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Parte I –  PLANO DE EXPLORAÇÃO 

 

A. Fundamentação 

A presente etapa deste estudo encontra a sua principal base de fundamentação nos termos 

de referência definidos pelo SPEED+. Porém, outros elementos reforçam o conteúdo dos 

termos de referência, nomeadamente: 

i. O facto de tanto a Lei de Terras como o Regulamento da Lei de Terras estarem 

desafiados a servir num novo contexto político, económico e social com dinâmicas 

de todo em todo diferentes do contexto em que foram aprovadas há cerca de 21 

anos; 

ii. O facto de estes diplomas legais terem sido essencialmente inspirados num modelo 

(modelo socialista), que hoje se encontra em desuso na grande maioria dos 

países; 

iii. A imperiosa necessidade de reavaliação da pertinência na manutenção da figura do 

Plano de Exploração, cuja eficácia e eficiência se mostram muito aquém dos 

objetivos por que foi introduzida na lei. Esta figura atravessa toda a legislação da 

terra e influencia sobremaneira todo o processo de aquisição, revogação e 

extinção do DUAT, com um défice enorme de clarificação dos seus diversos 

elementos, como adiante demonstraremos. 

iv. O processo de descentralização que o país atravessa, que vai desde o nível provincial, 

das autarquias locais e distrital, constitui fundamento bastante para a revisão da 

Lei de Terras e seu regulamento bem como uma profunda reflexão sobre a 

pertinência da manutenção da figura do Plano de Exploração dado o seu peso em 

todo o processo de aquisição, revogação e extinção de um direito fundamental 

como é o caso do DUAT.  

 

1. Nota Prévia 

O presente estudo tem por objectivo a análise da legislação de terras com maior enfoque 

para a Lei 19/97 de 1 de outubro, também designada por Lei de Terras e o Decreto 66/98 de 

8 de dezembro, Regulamento da Lei de Terras, com o fito de reflectir sobre o poder do 

Estado de revogar DUATs por incumprimento do Plano de Exploração. 
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Desta reflexão resultarão propostas de alteração de alguns articulados desses diplomas legais 

ou a revisão de parte de diversos articulados. Não descuraremos a possibilidade de 

propormos a revogação de certos articulados e a sua substituição por disposições novas. 

Toda esta reflexão resulta do facto de os requerentes ou detentores de DUATs se 

encontrarem em risco de perder este direito por incumprirem o Plano de Exploração, 

conforme resulta dos artigos 26 e 27 da Lei de Terras e dos artigos 19 e 32 do Regulamento 

da Lei de Terras. 

As disposições pertinentes destes diplomas legais serão analisadas á luz da Constituição da 

República. 

Considerando que em rigor, todo o processo de aquisição, extinção e revogação do DUAT 

assenta em actos praticados pela Administração Pública ou seus agentes, faremos a 

necessária articulação com a Lei 14/2011 de 10 de agosto, que regula o processo de 

formação da vontade da Administração Pública, e estabelece as normas de defesa dos 

direitos e interesses dos particulares. Igualmente, levaremos em conta o estabelecido na Lei 

7/2014 de 28 de fevereiro, que regula os procedimentos atinentes ao processo 

administrativo contencioso bem como a Política Nacional de Terras, aprovada pela Resolução 

nº 11/95 de 31 de outubro. 

Constituem especiais determinantes do estudo: 

i. O facto de os requerentes ou detentores do DUAT correrem o risco de perder esse 

direito por incumprimento do Plano de Exploração, nos termos do disposto no 

artigo 27 da Lei nº 19/97 de 1 de outubro, Lei Terras e nos artigos 19 nºs 1 e 2 e 

32 nºs 1 e 2 do Decreto nº 66/98 de 8 de Dezembro, Regulamento da Lei de 

Terras; 

ii. Os requerentes e detentores de DUATs arriscam – se a ver as benfeitorias por si 

implantadas (edifícios, culturas semeadas, infraestruturas de irrigação, etc.), 

reverterem á favor do Estado sem direito a qualquer indemnização ou 

compensação, nos termos das disposições acima indicadas, mesmo que tenham 

cumprido com todas as obrigações fiscais, por incumprimento do Plano de 

Exploração sem motivos justificativos, sendo esta decisão tomada sem a 

obrigação expressa de cumprimento do dever de fundamentação, conforme 

estipulado nos artigos 14 e 121 da Lei 14/2011 de 10 de Agosto. 
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iii. O facto de estarem previstas duas exceções para a aplicação das medidas acima 

referidas, nomeadamente, a apresentação de motivos justificativos nos termos do 

nº 1 do artigo 32 do Regulamento da Lei de Terras e a redução da área de 

exploração, nos termos do artigo 33 do mesmo diploma legal. 

Quanto á finalidade, apresentaremos propostas que assegurem aos detentores de DUAT: 

    - Maior certeza e segurança dos seus direitos; 

    - Maior flexibilidade na implementação do seu Plano de Exploração; 

    - Melhor proteção dos seus direitos de propriedade; 

    - Redução ou limitação dos poderes discricionários das entidades públicas; 

    - Resposta atempada da Administração Pública na apreciação e aprovação do Plano de  

      Exploração. 

 

2. Metodologia 

Para a realização do presente estudo adotamos a seguinte metodologia: 

Revisão Bibliográfica e Legislativa: 

• Constituição da República de 1975: artigo 8; 

• Política nacional de terras, aprovada pela Resolução 10/95, de 17 de outubro; 

• Constituição da República de 1990: artigos 46, 47 e 48; 

• Constituição da República de 2004: artigos 109 e 110; 

• Política Nacional de Terras, aprovada pela Resolução nº 10/95 de 17 de outubro; 

• Lei nº 6/79 de 3 de julho (1ª Lei de Terras); 

• Decreto nº 16/87 de 15 de julho (Regulamento da 1ª Lei de Terras); 

• Lei 19/97 de 1 de outubro, Lei de Terras; 

• Decreto 66/98 de 8 de dezembro, Regulamento da Lei de Terras; 

• Lei de Terras Anotada e Comentada, de André Calengo. 

• Estudos de Direito Comparado: 

• Regimes dos países da SADC; 

• Regimes dos países de língua Portuguesa (São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil. 

Portugal e Cabo Verde); 

• Regime dos países socialistas (Declaração de Moscovo de 1917). 
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Trabalho de Campo: 

• Província de Nampula: Trabalho junto dos CEPS e SPGC 

• Província de Sofala: idem. 

• Província da Zambézia: idem. 

• Província de Maputo: idem. 

 

3. Objectivos  

3.1. Objectivos gerais 

Constituem objetivos gerais do presente estudo, identificar soluções para os problemas 

derivados da revogação ou extinção do DUAT por incumprimento do Plano de Exploração 

com enfoque nos tópicos abaixo: 

• Requisitos e condições a respeitar na submissão do Plano de Exploração; 

• Modelo e conteúdo do Plano de Exploração Simplificado e do Plano de Exploração 

Detalhado; 

• Motivos justificativos para o incumprimento do Plano de Exploração; 

• A questão da redução da área do DUAT; 

• Prazos para a apreciação e decisão sobre Plano de Exploração (Simplificado e 

Detalhado); 

• Reversão das Infraestruturas á favor do Estado e a sua relação com a proteção dos 

direitos de propriedade. 

 

3.2. Objectivos específicos 

Para o presente estudo, definimos como objectivos específicos os seguintes: 

    - Apresentar proposta de instrumentos legais que possam cobrir as lacunas da actual lei 

      lei de terras e seu regulamento no que concerne ao Plano de Exploração; 

    - Apresentar cenários e propostas de revisão da legislação em vigôr por forma a torná –  

      la mais flexível, menos ambígua e mais ajustada aos interesses e expectativas de todos  

      actores (o Estado; os particulares; os investidores; as empresas e as comunidades).  
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4. O quadro constitucional e legal 

A Constituição da República de Moçambique prescreve no seu artigo 109 que: 

A terra é propriedade do Estado. A terra não deve ser vendida, ou por qualquer forma 

alienada, nem hipotecada ou penhorada. 

Como meio universal de criação da riqueza e do bem-estar social, o uso e aproveitamento da 

terra é direito de todo o povo moçambicano. 

Neste sentido, no Estado Moçambicano vigora o regime da propriedade do Estado sobre a 

terra, sendo este que define e determina as condições de uso e aproveitamento da terra, 

sendo este direito conferido a pessoas singulares e coletivas tendo em conta o seu fim social 

e económico, conforme dispõe o artigo 110 da CRM. 

A Lei de terras define as formas de aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra 

(art. 12), bem como as formas de extinção deste direito (artigo 18), sendo estas, o não 

cumprimento do plano de exploração, a revogação do DUAT por motivos de interesse público 

e pela renúncia do titular. 

Prescreve o artigo 19 da Lei de terras, que: O requerente de um pedido de direito de uso e 

aproveitamento da terra deve apresentar um Plano de Exploração.  

Importa salientar que em Moçambique o regime da terra mantém – se o mesmo desde a 

independência nacional em 1975, mantendo a mesma dignidade em todos os textos 

constitucionais, nomeadamente: 

• Constituição de 1975: artigo 8; 

• Constituição de 1990: artigos 46, 47 e 48; 

• Constituição de 2004: artigos 110 e 111. 

No que se refere á legislação sobre a terra reveste de particular carácter inovador e nesse 

sentido, escasseiam reflexões sociojurídicas e doutrinárias sobre a questão da terra em 

Moçambique. 

Note – se que a primeira Lei de Terras é do ano de 1979 (Lei 6/79 de 3 de Julho) e seu 

regulamento é do ano de 1987 (Decreto 16/87 de 13 de Julho), aprovado oito anos depois. 

Por sua vez, a segunda Lei de Terras é do ano de 1997 (Lei 19/97 de 1 de Outubro e seu 

regulamento do ano de 1998 (Decreto 66/98 de 8 de Dezembro). A revisão foi feita treze 

anos depois. 

Passaram – se 21 anos e entendemos que é tempo de votar a reapreciar esta lei e seu 

regulamento.  
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• Por sua vez, a figura do Plano de Exploração, objeto central do presente estudo, 

remonta á primeira lei de terras. 

• Tal como na primeira legislação sobre a terra, esta figura tem estado na base da 

aquisição, extinção e revogação do direito de uso e aproveitamento da terra, 

ressalvadas algumas diferenças pontuais. 

No actual quadro normativo, se o incumprimento do Plano de Exploração for absoluto, 

configura o não uso do direito de uso e aproveitamento da terra. 

Se o incumprimento do Plano de Exploração for parcial, parece-nos merecer o mesmo 

tratamento á luz da lei, na medida em que esta não diferencia as duas situações. 

 

5. O plano de exploração no contexto da primeira lei de terras e seu regulamento – Lei 

6/79 de 3 de Julho e Decreto 16/87 de 15 de Julho 

No contexto desta lei, o Plano de Exploração constava das seguintes disposições: 

• Artigo 21: Interrupção da contagem do prazo quando a utilização do terreno para os 

fins para que foi autorizado, não se pode realizar por motivos não imputáveis ao 

titular; 

• Artigo 31: Instrução do Pedido (PRLT) 

• Artigo 35: Reversão das infraestruturas, benfeitorias e construções não removíveis á 

favor do Estado, por extinção do DUAT. (PLT) 

Nota – se a seguinte diferença: a Primeira Lei de Terras fala em infraestruturas, construções e 

benfeitorias enquanto que a actual Lei de Terras fala em benfeitorias não removíveis. 

 

6. DIREITO COMPARADO 

A independência dos países da África austral fez – se sem a continuidade do direito, e 

Moçambique não foi exceção. Os novos Estados novos Estados conservaram – se dentro do 

ramo em que a colonização os integrara, pois, os órgãos judiciais continuaram a aplicar as 

mesmas leis, excepto as constituições, as mesmas regras e mantiveram – se também as 

vinculações internacionais. 

Note – se entretanto, que no atinente á terra, Moçambique, de forma célere, adoptou em 

1979, isto é, cinco anos após a independência a primeira lei de terras, a Lei nº 6/79 de 3 de 

julho. 

Entretanto, em Moçambique manteve – se em vigor o Código Civil de 1966 a Reforma 

Administrativa Ultramarina (revogada apenas em 2011 pela Lei nº 14/2011 de 10 de Agosto), 

o Código Comercial de 1831 (revogado apenas em 2005 pelo Decreto Lei nº 2/2005 de 27 de 
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Dezembro), sem falar do Código do Processo Civil e do Código do Processo Penal, ambos 

ainda em vigor embora com algumas reformas pontuais, todos a título de exemplo. 

A integração destes povos nos sistemas coloniais sofreu outras influências tais como a do 

Direito Muçulmano e os Direitos Tradicionais. Neste sentido, era um sistema dualista. 

O direito tradicional ou consuetudinário e o seu sistema de valores, mesmo sendo umas 

vezes ignorado, outras combatido, ou respeitado pelo sistema colonial, sofreu influências 

profundas do direito estrangeiro com que foi confrontado, mas manteve as suas 

características fundamentais como direito essencialmente costumeiro, fundado em regras 

que se ditam e conservam oralmente. 

De tudo isto resulta que o direito que unifica os povos destes países é em grande medida o 

direito herdado dos sistemas coloniais, até porque a própria categoria de Estado é estranha 

ao direito costumeiro. 

Porém, a realidade do direito impôs que fosse aberto e reservado um lugar para o direito 

consuetudinário, sendo que a atitude em relação a ele varou profundamente. Umas vezes foi 

visto como um favor e outras vezes com suspeição. Esta hostilidade prevalece porque com 

muita dificuldade se admite o contrapoder representado pelas comunidades e pelo direito 

consuetudinário. 

Tendo prevalecido este ambiente dualista após a independência, criaram – se em 

Moçambique instâncias que julgam segundo o direito formal e outras que julgam segundo o 

direito consuetudinário. 

Na actualidade a tendência na Àfrica Austral é da unificação do direito, passando o sistema 

judiciário a ser único, mas numas situações aplicando o direito formal e noutras o direito 

consuetudinário. 

Esta unificação constitui um desafio crucial para estes Estados e não tem sido conseguida. Ela 

deve resultar da síntese dos dois sistemas de valores e não da simples adoção de novos 

diplomas legais.  

• Da análise da legislação dos países da SADC, Países de Língua Portuguesa, não 

encontramos a figura Plano de Exploração em nenhum destes ordenamentos. 

• A exceção ocorre na Lei de Terras da República Popular de Angola de 1992, que no 

seu artigo 4 se refere ao Princípio da Prova da Capacidade para Garantir o 

Aproveitamento Útil Efetivo. 

  

Direito dos Países Socialistas 

O actual regime da terra que comporta a figura do Plano de Exploração remonta á 

Constituição de 1975 e foi inspirado na Declaração de Moscovo de 1917/1918, portando do 

Direito Socialista. 
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Para efeitos de enquadramento, importa referir que o sistema de direito socialista surge e 

desenvolve – se num processo de busca de novas formas de organização social, do que 

emergiu um sistema diverso do anterior, dando origem a um novo direito. 

Neste sistema, o Direito não surge como uma ordem a que o Estado se submeta. Antes, é 

uma realidade indissociável do Estado. 

O Direito é aqui um instrumento nas mãos do Estado que servirá para a construção do 

Socialismo. 

Os juristas destes países interpretavam e aplicava a lei á luz de princípios políticos. 

 

Quanto ás Fontes do Direito Socialista, podemos destacar que: 

 

i. A Lei, é a fonte primacial do direito; 

ii. O Costume, não é reconhecido; 

iii. A Jurisprudência, não cria normas; 

iv. A Doutrina, não tem qualquer papel normativo. 

 

CONCLUSÕES: 

i. De tudo o exposto, resulta cristalino que o sistema em que se inspira a figura do Plano 

de Exploração, é um sistema ultrapassado e cuja realidade histórica desapareceu; 

ii. Este sistema socialista, as suas figuras jurídicas, o seu sistema de valores e princípios 

jurídicos não se ajustam a nova realidade polítca, económica e social por que 

Moçambique passa e é incapaz de inspirar o processo de reformas que se 

pretende na Lei de Terras Moçambicana.  

 

B. Propostas de Revisão 

 

1. Condições e requisitos a respeitar na submissão do Plano de Exploração 

Dispõe o artigo 19 da lei de Terras, o seguinte: O requerente de um pedido de direito de uso e 

aproveitamento da terra deve apresentar um Plano de Exploração. 
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Ora, embora a lei não o diga expressamente, da análise e conjugação do disposto nas 

diversas disposições (artigos 19 nºs 1 e 2, 24 nºs 1e 2, 26 primeira parte e 24 nº 1 al. d, todos 

do RLT) que versam sobre esta figura, podemos intuir que se prevê dois tipos de Plano de 

Exploração: 

a) Plano de exploração simplificado: Relativo á atividades que não constituem exercício 

de atividade económica; 

b) Plano de exploração detalhado: Para os requerentes interessados na realização de 

empreendimentos económica. 

Este entendimento resulta do facto de em Moçambique não ser permitida a posse da terra 

que não tenha por fim a criação de riqueza através do seu uso e aproveitamento. Com esta 

solução evita – se ou proíbe – se a especulação da terra. 

No quadro normativo actual, o requerente deve descrever as actividades principais e 

complementares que pretende realizar, as construções e benfeitorias que pretende 

implantar e o cronograma. 

Deste silêncio da lei resulta claro que: 

- Se por um lado, não existe um modelo tanto para o PE simplificado como para o detalhado, 

o       que conduz á díspares formas de apresentação das informações e livre arbítrio do 

avaliador e decisor, por outro, a lei deveria enunciar expressa e taxativamente qual deve ser 

o conteúdo do PE num e noutro caso. 

- Dificuldades acrescidas surgem quando se trate de parcela onde se pretenda 

implantar mais de um empreendimento económico. 

- Desta reflexão resulta inevitavelmente que o Plano de Exploração, constitui o 

principal documento no processo de pedido de autorização. Serve de base para as 

consultas comunitárias, serve de base para o parecer do Administrador do Distrito e 

para as informações dos SPGC para a entidade que decide. Serve também de base 

para a oposição de outros interessados na parcela em causa, pois, só o podem fazer 

“atacando” o Plano de Exploração, e, como atrás dissemos, para evitar a especulação 

da terra. 
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PROPOSTA DE REQUISITOS E CONDIÇÕES A RESPEITAR NA SUBMISSÃO DO PLANO DE 

EXPLORAÇÃO: 

1. Revogar a figura de Plano de Exploração, retirando – a de todos os articulados tanto 

da lei de Terras como do seu Regulamento. No mesmo sentido, revogar todas as 

consequências pelo incumprimento do Plano de Exploração; 

2. Substituir a figura de Plano de Exploração por um Plano de Negócios que deverá ser 

mais ou menos detalhado em função do volume de investimentos ou da dimensão da 

parcela, ficando isentas as parcelas com dimensões entre os cinco e os dez hectares. 

3. Definir como critério de avaliação do cumprimento do Plano de Negócios proposto, a 

realização ou não do investimento; 

4. O cumprimento do Plano de Gestão Ambiental e as Normas de Ordenamento do 

Território; 

5. O cumprimento das obrigações fiscais; 

6. A prova da capacidade para a implementação do projeto aprovado. 

 

Resumo da Proposta 1 

 

Plano de Negócios simplificado 

Conteúdo: 

 Descrição sumária do empreendimento; 

 Cronograma das atividades; 

 Indicação dos montantes a investir; 

 Comprovativo de cumprimento das obrigações fiscais. 

 

Plano de exploração detalhado 

Conteúdo: 

 Descrição do empreendimento; 

 Indicação do ramo ou ramos de atividade; 

 Estudos relevantes relativos ao ramo proposto; 

 Comprovativos das consultas comunitárias e os respetivos memorandos ou acordos 

devidamente chancelados pela autoridade competente; 

 Cronograma de atividades; 
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 Montantes a investir. 

 Comprovativos de cumprimento das obrigações fiscais; 

 

2. Proposta de motivos justificativos em face do incumprimento do plano de exploração 

Os artigos 27 da lei de terras, 19 nº 1 e 32 nºs 1 e 2 do Regulamento da Lei de Terras, que 

tratam tanto da Extinção do DUAT como da Revogação da Autorização Provisória, fixam os 

três requisitos para a revogação da Autorização Provisória, que são: 

- O Término do Prazo; 

- O Não Cumprimento do Plano de Exploração; 

- A Falta de Motivos Justificados Para o Incumprimento do PE. 

Porém, em nenhuma das disposições citadas constam ainda que exemplificativamente os 

motivos que validamente justificam o incumprimento do PE. Trata – se de uma ambiguidade 

que não deve prevalecer, pois, pode dar aso a atuação arbitrária por parte de funcionários e 

agentes do Estado. 

Ora, se entendermos que é ao Estado que cumpre aferir e provar que o PE não foi cumprido, 

então, a este cumpre igualmente definir de forma clara e inequívoca quais os motivos 

atendíveis. 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ALGUMAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE TERRAS E REGULAMENTO DA 

LEI DE TERRAS E MOTIVOS JUSTIFICATIVOS PARA O INCUMPRIMENTO DO PLANO DE 

EXPLORAÇÃO: 

1. Alterar a redação do artigo 27 da LT; 19, nºs 1 e 2 do RLT e 32 nºs 1 e 2 do RLT, com os 

seguintes fundamentos: 

 Eliminar ambiguidades na avaliação do cumprimento do Plano de exploração (PE); 

 Evitar atuação discricionária da Administração Pública; e  

 Fixar indeminizações nos casos de reversão das infraestruturas á favor do Estado. 
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2. PROPOSTA DE MOTIVOS JUSTIFICATIVOS (Enumeração Exemplificativa) 

a) Força maior: (calamidades naturais – cheias, ciclones, sismos, - situações de guerra, 

greves, manifestações populares, surtos ou epidemias humanas e animais que 

afetem a saúde pública, etc.); 

b) Ocorrências de Crise Económica Conjuntural: Ocorrência de situações económicas 

negativas que afetem diversos sectores da economia, alterem significativamente os 

preços das mercadorias de tal forma que alterem os montantes inicialmente 

previstos para o investimento e comprometam a viabilidade do Plano de Negócios. 

c)  Demoras na obtenção de licenças e autorizações: Por motivos não imputáveis ao 

requerente ou investidor; 

d) Demoras no Processo de Consultas Comunitárias: Incluindo a resolução de eventuais 

conflitos por razões não imputáveis ao requerente ou investidor; 

e) Outros Motivos Relevantes: Motivos atendíveis pela Administração Pública 

oficiosamente e de acordo com as evidências e comprovativos e fundamentos 

apresentados pelo requerente ou investidor.   

 

3. A QUESTÃO DA REVERSÃO Á FAVOR DO ESTADO DAS BENFEITORIAS NÃO REMOVÍVEIS 

NO CASO DE REVOGAÇÃO DO DUAT POR INCUMPRIMENTO DO PLANO DE 

EXPLORAÇÃO 

Revogada a Autorização Provisória pelo incumprimento do PE, o requerente não tem direito 

a nenhuma indeminização pelas benfeitorias não removíveis. Daqui resulta que: 

- Em princípio é conferido ao requerente o direito de remover ás benfeitorias que tiver 

implantado; 

- Esse direito se perde se a remoção for impossível ou se dela resultarem prejuízos para 

os vizinhos, para as comunidades, para a saúde pública, etc. Neste caso não há lugar a 

qualquer indeminização. 

No trabalho de campo constatamos que esta norma resulta em parte do facto muitos 

titulares abandonarem as parcelas de terra requeridas e as infraestruturas, sem que qualquer 

informação ás autoridades. 

Ora, parece – nos que esta situação (ABANDONO) deve ser claramente caracterizada na lei e 

merecer um tratamento específico. 
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Não cremos que se deva tratar as outras situações do mesmo modo, pelo que, as situações 

que não constituam abando deveriam dar lugar á indeminização ou compensação. Para o 

efeito pode recorrer – se ao mecanismo de avaliação das tais benfeitorias e fixando – lhe um 

valor. 

Outro aspeto relevante tem a ver com a necessidade de fundamentação dos actos 

administrativos, nos precisos termos estabelecidos nas alíneas. a) e b) do nº 1 do artigo 121 

da Lei 14/2011 de 10 de Agosto, uma vez que a revogação do DUAT resulta de um acto 

administrativo e tanto a Lei de Terras como o seu Regulamento não se referem á necessidade 

de fundamentação por parte da entidade pública que pratica o acto revogatório deste 

direito. 

Por outro lado, importa ter igualmente em conta a disposição do artigo 82 da CRM (sobre a 

proteção da propriedade). Em nosso entender, o DUAT é um DIREITO PATRIMONIAL, pelo 

que se enquadra como um direito fundamental no quadro da Constituição, nos termos do já 

citado artigo 82. 

Considerando a unidade jurídica dos princípios de que decorre a unidade funcional dos 

recursos naturais e que igualmente decorre da forma como decorre o seu uso e 

aproveitamento pelos cidadãos, não se pode falar de direitos da terra de forma isolada sem 

levar em consideração os direitos de uso e aproveitamento de outros recursos naturais como 

as florestas, a fauna bravia, a água, ou os minerais. 

Importa igualmente assinalar que o DUAT é instrumental para materialização de outros 

direitos fundamentais como sejam o direito á habitação (artigo 91), o direito ao ambiente 

(artigo 90), dentre outros.  

Vale referir que o respeito pelos direitos adquiridos é um princípio geral do direito, 

particularmente em relação aos relacionados com a terra. 

Sem a expressa menção do que sejam os motivos justificados, sem direitos patrimoniais, tal é 

o caso do dever de fundamentação, sem o estabelecimento de uma clara relação entre os 

direitos de uso da terra e dos outros recursos naturais, ficamos no limbo da 

inconstitucionalidade. 

Assim, estes actos podem ser considerados nulos nos termos do disposto na al. e) do artigo 

129 da Lei 14/2011 de 10 de Agosto, por se tratar de actos que ofendem o conteúdo 

essencial de um direito fundamental. 
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PROPOSTA DE TRATAMENTO A DAR AS BENFEITORIAS NÃO REMOVÍVEIS IMPLANTADAS PELO 

INVESTIDOR: 

 

Propor Novo Articulado eu Acomode As Situações de Abandono e as de Desistência do 

Investidor: 

 

 Desencadear o processo de localização do titular; 

 Definir os mecanismos e formas da desistência; 

 Definir os mecanismos de negociação entre o investidor desistente e o Estado ou 

entre aquele e o novo requerente ou investidor; 

 Definir o processo de avaliação das infraestruturas em causa; 

 Definição do processo de venda ou reversão das infraestruturas para um novo 

requerente e destino a dar as verbas daí resultantes. Com intervenção judicial, por a 

que seja judicialmente declarada a situação de abandono, sejam reconhecidos os 

direitos do novo titular e possam ser alterados os registos que eventualmente hajam 

sido feitos nas conservatórias respetivas. No mesmo sentido, para limitar e reduzir a 

actuação discricionária da Administração Pública; 

 Indicação do processo de reversão das infraestruturas á favor do Estado, quando 

outra solução ao caso não caiba. Com intervenção judicial, por forma a evitar 

excessos da Administração Pública que possam configurar expropriação ilegais. 

 

4. PROPOSTA DE PRAZOS A APRECIAÇÃO E DECISÃO SOBRE O PLANO DE EXPLORAÇÃO 

 

Noção de prazo: Lapso determinado de tempo dentro do qual deve ser exercido um direito, 

cumprida uma obrigação, praticado um determinado acto ou produzido um efeito jurídico. 

Tratando – se de prazo para a prática de um determinado acto, o seu incumprimento deve 

gerar consequências tanto na esfera da entidade incumpridora do prazo como na esfera do 

cidadão que aguarda resposta. Destes atrasos podem também resultar prejuízos de diversa 

natureza para os cidadãos. 

• Em sede de trabalho de campo foi – nos revelado pelos entrevistados que existem 

sérios problemas nesta matéria. A administração pública não responde 

atempadamente aos requerimentos dos titulares. Daí que na generalidade os 
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entrevistados propuseram a adopção de uma solução no sentido do DIFERIMENTO 

TÁCITO, o que se torna impossível, pois, em Moçambique vigora o princípio do 

INDEFERIMENTO TÁCITO. 

• Consideramos bastante razoável o prazo de 45 dias, considerando que grande parte 

destes pareceres são solicitados a nível central onde os serviços públicos se 

encontram relativamente informatizados e com funcionários melhor capacitados. São 

muito poucas as matérias que carecem de pareceres ou decisões a nível provincial. 

• A lei determina um prazo de 45 dias e que em caso de silêncio da entidade 

responsável por emitir o parecer os SPGC, são obrigados a prosseguir com o processo 

registando no processo que NÃO HÁ RESPOSTA do ministério responsável. Na prática 

esta solução constitui Diferimento Tácito. 

Um dos caminhos que se propõe é reduzir o prazo para trinta dias que para além deste     

Diferimento Tácito, sejam introduzidos mecanismos de responsabilização dos agente Estado 

e de Desoneração dos particulares. 

 

PROPOSTA RELATIVA AOS PRAZOS PARA APRECIAÇÃO E DECISÃO DO PLANO DE EXPLORAÇÃO 

 

Propor Novo Articulado Com o Seguinte Conteúdo: 

 

i. Estabelecer em sede da Lei de Terras uma disposição de carácter especial que 

determine que toda a violação dos prazos para a apreciação ou decisão sobre o 

Plano de Negócios (na eventualidade de substituição do Plano de Exploração), ou 

quaisquer outros requerimentos para licenças ou autorizações, susceptíveis de 

comprometer o investimento e a implementação do Plano de Negócios dentro do 

cronograma, passe a configurar DIFERIMENTO TÁCITO, tirando – se desse modo, 

maior partido, vantagens e eficiência do disposto no nº 1 do artigo 107 da Lei nº 

14/2011 de 10 de Agosto. 

ii.  Estipular o dever de informação detalhada sobre as razões do incumprimento do 

prazo pela Administração Pública bem como a prorrogação do mesmo; 

iii. Fixar responsabilização por violação do prazo quando dela resultem prejuízos para o 

requerente ou investidor. 
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iv. Estipular que sujeitam – se ao INDEFERIMENTO TÀCITO todos os requerimentos 

anteriores ao DUAT Provisório. 

 

 

             A QUESTÃO DO REDIMENSIONAMENTO DO DUAT 

 

Como referimos na parte introdutória, esta solução que consta do artigo 33 do 

Regulamento da Lei de Terras, constitui uma das excepções para a não revogação do 

DUAT por incumprimento do Plano de Exploração. É verdade que a lei deixa esta 

opção nas mãos do titular, mas, se por um lado este dispositivo deveria emitir 

instruções suficientemente claras, seria certamente muito difícil separar partes da 

parcela de que se aceita abrir mão de outras cuja propriedade o requerente pretenda 

manter. É uma solução que se aplica na transição de DUAT PROVISÓRIO para o DUAT 

DEFINITIVO. 

 

PROPOSTA RELATIVA AO REDIMENSIONAMENTO DO DUAT 

 

Do nosso ponto de vista esta solução deve ser evitada e portanto, revogada porque: 

 

i. Nesta fase já se encontra realizada parte significativa do investimento 

programado, o que torna difícil a escolha da área de que se possa ou deva 

abrir mão; 

ii. Tendo havido consultas comunitárias concluídas com os respectivos acordos e 

memorandos, a redução da área poderá também afectar parte desses 

acordos, com o risco de prejudicar terceiros (comunidades); 

iii. O investidor deve beneficiar de maiores possibilidades de decisão sobre o 

destino a dar a parte “excedentária da parcela” ou sobre as soluções que 

pretenda adoptar para efeitos de rentabilização presente ou futura; 

iv. A solução atualmente adoptada no artigo 33 da Lei de Terras transmite a 

aparência de obrigatoriedade de uso da totalidade da parcela no imediato, 

não deixando espaço ao investidor para planos futuros, o que representa uma 

pressão de todo em todo despropositada para o investidor ou requerente.  
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PARTE II – REVOGAÇÃO DO DUAT 

 

A. Fundamentação  

 

1. Nota prévia e enquadramento do projecto 

1.1. Nota prévia  

• O objectivo fundamental deste documento é fazer uma apresentação da proposta 

dos Procedimentos relativos a Revogação do DUAT, focalizando-se sobre a 

apresentação do Regime Juridico e a Defesa dos direitos da terra do particular. 

• O documento comporta momentos: Enquadramento do Projecto, Objectos do Estudo 

quanto a Revogação do DUAT, Contextualização, Extinção do DUAT, Revogação do 

DUAT e Defesa dos Direitos a Terra dos Particulares (Investidores)   

 

1.2. Enquadamento do Projecto 

• o crescimento economico inclusivo e a conservação dos recursos naturais em 

Moçambique. O Projecto SPEED+ ( 2016 – 2020) visa incrementar os negocios e 

melhor o ambiente de negocios com vista a atrair mais investimentos, expandir os 

mercados, reduzir custos de transacção, contribuindo assim para estimular  

• O SPEED+ encarregue de providenciar assistencia tecnica para estimular o incremento 

do dialogo Publico-Privado, reforçar a implementação das Politicas Governamentais e 

Regulamentos e apoiar uma reforma politica estrutural nos dominios da: 1) 

agricultura, 2) comércio e ambiente de negócios, 3) energia e agua e 4) conservação 

da biodiversidade.  

• A Componente 1 – visa Promover o quadro politico da agricultura, o SPEED+, 

contratou serviços de consultoria com vista a analizar o papel da LEI tendo em conta a 

Autoridade do Estado em Revogar o DUAT e preparar instrumentos legais apropriados 

ou modificações dos referidos instrumentos visando clarificar os procedimentos 

relevantes e providenciar a melhor protecção e previsibilidade dos investidores.  
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2. Objectivos do estudo 

O Consultor deverá preparar propostas de alteração dos diplomas legais apropriados (e ou 

preparar novos diplomas legais segundo as suas recomendações) para regular os criterios 

para  Revogação do DUAT. 

 

2.1. Objectivos gerais 

1) O que é que constitui a matéria (substancialmente suficiente) de desvio do Plano de 

Exploração (PE) por forma que represente a base para Revogação do DUAT; 

2) O que constitui “motivos justificativos” para o não cumprimento do PE (para que a 

revogação seja evitada); 

3) Quais são os actos processuais que a Administração deve seguir para Revogar o 

DUAT, e quais as oportunidades, caso existam, para lançar mão ao Recurso 

Administrativo  pelo titular do DUAT; e  

4) Distinção dos procedimentos e critérios acima indicados em caso de titulo de DUAT 

provisório e titulo de DUAT definitivo. 

 

2.2. Objectivos especificos  

O  Consultor deve trabalhar de forma estreita com a DINAT, e outros partes interessadas, e o 

SPEED+ na preparação dos regulamentos de acordo com a descrição abaixo:  

1) Identificar e analisar a informação existente sobre criterios para Revogação do 

DUAT, considerando a questão sobre o que é que constitui os motivos justificativos 

para o não cumprimento do PE, os tramites que a Administração da terra deve 

respeitar quando revoga o DUAT e os procedimentos para a Revogação em caso de 

DUAT provisório ou definitivo e o que é que constitui materia de incumprimento 

que evitaria a Revogação; 

2) Elaboração do primeiro Draft (ou revisão do projecto, havendo) do regulamento de 

Revogação do DUAT; 

3. Contextualização  

1) Os titulares do DUAT podem perder os seus direitos a terra se violarem ou não 

cumprirem o Plano de Exploração (segundo os arts- 26 e 27 da LT – 1997 e arts. 

19 e 32 do RLT -1998. 
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2) Os titulares de DUAT tem um potencial risco de perda dos seus direitos a terra e 

titulo, bem como podem não obter a devida compensação para os investimentos 

não removíveis, tais como (construções, infra-estruturas de irrigação e plantios de 

culturas) em caso de revogação do DUAT.  

3) Os standards que determinam que o titular de DUAT se encontra em 

incumprimento do Plano de Exploração (PE) variam na pratica entre as provincias. 

Os pequenos titulares de DUATs e os investidores necessitam de garantias acerca 

de como o Administração da terra determina o incumprimento do PE nos casos 

em que se pode lançar a Revogação do DUAT.  

4) O quadro legal preve excepções acerca da revogação do DUAT, referindo-se ao 

incumprimento do PE, por “motivos justificados”(art. 27 da LT  e art 32 do RLT). 

Contudo, não existe um Guião Oficial acerca do conteúdo de motivos 

justificativos, o que aumenta o poder discricionário da Administração e a variação 

dos standards.  

5) O QL também permite o redimensionamento do tamanho do DUAT em certos  

casos onde tenha havido incumprimento do PE. Neste caso, igualmente não 

existem suficientes padrões na defesa da eficiencia deste tipo de medidas.  

6) A compensação do titular de DUAT em caso de extinção do DUAT, em resultado 

da confisco das benfeitorias feitas no terreno deve seguir o regime do processo de 

revogação do DUAT ou um processo próprio, distinto daquele ? O Consultor deve 

clarificar este aspecto, tendo em conta a realidade politica e economica do país. 

7) A Revogação do DUAT tem hoje uma particular relevancia 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 proposito de revogar parcial ou totalmente DUATs (Aspecto reiterado no 

relatorio final da Campanha, Promover a revogação ou extinção do DUAT de todas 

parcelas não 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 necessita da 

clarificação do consultor.  

8) O quadro legal preve excepções acerca da revogação do DUAT, referindo-se ao 

incumprimento do PE, por “motivos justificados”(art. 27 da LT  e art 32 do RLT). 

Contudo, não existe um Guião Oficial acerca do conteúdo de motivos 

justificativos, o que aumenta o poder discricionário da Administração e a variação 

dos standards.  

9) O QL também permite o redimensionamento do tamanho do DUAT em certos  

casos onde tenha havido incumprimento do PE. Neste caso, igualmente não 

existem suficientes padrões na defesa da eficiencia deste tipo de medidas.  
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10) A compensação do titular de DUAT em caso de extinção do DUAT, em resultado 

da confisco das benfeitorias feitas no terreno deve seguir o regime do processo de 

revogação do DUAT ou um processo próprio, distinto daquele ? O Consultor deve 

clarificar este aspecto, tendo em conta a realidade politica e economica do país. 

11) A Revogação do DUAT tem hoje uma particular relevancia 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 proposito de revogar parcial ou totalmente DUATs (Aspecto reiterado no 

relatorio final da Campanha, Promover a revogação ou extinção do DUAT de todas 

parcelas não 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 necessita da 

clarificação do consultor.  

12) A Revogação do  DUAT devido ao não cumprimento do PE esta directamente 

ligado aos requisitos, condições do proprio PE. Indicando os detalhes, padrões, 

indicadores do PE pode evitar os riscos de incumprimento do mesmo. A falta, 

portanto, de critérios claros coloca a Administração em confronto com os 

principios da transparencia administrativa e imparcialidade. Assim, o Consultor 

deve propor instrumentos legais ou administrativos que definam os 

requerimentos minimos, criterios e conteudo do Plano de Exploração. O consultor 

deve tambem propor procedimentos simplificados claros para aprovação ( e 

actualização) do Plano de Exploração e consideração sobre o prazo para a tomada 

de decisão sobre o assunto pela Administração de terras.  

13) Analisar as discrepâncias de tratamento dos investidores que pedem o DUATS que 

devem independemente do tamanho da parcela apresentar o respectivo PE, 

enquanto os ocupantes de boa fé e a regularização da terra no ambito do 

Programa da terra segura não exige PE para areas abaixo de 5 hectares. O 

consultor deve propor medidas de harmonização para areas ate 5 hectares em 

relação a todos os titulares de DUAT. 
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4. 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. 

 

4.1. Causas de extinção do DUAT 

Nos termos do disposto no artigo 18 da Lei de Terras -1997, são causas de extinção: 

1) 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. 

2) Por revogação do direito de uso e aproveitamento da terra motivada por 

interesse público com observância do direito à indemnização e/ou 

compensação. 

3) No fim do prazo ou da sua renovação.  

4) Pela renúncia do respectivo titular. 

 

4.2. 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 competente1. 

 

5. Revogação de DUAT 

5.1.  Generalidades 

Noção: A «revogação» é «o acto administrativo que se destina  a extinguir os efeitos de outro 

acto administrativo anterior». A revogação abrogatória 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 revogátorio.  

                                                             
1 No mesmo sentido temos o  Artigo 27 (Revogação da autorização provisória) da Lei n. 19/1997, 

de 01 de Outubro, Lei de Terras “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”.  
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A revogação abrogatória 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.  

 

5.2. Principios 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 transparencia 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; e 

7) do princípio de efectividade procedimental que reagrupa o princípio de 

imparcialidade administrativa e do princípio de decisão.  

 

B. PROPOSTAS DE REVISÃO 

 

1. Cenário relativos ao tipo de diploma legal que deve fixar os procedimentos relativos a 

Revogação do DUAT 

Existem 3 cenários principais apresentados e debatidos durante as conferencias e grupos de 

trabalho, nomeadamente:  

1) Não existindo procedimentos administrativos especificos em materia de extinção 

do DUAT deve-se aplicar o regime geral (Lei n. 14/2011, de 10 de Agosto) 

2)  Os procedimentos administrativos devem ser incorporados no Regulamento da 

Lei de Terras de 1998 – Alteração do Regulamento  
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3) Inclusão dos Procedimentos administrativos  de Revogação do DUAT no  Anexo 

Tecnico da Lei de Terras  (aprovado pelo Diploma Ministerial n. 29-A/2000, de 17 

de Março) 

O Cenario 2 representa a solução adequada pelo facto de garantir melhor segurança juridica 

e garantia de perenidade aos procedimentos administrativos, pois virão completar as regras 

relativas a constituição e transmissão do DUAT, ja previstas no RLT -1998, faltando apenas 

incorporar os procedimentos em materia de extinção do DUAT. Existe igualmente a 

vantagem da condensação deste tipo de informação num unico diploma legal. 

A Inclusão dos Procedimentos de Revogação do DUAT no Anexo Tecnico da Lei de Terras  

(aprovado pelo Diploma Ministerial n. 29-A/2000, de 17 de Março) Implicaria dupla revisão 

do RLT (em primeiro lugar – conferir  mandato ao Ministro que superintende a area de terras, 

para alargar o ambito do ATLT, incluindo regras sobre procedimentos de Revogação), o que 

representa uma desvantagem desta opção. E, traduziria uma forte insegurança jurídica 

porque o Ministro que superindente a area de terras poderá modificar as regras com relativa 

liberdade. 

 

2. Propostas de sistematização dos requisitos quanto a Revogação de DUAT por razões de 

interesse público 

A figura de revogação pode ocorrer pelo incumprimento do Plano de Exploração ou por 

razões de interesse publico, prevista nas alínea a) e b) do nº. 1 do artigo 18 da Lei de Terras. 

No segundo caso (razões de IP) e o processo de extinção do direito de uso e aproveitamento 

de terra deverá ser paralelo ao processo de expropriação. Aqui no segundo caso, a  Lei impõe 

como requisito prévio à prática do acto revogatório o pagamento de justa indemnização e/ou 

compensação. Os principais requisitos a ter em conta são:  

1) Competência para a pratica do acto  revogatorio do DUAT nos casos  ligados a 

revogação por razões de interesse publico ?   

Serão em princípio as entidades fixadas no art. 22 da Lei de Terras e usando os 

criterios ai estabelecidos.  
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2) Declaração pública de utilidade pública e processo expropriatório  

Segundo o Regulamento da LOT, a expropriação para efeitos de ordenamento 

territorial deverá ser precedida de uma declaração pública de utilidade pública da 

área à expropriar, na qual são indicados os fundamentos que motivam a 

expropriação2. Esta declaração é emitida pelos Governo, sob proposta do Órgão Local 

de Estado ou do Conselho Municipal, no caso em concreto, e deve ser publicada em 

Boletim da República3.  

Note-se que o pedido de declaração de utilidade pública deve ser sempre 

acompanhado das provas documentais e das certidões legais relativas ao património 

a expropriar4. Assim sendo, é fundamental que o sujeito a expropriar se muna dos 

documentos que comprovem a propriedade sobre os imóveis.  

Importa ter presente que o processo expropriatório inicia-se com a notificação do 

titular de direitos sobre o bem a expropriar, pela entidade que propôs a expropriação, 

da sua intenção de o expropriar do bem em causa5. 

No documento notificatório deve constar: (i) a cópia da publicação da declaração que 

deu competência para promoção da expropriação (no caso de concessionárias e 

entidades da Administração Indirecta); (ii) a proposta dos termos de cálculo da 

indemnização; (iii) as modalidades e prazos para pagamento das indemnizações 

devidas; (iv) o prazo para tomada de posse dos bens expropriados pela entidade 

expropriante; (v) e o prazo para que o expropriado possa contestar os termos da 

indemnização e entrega do bem se não concordar com proposta do expropriante6. 

A entidade requerida poderá determinar sempre que se mostre necessário a juntada 

de outros documentos tidos como necessários e/ou a prestação de esclarecimentos 

considerados imprescindíveis para a tomada de decisão7. 

 

 

 

                                                             
2 Cfr. Artigo 60 do Regulamento da LOT.  
3 Cfr. Artigo 69, n.° 2, do Regulamento da LOT.  
4 Cfr. Artigo 69, n.° 3, do Regulamento da LOT.  
5 Cfr. Artigo 71, n.° 1, do Regulamento da LOT.  
6 Cfr. Artigo 71, n.° 3, do Regulamento da LOT, bem como Ponto 3 da Directiva de Expropriação para Efeitos 

de Ordenamento Territorial. 
7 Ponto 2.1 da Directiva de Expropriação para Efeitos de Ordenamento Territorial. 
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3) A definição de uma justa indemnização  

A expropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública dará lugar ao 

pagamento de uma justa indemnização, nos termos definidos na legislação de 

ordenamento territorial, entendida como aquela “que cobre não só o valor real e 

actual dos bens expropriados, à data do pagamento, como também os danos 

emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do 

seu património”8, por um lado. Entretanto, em caso de conflito na fixação da justa 

indemnização, vezes há que os particulares recorrem regras gerais previstas no artigo 

562º e seguintes do Código Civil. A Lei de Terras fala ainda de uma justa compensação 

como alternativa à indemnização. A compensação neste caso implica que deve haver 

uma prestação da mesma espécie 

Estes requisitos devem ser incorporados no Regulamento da Lei de Terras de 19998, para 

uma maior condensação e segurança e certeza juridica.  

 

3. Proposta  de procedimentos especificos relativos a Revogação do DUAT 

3.1. Aspectos gerais a ter em conta na Elaboração dos Procedimentos 

1) As normas tecnicas devem respeitar a Constituição da República de Moçambique, a 

Lei de Terras - 1997,  a Lei do Procedimento Administrativo, o Regulamento da Lei de 

Terras - 1998 e toda legislação superior relevante 

2) Impulso procedimental: “… o [DUAT] pode ser revogado por iniciativa dos orgãos 

competentes…”, (art. 134 da Lei n.14/2011, de 10 de Agosto. 

3) Os orgãos competentes para atribuir e revogar DUAT estam indicados no art. 22 da 

LT: Governador Provincial, Ministro, Conselho de Ministros e Presidente do Conselho 

Municipal (Art. 23 da LT) 

4)  Forma do acto de Revogacção do DUAT: “….o acto de [DUAT] deve revestir a forma 

legalmente determinada para o acto revogado” (art. 139, n.1 da Lei n.14/2011). E, “O 

acto de revogação do [DUAT] deve revistir a mesma forma que tiver sido utilizada na 

pratica do acto revogado…”(art. 139, n.2 da Lei n.14/2011). = principio do paralelismo 

de competência.  

                                                             
8 Cfr. Artigo 70, n.° 3, do Regulamento da LOT.  
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5) Formalidades do acto de Revogacao do DUAT: “aplica-se a revogacao do [DUAT] as 

formalidades exigidas para a pratica do acto revogado….” (art. 139, n.3 da Lei 

n.14/2011).  Será faz sentido a consulta comunitaria ?  

 

3.2. Aspectos especificos sobre Formalidades 

1) As formalidades são as diversas operações relativas ao  "processo de fabricação".  são 

constituídas pelas diversas operações normativas que condicionam a regularidade e a 

entrada em vigor do acto. Marcello Caetano define a formalidade como : "todo o acto 

ou facto, ainda que meramente ritual, exigido por lei para segurança da formação ou 

da expressão da vontade de um órgão de uma pessoa colectiva". Elas são relativas ao 

negotium. 

2) As formalidades podem ser essenciais ou não essenciais consoante a sua omissão 

afecta ou não a validade do acto que delas dependa ou que por elas se traduza. Há 

formalidades obrigatórias, previstas pela Constituição, pelas leis, e pelos 

regulamentos que o autor deve imperativamente cumprir e outras, facultativas e 

acessórias. 

3) Todas as formalidades prescritas por lei, por regulamento, são essenciais. A sua não 

observância, quer por omissão quer por preterição, no seu todo ou em parte, gera a 

ilegalidade do acto administrativo 

 

3.3. A marcha processual – Pratica actual 

A tramitação do revogação parcial ou total do DUAT pode incluir os seguintes   tramites: 

1) Impulso procedimental, pelo  Gabinete do Governador, do Ministro ou do Conselho 

de Ministro; 

2) Notificação do titular e das autoridades locais sobre a iminência da revogação do 

DUAT – 15 dias; 

3) Notificação do titular do DUAT para ele deduzir defesa num prazo de – 10 dias; 

4) Obtenção do parecer do sector local de tutela da actividade económica e 

levantamento das beneficiárias, sobre a probabilidade de revogação do DUAT– 15 

dias; 

5) Informação Proposta de decisão dos Serviços Provincias de Geografia e Cadastro; 



 

 

P
ag

e2
7

 

6) Parecer do Direcção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural para a 

entidade competente e remessa do dossier completo para o Gabinete do 

Governador/Ministro ou Conselho de Ministro;  

7) Despacho de Revogação Parcial ou Toral do DUAT do Governador, Ministro que 

superintende a área de terras ou Conselho de Ministro; 

8) Notificação do Despacho ao titular do DUAT. 

  

O procedimento administraivo relativo a revogação do DUAT deve incluir fases claras e 

necessaria. O Prazo para conclusão do procedimento de revogação do DUAT: ” O 

procedimento administrativo deve ser concluido no prazo de vinte e cinco dias (25)9 a menos 

que outro prazo decorra da lei ou seja imposto por circunstâncias exepcionais” (art. 76, n°.1 

da Lei n°.14/2011, de 10 de Agosto).  

 

3.4. Proposta de procedimento administrativo relativo a Revogação DUAT  

Esta proposta de procedimentos administrativos deve ser inserido no Regulamento da Lei de 

Terras de 1998 (RLT), como vimos acima, o que vai implicar a necessaria modificação do RLT.  

Em termos tramitacionais o procedimento administrativo (PA) relativo a revogação do DUAT 

deve incluir as seguintes etapas: Arranque do procedimento: particular/publico (decorrente 

da fiscalização) (1) Instrução do procedimento: Prazo para instrução, Direcção da Instrução, 

Produção de prova (meios de prova e prestação de provas pelos interessados, Preparação da 

decisão (exames, avaliações, inspecções, tec/pedido de parecer/Relatorio do Instrutor) (2), 

Audiencia dos interessados (Direitos a informação, consulta do processo…) (3), Decisão – 

acto revogatorio (4) e Actos complementares: (formas/fundamentação/publicidade (BR e 

notificação) (5) 

 

Assim,  em termos concretos teremos: 

1. Arranque do procedimento administrativo 

O impulso do PA dá-se através dos actos propulsivos privados ou públicos. 

1) Actos propulsivos privados ou particulares são o requerimento, as denúncias, as 

reclamações e recursos. 

                                                             
9 Será um prazo ajustável ao sector de terras ?? 
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i. O requerimento 

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 (art. 82 da Lei n. 

14/2011, de 10 de Agosto –LPA). O requerimento deve apresentar a 

seguinte estrutura: Endereço (designação da entidade a que se destina o 

requerimento), Cabeçalho (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.   

 

ii. Denúncias 

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 oficio 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. 

  

iii. Reclamações10 

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.  

 

 

                                                             
10 O Recurso hierárquico não tem lugar no dominio da gestão de terras, porque as entidades que actua na gestão 

de terras, como o Presidente do Conselho Autárquico, o Governador, Ministro e Conselho de Ministro tem 

competência exclusiva.  
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2) Actos propulsivos públicos 

Os actos propulsivos públicos são sempre de iniciativa dos órgãos da 

Administração Pública. Assim, a inicativa pública pode ser autónoma ou 

heterónoma.  

i. 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.  

ii. Heterónoma 

Quando pertence tal competência a órgão diverso do propulsor. A 

iniciativa heterónoma pode resultar de órgãos estranhos à Administração 

Pública. Por exemplo, em resultado do cumprimento ou execução de um 

acórdão do Tribunal Administrativo que obriga a Administração de Terras a 

praticar um acto administrativo ou no ambito de cumprimento de uma 

Resolução da Assembleia da República que, resultante do exercício de um 

direito politico (petição e queixa) emane recomendações à Administração 

Pública para repor os direitos e interesses dos cidadãos ou por intervenção 

do Provedor de Justiça.  

 

2. Instrução do procedimento 

1) Noção e o principio de inquisição como esteio da instrução 

Diz-se instrução do procedimento administrativo revogatório do DUAT a fase 

dentro do qual se opera a produção dos elementos que vão determiar a formação 

da vontade da Administração de Terras. Os elementos que determinarão a 

vontade da Administração Pública consistem na prova.  

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e3
0

 

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 materias não mencionadas nos 

requerimentos ou nas respostas dos interessados. Quer dizer que a Administração 

de Terras pode decidir coisa diversa ou mais ampla do que a solicitada pelos 

requerentes, sempre que o interesse público o justificar.   

 

2) Prazo para a instrução 

Regra geral11, 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 incial na secretária dos serviços. Este 

prazo é geral e só é aplicado quando legislação especial não determine outros 

mais ou menos amplos.  O prazo de 10 dias pode ser prorrogado, desde que 

hajam motivos ponderosos, comunicando-se ipso facto, ao requerente este facto. 

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.  

 

3) Direcção da instrução 

É regra geral que a direcção da instrução do processo de revogação de acto 

administrativo incumbe ao órgão competente para tomar a decisão final do 

procedimento. Esta regra é flexível: 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.  

 

 

 

                                                             
11 Cfr, art. 63 da LPA.  
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4) Produção da prova 

i. Regras básicas 

A produção de prova deve obedecer as seguintes regras básicas: 

ii. Quem alega um facto tem o dever de prová-lo (ónus de prova), sem prejuízo 

do dever de averiguação da Administração Pública. 

iii. Incumbe à Administração Pública o dever geral de averiguação dos factos 

alegados pelo requerente. 

iv. Os factos notórios públicos e outros que cheguem ao conhecimento do 

instrutor ex officio 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 oficio. 

v. 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. 

vi. 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 

insuficiencia de recursos económicos, aqui será a Administração Pública a 

suportar as despesas.  

vii. A produção de prova deve respeitar como seu limite e fundamento o princípio 

da legalidade.  

 

5) Meios probatórios 

São admitidas todas as especies 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: 

i. 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; 
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ii. 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.  

iii. 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.  

iv. Prestação de provas pelos interessados: o instrutor do procedimento 

pode solicitar aos interessados a prestação de informações, apresentação 

de documentos, coisasm a sujeição a inspecções e colaboração noutros 

meios de prova.  

 

6) Preparação da decisão 

i. Realização de exames, vistorias, avaliações, inspecções e peritagens 

O instrutor do procedimento revogatório pode ex officio ou a pedido do 

requerente mandar realizar exames, vistorias, avaliações, inspecções e 

peritagens ou outras deligências que se reputarem necessárias para a 

tomada da decisão. A realização destas deligências implica as vezes, a 

nomeação de peritos. O valor das declarações dos peritos é livremente 

fixado pela Administração Publica.  

 

ii. Pedido de pareceres 

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 obrigatorios e facultativos. Obrigatórios 

quando impostos por lei antes da tomada de decisão. Os pareceres 

obrigatórios podem ser vinculativos ou não vinculativos. 
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Na area 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.  

Prazo. Os prazos 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 pede. Nada obsta que o superior fixe prazo inferior ao de dez dias u 

mesmo superior. Tudo depende da natureza do assunto a decidir. 

Consequências da falta ou extemporaneidade do parecer obrigatório. 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.  

 

iii. Relatório do instrutor 

O Relatório do instrutor só existe quando o órgão de decisão não coincide 

com o da instrução. Sendo assim, o instrutor elebora 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.  

 

3. Audiencia dos interessados 

1) Noção, pratica e efeitos quando obrigatória.  

A audiencia 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 audiencia é determinada pela Administração Pública. 

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.  
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Por fim, 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.  

2) Direitos dos interessados no procedimento 

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.  

 

4. Decisão – acto revogatorio 

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 silencio: a 

decisão toma a forma de indeferimento tácito.  

 

5. Actos complementares: (formas/fundamentação/publicidade (notificação)  

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, entre outros) 

 A vontade da Administração Pública pode manifestar se de várias maneiras : imaterial 

(oral12 — deliberações13 — ou gestual) ou material (suporte escrito). É verificado que a 

maioria dos actos administrativos são constituídos por decisões escritas ou de forma 

expressa. Mas em certos casos a lei ou o regulamento, manda presumir certa 

manifestação de vontade a partir de uma conduta da Administração (silêncio, 

passividade, abstenção) é nomeademente o caso do acto tácito ou das decisões 

implícitas. Finalmente, devem ser conhecidos os motivos de facto e de direito que 

precedem a uma decisão; fundamentação do acto revogatório.  

                                                             
12 Vide, por exemplo, ordem verbal do Ministro dos Transportes e Comunicações no caso José de ALMEIDA 

MARCOS, de 19 de Maio de 1998, TA-S, Proc. 52/94-1ª, Col. I. p.  

13 Sobre a diferença "acta"/"auto", ver M. CAETANO, supracitado, nº 195. 



 

 

P
ag

e3
5

 

A decisão revogatório 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:   

1) 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. 

2) Dever de notificar: a AP tem o dever de notificar a acto revogatorio do DUAT 

ao interessado. 

3) Conteúdo da notificação: 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 

4) Prazo de notificação: As notificações devem ser comunicadas ao interessado 

no prazo de oito (8) dias, após a tomada da decisão do acto administrativo a 

notificar. 

5) Forma das notificação : As notificações devem ser feitas pessoalmente ou por 

oficio, nota, telegrama, telex, fax. A Outra forma admissivel é por via Edital, 

quando os destinatarios forem desconhecidos, ou que seja uma pluralidade 

de sujeitos a notificar que inviabilize a utilização da via pessoal. Neste caso, 

os editais dão afixados nos lugares de estilo, através de anuncios em 2 

jornais mais lidos no local de residencia ou da sede dos notificados.   

 

4. Os meios de defesa do DUAT pelos particulares face a Administração Pública 

Enquadramento: quais as oportunidades, caso existam, para lançar mão ao Recurso 

Administrativo  pelo titular do DUAT (objectivo 3 TdR – Rev. DUAT) 

Existem diferentes meios de defesa do DUAT a favor dos particulares, nomeadamente: 
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4.1. Os meios extrajudiciais na defesa do DUAT 

 Os Meios Extrajudiciais são os que se encontram à disposição do titular do DUAT admissíveis 

nos termos da Constituição da República de Moçambique (CRM), demais legislação e do 

Direito Consuetudinário aceite (art. 3, n.1 do CC e art. 12 n.1, art. 24 n.1 b) e n.° 12 da LT e 

que incluem igualmente a intervenção dos Tribunais Comunitários, e que excluem os meios 

aplicáveis ao nível dos Tribunais Judiciais e do Tribunal Administrativo.  

Alguns conflitos de terra escapam ao conhecimento jurisdicional, sobretudo no meio rural, 

onde há carência de meios financeiros e problemas ao nível de acesso a Justiça Formal14.  Os 

principais meios extrajudiciais15 são: a Acção Directa, Queixas e Petições, a Intervenção dos 

Tribunais Comunitários e dos Autoridades Comunitárias. 

 

4.2. Os meios de defesa do DUAT do Direito Privado 

Para a defesa contra a violação causada por terceiros, existem três tipos de acções: acções 

possessórias, acções reais e acções pessoais, é necessário destacar a existência e utilidade 

das providências cautelares, uma vez permitirem acautelar o efeito útil da acҫão, isto é, 

procuram evitar que o dano se concretize de forma irreparável e que a sentença não deixa de 

produzir os efeitos esperados pela parte lesada no momento em que for detectada.  

 

4.3. Os meios de defesa do DUAT do Direito Público16 

O poder de revogar actos da AP representa o uso do Poder administrativo. Por isso,  temos a 

Direito Administrativo e o Contencioso Administrativo como materias essencias no ambito da 

defesa da terra pelos particulares face a Administração de Terras. Os diferentes meios aqui 

previstos incluem: 

1) Garantias Petitorias  

2) Garantias Impugnatorias  

3) Garantias graciosas ou administrativas: 

                                                             
14 MINAG. “Estratégia Nacional de Administração de Terras”, DNTF. Maputo, 2011. P. 6 

15 Existem outras formas de resolução descritos no Artigo do Ássma NORDINE, 2005, p. 232 - 233., com 

particular destaque para  a Consulta comunitária.  

16 Em materia criminal actos de gestão publica ou privada prejudicias a terra, podem ser tutelados no ambito do 

Direito Penal, por isso, temos os seguintes tipos legais de crime ( usurpação de imóvel – art. 445 Codigo Penal 

(CP); arrancamento de marcos – art 446 CP e  burla na venda de bens alheios – art. 450 CP.,  
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i. Reclamação   

ii. Recurso Hierarquico  

4) Garantias Contenciosas: 

i. Pedido de Suspensão de eficácia do acto administrativo 

ii. Recurso Contencioso de Anulação, previsto na  Lei n.°7/2014, de 07 de 

Fervereiro 

iii. Meios processuais acessorios ( Intimaçãoo ao órgão administrativo, a 

particular ou concessario para adoptar ou abster-se de determinada 

conduta ) 

 

5. Garantias da Administração Pública no âmbito da gestão da terra 

O poder administrativo tem um conteúdo que lhe é próprio e que traduz as suas principais 

manifestações- (art. 19 da Lei n.14/2011, de 10 de Agosto): O poder de decisão unilateral da 

Administração Pública, o previlégio de execução prévia e o poder de execução forçada 

 

5.1. Poder de decisão unilateral da Administração Pública 

O Acesso à terra pode ser mediante apresentação do respectivo pedido ou mediante 

aquisição. No primeiro caso o requerente, que é “pessoa singular ou colectiva que solicita, 

por escrito, autorização para o uso e aproveitamento da terra ao abrigo...da lei”17, solicita a 

concessão de uma parcela de terra. Por outro lado, perante uma situação concreta de 

titularidade de DUAT por aquisição, mediante ocupação, sem intervenção das autoridades 

administrativas, a AP pode decidir atribuir essa parcela de terra a terceiros em detrimento do 

actual “possuidor”18.  No primeiro caso, quando a AP responde negativa ou positivamente a 

este pedido, exerce o seu poder de autoridade-o poder administrativo-, praticando um acto 

admininistrativo. 

                                                             
17 Artigo 1, n° 16 da LT – 1997.  

18 Há quem defenda que a ocupação da terra, de que pode advir o reconhecimento do DUAT, passados mais de 

10 anos, corresponde à simples detenção da terra e não à posse. Conforme resulta da nota de roda pé anterior 

essa não é a posição aqui  perfilhada. Com efeito, e parece que é isso que a lógica impõe, a detenção de uma 

coisa,  por exemplo tolerância  do proprietário-neste caso o Estado- não tem a susceptibilidade de conferir a 

aquisição de nenhum direito real. Com efeito, nenhuma disposição do Código Civil aponta nesse sentido. Todas 

as situações em que, da tradição material da coisa, se reconhece qualquer direito a quem tenha em seu poder a 

coisa, passado algum lapso de tempo , tem por referência a posse. Por isso, faz sentido que a aquisição do DUAT 

por ocupação de mais de 10 anos seja em resultado da posse da terra ( e não simples detenção). A usucapeão 

é precedida pela posse e não pela detenção. 
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Por outras palavras a AP decide sobre o pedido mediante a prática de uma decisão unilateral. 

No segundo caso a AP altera, extinguindo-a, uma situação jurídica vigente ( a posse da terra ) 

também através de uma decisão unilateral. É assim que se manifesta o poder de decisão 

unilateral da AP. Em ambos os casos, “a AP aparece a resolver casos concretos”19. 

 

5.2. Privilégio de execução prévia 

Privilégio de execução prévia é a faculdade que a lei dá à AP de impor coativamente aos 

particulares as decisões unilaterais que tiver tomado. Através deste poder a AP tem a 

faculdade de executar as suas decisões sem necessidade de recorrer aos Tribunais. o PEP 

justifica-se pelos princípios da presunção da legalidade dos actos administrativos e da 

continuidade do serviço público. Direito de resistência (ordens ilegais)  

De nada serviria o poder de decisão unilateral se não estivesse acompanhado da 

possibilidade de a AP poder impor, por meios próprios, o cumprimento da decisão tomada. 

Por isso, as suas decisões são acompanhadas do privilégio de execução prévia que consiste 

“na faculdade que a lei dá à AP de impor coativamente aos particulares as decisões 

unilaterais que tiver tomado”20.  

Através deste poder a AP tem a faculdade de executar as suas decisões sem necessidade de 

recorrer aos Tribunais, o que acontece com os particulares que só podem impor uma 

conduta a outrem com intermediação dos tribunais. As decisões da Administração uma  vez 

tomadas são de cumprimento imediato, salvo se a própria AP decidir dilatar o momento da 

sua execução ou por força de uma decisão jurisdicional de suspensão da eficácia de decisão21 

.Se na decisão unilateral da AP a violação dos direitos ou interesses dos particulares pode não 

se tornar evidente (porque a decisão não foi executada)  é na manifestação do poder de 

execução prévia onde os particulares mais sofrem dos excessos do poder da Administração22.  

 

                                                             
19 Amaral, Diogo Freitas. Direito Administrativo, ob cit. Pg 18. 

20 Amaral, Diogo Freitas. Direito Administrativo, ob cit pg 22. 

21 Matéroa esta que vai ser objecto de abordagem no tema contencioso administrativo de terra. 

22 A fronteira entre o momento da tomada da decisão e do da execução é o período, por excelência, em que 

administrado perder os prazos a que está sujeito para exercer as suas garantias. O que sucede é que o particular 

toma conhecimento da decisão e nada faz. Só no momento da execução é que se lembra de exercer as garantias. 
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Com efeito, voltando a recorrer ao exemplo acima apresentado, perante uma situação em 

que a Administração decide  atribuir  a terceiro uma parcela de terra ocupada por outrem 

enquanto aquela decisão não for executada o particular não a sente na pele. Mas, quando a 

Administração decide executá-la o particular sente, de uma forma mais intensa, os efeitos da 

decisão unilateral da Administração.  

 

5.3. Poder de Execução Forçada  ou coerciva 

Capacidade legal de executar actos administratvos definitivos e executorios mesmo perante a 

contestação ou resistencia fisica dos distinatarios ( art. 1, alinea f) e art. 16) alinea d) Decreto 

n.°30/2001, de 15 de Outubro). 

O recurso à força para execução do acto administrativo é certamente um procedimento 

eficaz, mas é também um procedimento perigoso. Se a execução forçada é possível, ela só 

deve ser empregue nos casos em que a obediência dos administrados não pode ser obtida de 

outra maneira. Assim, ela tem um carácter subsidiário. O recurso à força só é possível em 

certas condições (1) cuja inobservância é rigorosamente  sancionada (2). 

 

1) As condições da execução coerciva. 

 O recurso à execução coerciva aparece como um privilégio do poder público mas é preciso 

limitar o uso deste privilégio o que é estritamente necessário. Assim o recurso à execução 

coerciva deve ser excepcional: «deve ser o último recurso»23. Os princípios adoptados são 

sempre válidos. Normalmente só a lei pode autorizar a execução coerciva (1.1); mas certas 

circunstâncias podem justifica-la fora da lei (1.2). 

 

i. A execução coerciva autorizada pela lei. 

Toda a execução coerciva tem de ter feita com fundamento na lei e nos termos por ela 

previstos. A autorização do legislador é normalmente necessária e sempre suficiente para 

justificar a execução forçada. Por exemplo, em matéria de apreensão de veículos em 

infracções o Artigo 43 do Código da Estada estabelece o regime desta figura. Duma maneira 

geral, pode-se dizer que o legislador autoriza a execução forçada nos casos em que a 

urgência ou a importância dos interesses o justifica.  

                                                             
23 M. ROUSSET, Droit administratif, I, op. cit., p. 154. 
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ii. A execução forçada fora da autorização legislativa. 

Mesmo se uma lei não a previu, a execução forçada é possível em certas circuntâncias, 

marcadas pela necessidade. Esta-só surge évidentemente no caso de resistência dos 

interessados. A execução forçada só pode ser justificada se não aceitam executar a decisão. A 

sua resistência pode justificar o recurso à força em dois casos : a urgência, a ausência de 

sanção.  

 

C. Recomendações  

Do exposto acima, ao longo da Parte II, resultam as seguintes recomendações:  

1. Necessidade de elaboração de um Guião sobre os Meios de defesa dos 

Direitos a Terra pelos Particulares (Investidores), detalhado e com modelos de 

minutas/requerimentos; e  

2. Necessidade de sistematizar as Garantias da Administração Pública (AP) no 

âmbito da gestão da terra, por forma que o AP possa enfrentar os novos 

fenomensos de resistencia ou incumprimentos ilegais de suas decisões pelos 

particulares. 

 

FIM 
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NOTAS FINAIS 

 

DESAFIOS DO PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO EM CURSO EM MOÇAMBIQUE 

2019 – 2024 

Importa em primeiro lugar referir que a actual Lei de Terras e seu Regulamento 

resistiram com relativo sucesso ao primeiro processo de descentralização relativo á 

criação e implantação das Autarquias Locais no pretérito ano de 1998. 

Hoje, com a descentralização de nível Provincial (2019) e Distrital (2024), estas leis 

são desafiadas a uma maior e melhor adequação, uma vez que destes processos 

surgem novos actores que não podem nem devem ser ignorados no processo 

decisório. 

A legislação actual, no que diz respeito aos diversos níveis de competências para a 

atribuição, reconhecimento, revogação e extinção dos direitos sobre a terra coloca 

um excessivo assento tónico nos órgãos executivos não eleitos, nomeados, o que se 

compreende tanto pelo modelo em que se inspiraram como pelas caracerísticas do 

tempo em que foram criadas e aprovadas. 

Na realidade actual, temos órgãos deliberativos de natureza Provincial e Municipal 

(Assembleias Provinciais e Assembleias Municipais), que antes não existiam, e em 

2024 teremos as Assembleias Distritais e Administradores Distritais eleitos. 

Estes órgãos deliberativos exercem funções de representação (por excelência) das 

comunidades respectivas e os seus membros são eleitos por sufrágio universal, 

directo e periódico. Portanto, tanto os Governadores, Presidentes dos Conselhos 

Autárquicos e Administradores e os membros das respectivas assembleias, gozam de 

legitimidade directa perante as comunidades que os elegeram e a que se propõem 

servir, diferentemente do modelo anterior. 
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DESAFIOS DO PROCESSO DE DESCENTRALZAÇÃO 

- QUETÕES CRÍTICAS - 

 

1. Competências dos Governadores Provinciais, Ministro da Agricultura e Pescas e 

Conselho de Ministros – Artigo 22 da Lei nº 19/97 de 1 de Outubro (Lei de Terras): 

Esta norma estipula que os Governadores Provinciais autorizam pedidos de DUAT 

até ao limite máximo de 1.000 hectares, o Ministro da Agricultura e Pescas 

autoriza áreas entre os 1.000 hectares e os 10.000 hectares e o Conselho de 

Ministros autoriza pedidos de áreas acima dos 10.000 hectares. 

Importa frisar que esta norma remonta ao tempo em que os Governadores eram 

nomeados pelo Presidente da República. 

Sendo os Governadores Provinciais eleitos e os Governos Provinciais dotados de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com Assembleias Provinciais 

cujos membros são eleitos por sufrágio universal, directo e periódico, como é que 

se compreende que a estes caibam a QUOTA MÍNIMA DECISÓRIA em matéria tão 

relevante para a governação, como é o poder de autorizar ou atribuir DUATs? 

Do nosso ponto de vista estamos perante uma POTENCIAL FONTE DE CONFLITOS, 

pois, pode entender – se que esta norma limita e interfere excessivamente com a 

autonomia dos Governos Provinciais e limita também os poderes dos 

Governadores e das Assembleias Provinciais que também deverão ter 

competências na componente de gestão da terra. 

NOTA: Existe um precedente relativamente aos Presidentes dos Conselhos Municipais 

hoje Conselhos Autárquicos, Conselhos de Povoação e Administradores de Distrito, 

que não têm limite decisório para a atribuição de DUATs nas suas áreas de jurisdição, 

desde que estas áreas estejam cobertas por Planos de Urbanização e tenham Serviços 

Públicos de Cadastro, conforme dispõe o artigo 23 da Lei de Terras. 
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2. Competências dos Conselhos Municipais e de Povoação e Administradores dos 

Distritos – Artigo 23 da Lei nº 19/97 de 1 de Outubro (Lei de Terras) 

 

Atendendo e considerando que a partir de 2024 os Administradores de Distrito 

passarão a ser eleitos e por conseguinte, os Governos Distritais estarão dotados de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, reforçados por Assembleias 

Distritas com membros eleitos por sufrágio universal, directo e periódico, urge 

desencadear acções para: 

i. Dotar todos os distritos do país de Planos de Urbanização para algumas áreas 

dos respectvos territórios; 

ii.  Dotar todos os distritos do país de Serviços Públicos de Cadastro; 

iii. Dotar todos os distritos do país de um quadro institucional capacitado para a 

gestão da terra. 

 

NOTA: Este é um desafio especial para a DINAT, que deverá também 

redefinir a sua articulação com os SPGC.  

 

FIM 

 


