comunitária’ e de 

‘domínio comunitário’, de ‘governação comunitária’, entre outros, na perspectiva de como são ou 

devem ser vistos e tratados nos regimes jurídicos acima mencionados.  

Ademais, a questão da representação comunitária implica também uma análise do modelo e estrutura 

da governação pública administrativa ao nível local, incluindo a clarificação do espaço e mecanismos 

legais de integração das autoridades comunitárias (tradicionais e não tradicionais) nessa estrutura no 

contexto da governação descentralizada e democrática promovida no país.  

Assim, a presente Nota Técnica procura oferecer as bases para uma consulta ampla entre os distintos 

grupos de interesse nacionais e estrangeiros, sobre o tema da participação comunitária no geral, e da 

representação comunitária em particular. Especificamente, e depois de uma breve revisão da base 

constitucional, política e legal vigente que deverá servir como referência, apresentam-se as diferentes 

questões que deverão ser alvo de reflexão, debate e clarificação. O objectivo da Nota Técnica é o de 

apoiar a condução das consultas que serão conduzidas em todo o país, envolvendo o maior número 

possível de actores e sectores, de modo a que sejam estabelecidos os consensos necessários a serem 

cristalizados por via de um instrumento legal que deverá substituir ou melhorar os instrumentos e 

interpretações que até agora têm sido utilizados com impactos por vezes negativos ou, pelo menos, 

questionáveis. 

 

I. Base Constitucional e Política da Participação e Representação Comunitária 

1. Constituição da República (2004)  

 

A importância da participação dos cidadãos no processo de desenvolvimento nacional, incluindo a 

participação das comunidades locais da gestão e administração da terra e outros recursos naturais, 

recebeu reconhecimento e legitimidade constitucional desde a independência nacional em 1975. Este 

reconhecimento foi cristalizado nos diversos textos constitucionais adoptados desde 1990, assim 

como em diversas políticas, estratégias e programas de desenvolvimento nacional. Dois aspectos 

                                                 
1 Lei No.19/97, de 1 de Outubro. 
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essenciais merecem destaque para o tema desta nota, nomeadamente o princípio do ‘Pluralimo 

Jurídico’ e a figura jurídica do Domínio Público Comunitário’. 

 

a) Pluralismo Jurídico e Institucional 

 

O Artigo 4 da Constituição da República, prescreve que:  

 

“O Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que 

coexistem na sociedade moçambicana, na medida em que não contrariem os valores 

e os princípios fundamentais da Constituição.” 

 

Como também se pode ler no seguinte dispositivo constitucional, e ainda naquilo em que não 

contrariem a Constituição, as comunidades locais usam as suas normas e práticas costumeiras para a 

gestão da terra e recursos naturais, bem como para a gestão de outros assuntos da sua vida. O Artigo 

118 da Constituição da República, versando sobre a autoridade tradicional, determina que:  

 

“1. O Estado reconhece e valoriza a autoridade tradicional legitimada pelas 

populações e segundo o direito consuetudinário. 

2. O Estado define o relacionamento da autoridade tradicional com as demais 

instituições e enquadra a sua participação na vida económica, social e cultural do 

país, nos termos da lei.” 

 

 Neste contexto, as instituições comunitárias (tradicionais e não tradicionais), legitimamente 

reconhecidas pelos membros das respectivas comunidades, são as entidades que, ao nível local, 

representam a base institucional indispensável à responsabilidade da administração pública de, por via 

dos governos locais, assegurar uma gestão e administração de terras participativa que inclua e respeite 

os interesses legítimos das comunidades locais. A este respeito, cabe mencionar também o Artigo 

263, que versa sobre a organização e funcionamento dos órgãos do Estado, determinando que: 

 

“1. A organização e o funcionamento dos órgãos do Estado a nível local obedecem 

aos princípios de descentralização e desconcentração, sem prejuízo da unidade de 

acção e dos poderes de direcção do Governo. 

2. No seu funcionamento, os órgãos locais do Estado, promovendo a utilização dos 

recursos disponíveis, garantem a participação activa dos cidadãos e incentivam a 

iniciativa local na solução dos problemas das comunidades.  

(...) 

5. A lei determina os mecanismos institucionais de articulação com as comunidades 

locais, podendo nelas delegar certas funções próprias das atribuições do Estado.” 

 

Nesta perspectiva, a representação das comunidades locais nos processos desenvolvimento 

socioeconómico local, incluindo processos de consultas comunitárias, de delimitação e demarcação 

de terras e outros processos relevantes da vida local é, também, um dos pilares de suporte da 

governação inclusiva, democrática e descentralizada adoptada pelo país. 

 

a) Domínio Público Comunitário 

 

O reconhecimento constitucional da comunidade local como gestora de pleno direito das terras que 

ocupa e dos recursos nela existentes ganhou dimensão especial através da inserção da figura do 

domínio público comunitário através do Artigo 98, No.3, da Constituição da República. Esta figura 

jurídica, adoptada em 2004, e cujo regime deveria ter sido fixado por legislação ordinária (mas ainda 

não o foi) impõe a necessidade de clarificação e fortalecimento não só da base legal, como também da 

base institucional comunitária através da qual deverão ser conduzidos e coordenados os processos 
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comunitários de gestão de bens integrados no domínio público comunitário. Importa, a este respeito, 

reter o conteúdo da disposição referente à propriedade do Estado e domínio público: 

 

“1. Os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores, no 

mar territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva são 

propriedade do Estado. 

2. Constituem domínio público do Estado: 

a) a zona marítima; 

b) o espaço aéreo; 

c) o património arqueológico; 

d) as zonas de protecção da natureza; 

e) o potencial hidráulico; 

f) o potencial energético; 

g) as estradas e linhas férreas; 

h) as jazidas minerais; 

i) os demais bens como tal classificados por lei. 

3. A lei regula o regime jurídico dos bens do domínio público, bem como a sua 

gestão e conservação, diferenciando os que integram o domínio público do Estado, 

o domínio público das autarquias locais e o domínio público comunitário, com 

respeito pelos princípios da imprescritibilidade e impenhorabilidade. 

 

Por força da necessidade constitucionalmente imposta de regulamentar o domínio público 

comunitário, é incontornável que, ao discutir-se a questão da representação comunitária, sejam 

discutidos e clarificados também os princípios que deverão orientar a concepção do regime jurídico 

subjacente a este domínio, clarificando de forma particular o poder e responsabilidades atribuídas às 

autoridades comunitárias reconhecidas no contexto da gestão da terra e outros recursos naturais aí 

existentes. Dito de outro modo, as normas a aprovar sobre representação comunitária deverão, 

necessariamente, sob pena de dispersão e desconexão, incluir a representação no âmbito do exercício 

de direitos e responsabilidades atinentes ao domínio público comunitário sobre a terra e recursos 

naturais. 

 

2. Política Nacional de Terras (1995)2  

 

No sector de terras, o reconhecimento da importância do papel das comunidades locais foi expresso 

pela Política Nacional de Terras de 1995, onde a preocupação em assegurar a participação comunitária 

decorre fundamentalmente da prioridade dada pela política à protecção dos direitos e interesses das 

comunidades locais sobre a terra e outros recursos naturais.  De acordo com o Ponto 18, os princípios 

fundamentais da Política Nacional de Terras podem ser resumidos na seguinte declaração: 

 

“Assegurar os direitos do povo moçambicano sobre a terra e outros recursos naturais, assim 

como promover o investimento e o uso sustentável e equitativo deste recursos.” 

 

No contexto do tema desta Nota, importa destacar as seguintes orientações políticas: 

 

Ponto 20: Reconhecimento por parte da Lei de Terras dos direitos consuetudinários em 

relação ao acesso e gestão de terras, incluindo os vários sistemas de direitos de transferência 

e de herança, bem como o papel dos líderes locais na prevenção e resolução de conflitos e 

na legitimação e legalização da ocupação de uma determinada área.  

Ponto 21: Necessidade de integração do ‘serviço público’ oferecido pelos sistemas 

consuetudinários na administração e gestão e de terras nas zonas rurais. 

                                                 
2 Resolução No.10/95, de 17 de Outubro. 
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Ponto 23, in fine: Necessidade de identificar as áreas de ocupação comunitária, cujos 

territórios serão demarcados e registados no Cadastro Nacional. 

Ponto 25: Obrigatoriedade de negociação com as comunidades locais para o acesso a terras 

por elas ocupadas, podendo a comunidade entrar como parceira com partilha de lucros e 

benefícios resultantes dos investimentos. O Estado, a vários níveis, deve acompanhar a 

consulta e diálogo entre investidores e comunidades locais. 

Ponto 61:, Prevalência do direito consuetudinário na transmissão de direitos de uso e 

aproveitamento da terra nas áreas onde predomina o sector familiar. O acesso do investidor 

a estas áreas será negociado e acordado com a comunidade. Esta negociação com a 

comunidade deverá ser apoiada pelos órgãos competentes do Estado a vários níveis.   

  

 

2. Representação Comunitária na Legislação sobre Terras 

A questão da ‘representação comunitária’ foi sempre polémica e desafiante já desde o processo de 

aprovação da Lei de Terras de 1997 (GoM, 1996). Consciente já da complexidade do assunto, os 

legisladores da própria Lei de Terras remeteram o assunto para tratamento em instrumento legal 

distinto. O Artigo 30 da Lei de Terras limitou-se a determinar que: 

 

“Os mecanismos de representação e actuação próprios das comunidades locais, no que 

respeita aos direitos de uso e aproveitamento da terra são fixados por lei.” 

 

Não tendo a referida lei sido até aqui aprovada, prevalece uma lacuna legal desde 1997 e que não foi 

sanada mesmo após a inclusão da figura do domínio público comunitário na Constituição de 2004. De 

facto, à lacuna legal de 1997 sobrepôs-se a lacuna legal relativa à aprovação da legislação ordinária que 

deveria conter o regime jurídico do domínio público comunitário, e que perdura desde 2004.  

 

3. Representação Comunitária na Legislação sobre Florestas, Fauna Bravia outros 

Recursos Naturais 

 

A questão da representação comunitária também aparece no contexto da legislação florestal e 

faunística. Nestes dois casos também não há referência explícita a estruturas tradicionais, mas sim à 

necessidade de envolvimento da população local.  

No contexto da Lei de Florestas e Fauna Bravia (LFFB)3, o Artigo 31 cria os ‘conselhos locais de gestão 

de recursos, constituídos por representantes das comunidades locais, do sector privado, das 

associações e das autoridades locais do Estado’ (os COGEPS), que devem assegurar a participação de 

todos os grupos de interesse incluindo comunitários.  É importante notar que os COGEPs não 

substituem as comunidades, de quem devem receber orientações e a quem devem prestar contas. No 

caso específico dos COGEPs é inclusivamente questionável a sua função de representante da 

comunidade local dada a sua composição multissectorial, que se presta mais à coordenação do que à 

representação. Nesta perspectiva, os representantes da comunidade local, sejam eles quais forem, 

participam no COGEP para efeitos de coordenação e colaboração, não sendo o COGEP a instituição 

que representa a comunidade local. No sector de águas, a legislação específica4 prevê a criação de 

associações de utentes, obviamente com funções de representação de grupos de interesses e não 

necessariamente de interesses da generalidade dos membros das comunidades a que pertençam.   

É importante notar também que a comunidade local incluída e definida na LFFB é a mesma comunidade 

local prevista na Lei de Terras.  De facto, a entidade de referência em todos os instrumentos legais 

relativos à gestão de recursos naturais é a “Comunidade Local”, definida pela legislação de terras. 

Assim, e em princípio, a estrutura criada ou existente, para representação de uma comunidade local 

para os fins previstos no Artigo 24 da Lei de Terras deverá exercer este papel tanto perante a 

                                                 
3 Lei No.10/99, de 7 de Julho.   
4 Lei No.16/91, de 3 de Agosto 
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comunidade local enquanto titular de um DUAT colectivo, como perante a comunidade local enquanto 

utilizadora e gestora dos demais recursos naturais existentes dentro dos limites do seu DUAT.  

 

II. Participação e Representação Comunitária na Legislação sobre Descentralização 

Administrativa  

 

No contexto do processo de ‘descentralização administrativa, valorização da organização social das 

comunidades locais e aperfeiçoamento das condições da sua participação na administração pública 

para o desenvolvimento socioeconómico e cultural do país’, foi aprovado o Decreto No 15/2000 de 

20 de Junho5.  Este decreto, que contém normas para a articulação dos órgãos locais do Estado com 

as Autoridades Comunitárias, criou a figura da ‘Autoridade Comunitária’, vista por muitos no sector 

da administração das terras como a resposta ao Artigo 30 da Lei de Terras. O Artigo 1, No1. Do 

referido Decreto contém a seguinte definição de autoridades comunitárias: 

 

“São autoridades comunitárias os chefes tradicionais, os secretários de bairro ou aldeia e outros líderes 

legitimados como tais pelas respectivas comunidades locais”. 

 

Por sua vez, o Artigo 1, No.1, do Diploma Ministerial 107-A/2000, que regula o Decreto No 15/2000, 

mantendo a mesma definição de autoridades comunitárias, oferece os seguintes detalhes: 

 

a) Chefes tradicionais: as pessoas que assumem e exercem a chefia de acordo com as regras 

tradicionais da respectiva comunidade; 

b) Secretários de bairro ou de aldeia: as pessoas que assumem a chefia por escolha feita pela 

população do bairro ou aldeia a que pertençam; 

c) Outros Líderes Legitimados: as pessoas que exercem algum papel económico, social, religioso ou 

cultural aceites pelos grupos sociais a que pertencem. 

 

Desde a aprovação do Decreto 15/2000, e sobretudo após a aprovação de algumas normas adicionais 

sobre o processo de consultas comunitárias, onde a questão de representação também é tratada, a 

questão sobre quem legitimamente representa a Comunidade Local no que respeita aos direitos de 

uso e aproveitamento de terra tem sido muito debatida. Esta questão assumiu uma importância 

acrescida por força da demanda crescente pela terra como recurso básico de investimentos públicos 

e privados de variada dimensão.   Evidentemente, a questão de quem representa a comunidade local 

durante as consultas comunitárias assumiu sempre importância particular, considerando que o 

resultado de uma decisão tomada pelo ‘representante’ pode ser a cedência da terra dos membros das 

comunidades eventualmente não consultados e/ou sem poder para influenciar decisões. Este tipo de 

resultado tem implicações evidentes e sérias para a base de subsistência e segurança alimentar dos 

membros das comunidades em questão supostamente ‘representados’ pelas ‘autoridades 

comunitárias’ identificadas pelo governo local (e não pelas próprias comunidades) como 

‘representativas’ da totalidade da comunidade local. 

 

III. Normas sobre Representação Comunitária:  Questões Conceituais, Legais, 

Institucionais e de Governação para Debate 

 

1. Conceito de “Comunidade Local 

 

Qualquer debate sobre gestão e administração de terras e recursos naturais pelas comunidades locais, 

incluindo aspectos de organização e funcionamento institucional comunitário, impõe à partida, a 

revisão da definição legal de “Comunidade Local”, tida como: 

 

                                                 
5 A referência citada vem do Preâmbulo do Decreto 
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“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.”  

 

Esta definição vem contida no Artigos 1, no.1 da Lei de Terras tendo como base um sistema de 

produção que integra vários recursos e as estruturas socais necessárias para assegurar o seu ‘uso e 

aproveitamento’.  Esta definição foi incluída em vários instrumentos legais subsequentes relativos à 

gestão de recursos naturais, tais como a Lei de Florestas e Fauna Bravia e a Lei de Ordenamento do 

Território6. Note-se que a lei de florestas e fauna bravia incluiu na definição as áreas de caça. 

Subsequentemente, com a aprovação da lei de Minas em 20147, a definição passou a integrar também 

“áreas potenciais a exploração de recursos mineiros e petrolíferos, outros afins”. Importa destrinçar 

aqui os elementos que compõem esta definição, nomeadamente:   

 

a) Substrato social: indivíduos, famílias e colectividade; 

b) Base territorial: áreas de uso habitacional, económico, cultural/tradicional 

integradas em áreas cujos limites são definidos e reconhecidos pela colectividade; 

c) Uma diversidade de recursos naturais, essenciais para o sistema local de ‘uso e 

aproveitamento’ 

d) Objectivo/interesse socioeconómico da colectividade: salvaguarda de interesses 

comuns; 

e) Enquadramento na divisão administrativa: nível de localidade ou inferior; 

 

No entanto, no contexto da administração pública ao nível local, é de registar uma inovação conceitual 

preocupante, designadamente a definição de “comunidade local” contida no regulamento do Decreto 

15/2000, que regula as formas de articulação entre os órgãos locais do Estado e as comunidades locais, 

aprovado pelo Diploma Ministerial 107-A/2000. Este diploma, que tem como foco ‘as formas de 

articulação dos órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias’ e não o uso e 

aproveitamento da terra e outros recursos naturais, introduziu uma inovação quando definiu uma 

comunidade local como sendo: 

 

“Os conjuntos de população e pessoas colectivas compreendidas numa determinada unidade 

de organização territorial, nomeadamente localidade, posto administrativo e distrito.” (Artigo 

1.5-DM 107-A/2000)  

 

Questão para debate: Necessidade, objectivo e impacto da definição de ‘comunidade 

local’ 

 

1. Tratamento e representação da heterogeneidade social (género, idade, ocupação económica, 

filiação religiosa, filiação partidária) e critérios de inclusão e exclusão (residência, exercício de 

actividade, laços de parentesco)’ 

2.  ‘comunidades’ versus ‘cidadãos individuais’ e ‘grupos de cidadãos’   

3. ‘comunidades locais rurais’ versus ‘comunidades locais urbanas’ 

 

2. Conceito de Ocupação e Uso de Terras pela Comunidade Local  

 

A definição de ‘Comunidade Local’ é essencial para perceber os limites das terras ocupadas por tais 

comunidades, bem como para clarificar o conceito de “Uso e Ocupação Comunitária”.  A leitura e 

interpretação integrada desta definição legal permite inferir que: 

 

                                                 
6 Lei No.19/2007, de18 de Julho. 
7 Lei No.20/2014, de 18 de Agosto. 
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a) As terras comunitárias transcendem áreas ocupadas para fins habitacionais, agrícolas, de 

pastorícia ou outro uso num determinado momento; 

b) A ocupação de terras comunitárias colectivas, familiares ou individuais inclui o não-uso, tanto 

para fins de restauração (pousio), de conservação ambiental, de reserva para uso futuro ou 

de expansão, entre outros fins; 

 

Questão para debate: No contexto do pluralismo jurídico e com base no regime 

costumeiro quem tem legitimidade para determinar o conceito de uso e ocupação em 

terras rurais ocupadas por comunidades locais? 

 

1. O conceito de uso 

2. O uso extractivo versus uso não-extractivo 

3. Ocupação física versus ocupação política (paralelismo com reservas do Estado criadas mas 

não ‘usadas’) 

 

3. Divisão Territorial Comunitária versus Jurisdição Administrativa Comunitária 

 

Por força do artigo 1, No.1, da Lei de Terras, a base territorial das autoridades comunitárias pode ser 

igual ou inferior, mas não pode ser superior, à base territorial das localidades administrativas. Dado 

que em muitos casos os limites tradicionais das comunidades locais são diferentes dos limites das 

localidades administrativas, a questão da relação entre a divisão administrativa pública e a divisão 

administrativa comunitária é importante, particularmente no concernente à autoridade comunitária 

que deverá interagir com o governo local, identificada em função do nível territorial a que pertença. 

Além disso, na abordagem sobre representação comunitária, importa também contrapor o conceito 

de ‘ocupação comunitária’ ao conceito de ‘jurisdição administrativa comunitária’. 

 

Questão para debate: Necessidade de, e critérios para, compatibilização entre a divisão 

territorial administrativa e a divisão territorial comunitária.  

 

1. Limites da localidade administrativa e limites da comunidade local de primeiro escalão 

2. Liderança comunitária e jurisdição territorial comunitária (poder politico e administrativo) 

 

3. Natureza Jurídica da Comunidade Local e Representação Comunitária 

Quanto à sua natureza jurídica, por força do Artigo 10 da Lei de Terras, conjugado com o Artigo 98, 

No.3, da Constituição da República, as Comunidades Locais são pessoas colectivas de natureza jurídica 

híbrida. Trata-se, na verdade, de uma personalidade jurídica sui generis, que muda em função da 

natureza das actividades que em dado momento elas ou os seus representantes realizam. Como 

resultado do facto de no seu interior coexistirem bens e recursos de uso e gestão privada, a par de 

bens e recursos destinados à satisfação de interesses colectivos e, por isso, excluídos da possibilidade 

de apropriação individual, a vida e as actividades das comunidades locais é, em algumas circunstâncias, 

regida pelo direito privado (normas aplicáveis à constituição de associações comunitárias ou agro-

pecuárias, ou formalização de contractos de parcerias) e noutras circunstâncias é regida pelo direito 

público (normas aplicáveis à gestão de bens do domínio público comunitário, normas relativas à 

interacção das comunidades locais com instituições do governo, entre outros assuntos). Por um lado, 

a vida e actividades das comunidades locais são, por força do princípio do pluralismo jurídico, regidas 

por um regime jurídico híbrido que comporta normas costumeiras e normas formais. 

 

 

Questão para debate: Quem representa a comunidade local em processos privados e 

quem a representa no contexto de processos públicos? 

 

 



9 

 

 

 

5. Domínio Público Comunitário versus Domínio Público do Estado 

 

Tal como mencionado acima, a Constituição da República prevê a existência de um Domínio Público 

Comunitário sobre a terra e recursos naturais, o qual é exercido sobre bens que, por analogia à 

disposição relativa aos bens sob domínio público do Estado8, visam a satisfação de interesses 

colectivos. Tendo em conta a definição de “Comunidade Local” contida na legislação sobre terras e 

florestas e fauna bravia, integram o Domínio Público Comunitário as áreas agrícolas e florestais de uso 

comum, fontes de água, áreas comuns de pastagem, áreas sagradas, áreas de caça, áreas expansão, 

áreas com potencial mineiro e petrolífero, entre outras a serem indicadas em legislação ordinária 

específica. Na ausência de legislação específica, e recorrendo aos princípios e normas aplicáveis ao 

domínio público do Estado, infere-se igualmente que não só é excluída a possibilidade de apropriação 

individual de bens integrados no DPC, como é igualmente excluída a possibilidade de 

reconhecimento/atribuição de DUATs sobre áreas nele integradas. Consequentemente, a ocupação 

de áreas integradas no DPC deverá ser feita com base em licenças especiais. 

 

Questão para debate: Objectivo e implicações para o Estado da criação da figura de 

Domínio Público Comunitário sobre a terra e recursos naturais (direitos e limites 

impostos ao Estado nas áreas de DPC) 

 

a) Regime jurídico a aplicar nas áreas integradas no domínio público comunitário.   

b) Exclusão da possibilidade de atribuição de DUATs a famílias, cidadãos e empresas baseadas 

na comunidade em áreas integradas no domínio público comunitário.  

b) Limites das áreas e categorias de bens que integram o domínio público do Estado e o 

domínio público comunitário, uma vez que muitas das áreas integradas pelo domínio público 

do Estado localizam-se no interior de, ou abrangem, territórios sob ocupação comunitária. 

 

6. Domínio Público Comunitário e Maneio Comunitário de Recursos Naturais: Direitos 

e Poderes das Autoridades Comunitárias 

 

Clarificado o objecto do DPC, importa também clarificar o conteúdo dos poderes de gestão e 

administração de terras e recursos naturais reconhecidos às comunidades locais, ou seja, determinar 

o mandato e os limites das instituições que as representam. 

A participação comunitária integra necessariamente actividades de administração e de gestão, 

consubstanciada nos seguintes poderes:   

a) Poderes de Gestão: ordenamento e planeamento territorial; avaliação do impacto ambiental; 

conservação ambiental; (Artigo 1.15 da Lei do Ambiente). São as comunidades locais, e não o 

Estado, que indicam os limites das suas terras, em função da ocupação e jurisdição 

historicamente atestada e confirmada entre si. 

 

b) Poderes de Administração: identificação, reconhecimento, transferência, extinção de direitos; 

organização e divulgação de informação; resolução de conflitos. Nos termos da lei, são os 

líderes comunitários que certificam/confirmam a ocupação de terras e supervisam o seu uso 

dentro da área ocupada pela comunidade local.  

 

Em termos conceituais, o Artigo 1.15 da Lei do Ambiente define o conceito de “Gestão Ambiental”, no 

qual se integra a gestão da terra e outros recursos naturais, como sendo “o maneio e a utilização 

racional e sustentável dos componentes ambientais incluindo o seu reuso, reciclagem, protecção e 

conservação”. A participação das comunidades na administração de terras infere-se do estatuído na 

legislação sobre terras que conferem às autoridades comunitárias responsabilidades de “legalização de 

direitos” com base em normas costumeiras. De facto, estes dois poderes, administração e gestão de 

                                                 
8 Artigo 97 CRM, artigo 98 CRM, Artigo 7 Lei de Terras 
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terras, podem ser identificados nas diversas disposições constitucionais, princípios de política e normas 

legais relevantes para o sector de terras e recursos naturais acima mencionadas. 

 

Questão para debate: Que direito e poderes concretos de gestão e administração de 

terras e outros recursos naturais devem ser reconhecidos às comunidades locais, em 

coerência com os ditames constitucionais, políticos e legais vigentes.  

 

7. Sujeitos de DUATs nas Comunidades Locais: Diversidade e Legitimidade na 

Representação Comunitária  

 

Outro aspecto relevante para o debate sobre representação comunitária tem a ver com a identificação 

dos diferentes sujeitos sobre quem recaem direitos sobre a terra em áreas ocupadas por comunidades 

locais. Por um lado é reconhecida a existência de direitos colectivos, pois nos termos do Artigo 10, 

No. 3, da Lei de Terras: 

 

 “O direito de uso e aproveitamento da terra das comunidades locais obedece aos princípios 

da co-titularidade, para todos os efeitos da Lei”.  

 

Por sua vez, o artigo 13, No.4, determina que: 

 

 “Os títulos emitidos para comunidades locais são nominativos, conforme a denominação o 

por elas adoptada.” 

 

Estas duas disposições levam à conclusão de que, para além de a “Comunidade Local” ser uma pessoa 

colectiva, o DUAT comunitário pertence e é reconhecido a todos os membros da comunidade cuja 

ocupação de terras é legitimada pelas normas costumeiras vigentes ou por outras vias legalmente 

aceites, sendo o respectivo certificado ou título emitido sob a denominação por elas indicada.  

Por outro lado, contudo, a lei também reconhece a existência de direitos individuais/familiares dentro 

das comunidades locais, determinando que a titulação colectiva não impede a titulação individual sobre 

parcelas a serem desanexadas do certificado comunitário. 

Por outro lado ainda, as áreas comunitárias integram titulares de direitos adquiridos por aprovação 

de pedido submetido ao Estado, geralmente para fins económicos mas incluindo também fins de outra 

natureza. 

Assim, no contexto do debate sobre representação comunitária, importa mencionar, por um lado, a 

questão do efeito da desanexação de parcelas individuais sobre direitos e interesses da colectividade. 

Por outro lado, levanta-se a questão da legitimidade e capacidade das autoridades comunitárias actuais, 

tradicionais ou não tradicionais, de representarem os diferentes grupos sociais e económicos 

existentes no seio das suas comunidades. 

 

Questão para debate: Enquadramento dos titulares de DUATs familiares, individuais e 

empresariais e mecanismos de representação das diferentes partes  

 

1. Quem representa os titulares de parcelas desanexadas, de parcelas. 

2. A desanexação implica a desconexão do titular individual em relação a assuntos e interesses 

colectivos?  

3. Qual o enquadramento das parcelas ocupadas para realização de actividades económicas, por 

investidores comunitários ou outros, e por via de que entidades ou mecanismos é 

operacionalizada a sua representação nos processos colectivos das comunidades locais? 
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8. A Natureza Democrática da Lei de Terras e Implicações para Governação 

Comunitária 

 

A Lei de Terras moçambicana é reconhecida internacionalmente como uma lei progressista e até 

como uma das melhores leis de terras no continente africano.9  A base desta apreciação assenta no 

tratamento que a mesma dá à questão dos direitos dos cidadãos de acesso e uso da terra, bem como 

na maneira como a lei procurou integrar os sistemas consuetudinários e as normas do sector formal 

numa única e abrangente lei fundiária. Outro aspecto notável da Lei de Terras é o seu carácter 

democrático, uma vez que ela também tentou criar as bases para que a população tenha voz não só 

perante o Estado mas também perante o regime cultural e tradicional representado pelos seus 

próprios líderes tradicionais.   

 

Por força do princípio da compropriedade, todos os co-titulares são detentores de interesses 

legítimos sobre a terra, devem ser consultados e devem concordar sobre qualquer processo ou acção 

que envolva a distribuição, desmembramento, uso novo, parcelamento, etc., do seu ‘bem’ comum: a 

terra. Com base neste princípio, é evidente que a representação da comunidade é algo que deve 

genuinamente ter o apoio de todos, algo que actua em nome da comunidade como um todo, 

respeitando os interesses comuns, mas respeitando também a diversidade existente no seio da mesma.   

Assim, qualquer avaliação e formulação de normas sobre representação comunitária deverá tomar em 

conta o facto de que por força do princípio da compriedade e do conceito de co-titlariedade, os 

representantes da comunidade local deverão actuar de forma genuinamente democrática no que 

concernente a processos relativos ao acesso, ocupação, uso, ou cedência a terceiros, do seu território.  

A Lei de Terras também é clara no sentido de que os sistemas de gestão costumeira devem continuar 

como a base da gestão comunitária da terra e dos recursos naturais – pois são estes sistemas que têm 

a legitimidade cultural; são elas que comportam o conhecimento colectivo e histórico da ocupação 

local da terra (e, portanto, a base das provas sociais legalmente aceites no Artigo 15 da Lei de Terras); 

e são igualmente elas que, na prática quotidiana, conseguem gerir e ordenar a ocupação e o uso de 

um conjunto de terras e recursos naturais dificilmente regulados e geridos por outras formas impostas 

por outros sistemas.   

Contudo, e como indicado na própria Lei de Terras e no Artigo 4 da Constituição da República, 

embora legalmente reconhecidas no contexto do pluralismo jurídico, as ‘normas e práticas 

costumeiras somente são aceitáveis como base da representação comunitária “no que não contrariem 

a Constituição”.  Esta ressalva é de suma importância, porque significa que ao direito costumeiro são 

necessariamente impostos os princípios e regras de boa governação democrática vigentes no país 

(legalidade, transparência, igualdade de género, participação democrática, responsabilização, acesso à 

justiça e à informação, entre outros). Importa notar que o carácter essencialmente democrático da 

Lei de Terras foi manifestado em momentos posteriores por via dos seus regulamentos e respectivo 

Anexo Técnico. Estes instrumentos introduziram elementos adicionais, tais como a imposição para 

que a assinatura de actas e formulários dos processos de delimitação de terras e consultas 

comunitárias seja feita por grupos de homens e mulheres escolhidos em reuniões públicas (Artigo 6 

do Anexo Técnico).  Assim, as normas sobre representação comunitária, ainda que de base 

costumeira, deverão obedecer ao princípio da legitimação por processos públicos e participativos, sob 

pena de serem consideradas não democráticas e, consequentemente, contrárias à Constituição. 

 

9. Base Legal das Normas sobre Representação Comunitária: Costume? Lei? 

Regulamento? 

 

O Artigo 30 da LT indica expressamente que os mecanismos sobre representação e actuação das 

comunidades locais serão estabelecidos por lei, opinião também suportada pelos consultores, embora 

                                                 
9 Ver por exemplo, Patrick McAuslan. 2013.   Land Law Reform in Eastern Africa, traditional or transformational?: A 

critical review of 50 years of land law reform in Eastern Africa, 1961-2011. London, Routledge, Law, development 

and globalisation series.  
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reconhecendo o desafio e complexidade envolvidos na elaboração de um instrumento a ser aprovado 

a nível da Assembleia da República. Avaliada a opção de se propor a elaboração de um Decreto-Lei, 

dois factores pesam contra esta via. O primeiro tem a ver com o facto de que é esse o instrumento 

legal imposto tanto pela lei de terras como pelo Artigo 98, No.3, da Constituição da República. O 

segundo tema ver com a necessidade de se conferir o maior peso legal possível a um regime jurídico 

que afectará de forma substancial a maneira como a vida de uma grande parte da população nacional 

será governada. Se concebida na perspectiva sugerida pela Constituição e pela Lei de Terras, a “Lei 

sobre Representação Comunitária na Gestão e Administração de Terras e Governação Local” terá o 

potencial de democratizar rapidamente o meio rural, eliminando assim a descriminação prevalecente 

permitida pela manutenção da lacuna legal decorrente da falta de operacionalização do Artigo 30 da 

Lei de Terras. 

 

Questão para debate: Que categoria de instrumento legal deverá integrar as normas 

sobre representação e governação comunitária? 

 

 


