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1. Termos de Referência: Objectivos, Metodologia e Resultados Esperados

a) Produção de Notas Técnicas

b) Consultas Realizadas (Maputo (Multisectorial), Lichinga (Provincial), Beira

(Regional), Xai-Xai (Regional)

2. Principais Questões (Clarificação de Conceitos, Princípios Gerais, Objectivos, Resultados

e Valor das Consultas, Procedimentos, Preparação das Partes, Conflitos de Interesse do

Governo, Responsabilidade pelos Custos das Consultas; Liderança e Representação

Comunitária; Responsabilização

3. Conteúdo do Esboço 1 (Draft 1): Debate por Capítulo
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DISPOSIÇÕES GERAIS

8/2/2019 SPEED+ Project

 Artigo 1: Definições

 1. Comunidade Local

 2. Comunidade Local Urbana

 3. Co-titularidade

 4. Entidades de Representação Comunitária

 5. Líder Tradicional

 6. Ocupação

 7. Parecer de Conformidade

 8. Terra Comunitária



Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

1. O presente Decreto tem como base os seguintes fundamentos político legais:

1.a) As consultas comunitárias em sede de processos de gestão de direitos de uso e

aproveitamento da terra bem como de exploração de recursos naturais materializam o direito

de permanente participação dos cidadãos na vida da nação, como uma das formas através das

quais o povo moçambicano exerce o poder soberano, nos termos do artigo 73 da Constituicao

da República.
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

 1.b) A permanente participação dos cidadãos na vida pública pressupõe o acesso à

informação de interesse público, de modo a formularem e manifestarem o seu juízo de

opinião sobre a gestao da coisa pública e assim influenciarem os processos decisórios

das entidades que exercem o poder público, de acordo com o artigo 8 da Lei do

Direito à Informacao (Lei nº35/2014, de 31 de Dezembro.
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Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

 1.c) Nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei do Ordenamento Territorial, Lei 19/2007, de

18 de Julho, todos os cidadãos, comunidades locais e pessoas colectivas, públicas e

privadas, têm direito à informação relacionada com o planeamento territorial, implicando

que todo o processo seja atempadamente divulgado. Esta prerrogativa consiste no

direito de consultar e obter cópias e a certificação de todos os documentos.
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Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

1.d) Salvaguarda e protecção de direitos legítimos e pré-adquiridos das comunidades locais

e respectivos membros, visando a manutenção e reforço da segurança de posse de tais

direitos pelas comunidades e famílias.

1.e) Inclusão política e económica, assegurando a participação efectiva de todos os

segmentos sociais da comunidade local nos processos de tomada de decisões bem como o

seu acesso às oportunidades económicas propiciadas pelos projectos e programas de

investimentos a implantar em terras comunitárias.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
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Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2. A interpretação e implementação das disposições contidas no presente Decreto serão

orientadas pelos seguintes Princípios Gerais:

2.a) Conformidade Constitucional e Legalidade: A actuação das instituições da

administração pública, bem assim das comunidades locais, investidores e outros actores

envolvidos nos processos de consulta comunitária está vinculada aos ditames da

Constituição e da lei na perspectiva do Estado de direito democrático, incluindo a aplicação

das normas e práticas costumeiras;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2.b) Co-titularidade: Todos os membros da comunidade são titulares legítimos do direito 

colectivo de uso e aproveitamento de terras constitucionalmente reconhecido às 

comunidades locais, tendo, por esse motivo, direitos iguais de participação em todos os 

processos decisórios, directamente ou por via de instituições de representação comunitária 

previstas no presente Decreto;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2.c)Pluralismo Jurídico e Institucional:  Nas comunidades locais os recursos naturais são 

geridos por entidades de representação e liderança comunitária, aplicando-se as normas e 

prácticas costumeiras aos processos e as decisões tomadas em relação ao DUAT colectivo, 

bem como aos DUATs familiares e individuais, adquiridos por ocupação;



DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2.d) Igualdade de Género: As mulheres e os homens, bem como os jovens e grupos

vulneráveis, co-titulares do DUAT reconhecido `a comunidade local, têm o direito igual de

participar nas decisões tomadas sobre o acesso, utilização, transferência, parcerias,

desanexação, sub-divisão ou qualquer outra acto relativo a DUATs comunitários, e ao

territorio e recursos naturais por ele abrangidos;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2.e) Acesso à Justiça: por forma a que a comunidade local tenha o direito de beneficiar de

apoio jurídico e técnico para a salvaguarda e respeito dos seus direitos ambientais

fundamentais com garantias de que os processos de gestão e administração de terras, e as

consultas a eles associadas, produzirão resultados baseados na justiça e equidade;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2.f) Acesso à Informação e Transparência: de modo a que as comunidades e cidadãos

possam dar o seu consentimento livre, prévio e informado às actividades e decisões das

entidades públicas e privadas, detentoras de informações de interesse público, que afectem

os seus direitos e interesses legítimos, tendo os mesmos o direito de solicitar, procurar,

consultar, receber e divulgar a informação de interesse público na posse de tais entidades;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 2: Fundamentos Político-Legais e Princípios Gerais

2.g) Responsabilização: nos termos prescritos na Lei 20/97, Lei do Ambiente, com as devidas

adaptações, visando assegurar adequada reparação ou compensação de danos causados pela

preterição de requisitos processuais destinados a ampla participação dos cidadãos em

processos decisórios como igualmente prescrito na referida lei.



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 3: Substracto Social e BaseTerritorial da Comunidade Local

1. São membros da comunidade local todos as pessoas e entidades residentes ou

domiciliadas no território ocupado por uma determinada comunidade local definida nos

termos indicados no artigo 1 da Lei de Terras.

2. Consideram-se residentes ou domiciliadas as pessoas ou entidades que tenham, de modo

permanente, e por um período superior a 6 meses consecutivos, residência ou domicílio

reconhecido como legítimos pelas próprias comunidades com base nas suas normas e

práticas costumeiras, ou com base na legislação alicável em vigor no país.



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 3: Substracto Social e BaseTerritorial da Comunidade Local

3. Às áreas de domínio público do Estado integradas em terras comunitárias é aplicável o

regime previsto nos artigos 7 a 9 da Lei de Terras, devendo as mesmas ser previamente

demarcadas e registadas no cadastro nacional de terras sempre que haja interesse na

implantação de projectos ou programas de desenvolvimento recaindo em terras

comunitárias.

4. A criação, demarcação e registo de áreas de domínio público do Estado deverá seguir o

processo de consultas previsto no presente Decreto.



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 4: Objectivos das Consultas Comunitárias

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

13 e 24 da Lei de Terras, complementado pelos Artigos 24 e 27 do Regulamento da Lei de

Terras, as consultas comunitárias visam a prossecução dos seguintes objectivos específicos:

1. A clarificação prévia da situação socio-jurídica de uma determinada parcela de terra

ocupada por comunidades locais e visada para investimentos públicos ou privados;

2. A identificação pelas comunidades locais de espaços disponíveis para ocupação por

investimentos públicos ou privados;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 4: Objectivos das Consultas Comunitárias

3. A avaliação prévia pelas comunidades da viabilidade social, económica e ambiental das

propostas de projectos e do seu interesse na negociação de possíveis parcerias;

4. A valorização da terra e dos recursos naturais do país através da promoção do

investimento privado ou público promotor do desenvolvimento sustentável e gerador de

riqueza, num ambiente de estabilidade social e segurança jurídica tanto para as comunidades

locais como para os investidores;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 4: Objectivos das Consultas Comunitárias

5. A partilha justa e equitativa de benefícios entre comunidades e famílias locais e

investidores externos, em caso de existência de interesse por parte das comunidades locais

no estabelecimento de parcerias, através da negociação de acordos consensuais baseados na

valorização correcta da terra e dos direitos comunitários a ela associados que garantam a

continuidade e reforço da base de desenvolvimento sustentável da comunidade;

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

privadas.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS 

Artigo 5: Iniciativa do Processo

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

2. As consultas comunitárias podem ser igualmente realizadas por iniciativa das
comunidades locais interessadas em atrair projectos públicos ou privados a
serem implantados nas terras por elas ocupadas.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas

1. De acordo com o princípio da co-titularidade, as consultas destinadas à ocupação de

terras comunitárias por entidades públicas ou privadas, envolverão a totalidade dos

membros da comunidade local e seus representantes.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas 

2. As consultas terão também a participação directa, com direito à intervenção, das

seguintes entidades:

a) Administrador Distrital;

b) Requerente do DUAT, licença especial ou outras licenças e autorizações;

c) Membros das comunidades e seus representantes;

d) Mediador Independente;

e) Organizações da sociedade civil,



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas 

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

em casos excepcionais devidamente e formalmente justificados às demais partes envolvidas,

ser substituído pelo chefe dos serviços distritais que superintendem a àrea de terras e

ordenamento territorial. A presença do Administrador Distrital em encontros de provisão

de informação pelo requerente e no encontro de formalização de acordos e memorandos

de entendimento é obrigatória.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas 

4. Do lado da comunidade, participarão igualmente nas consultas comunitárias as entidades

de representação comunitária, devidamente escolhidas e legitimadas pelos membros da

comunidade, bem como assessores de apoio técnico e jurídico por elas escolhidas.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas 

5. As consultas realizadas por iniciativa da comunidade serão conduzidas pela entidade de 

representação da comunidade local escolhida pelos membros desta, ou pelo governo 

distrital, mediante solicitação submetida pela comunidade para esse efeito, com observância 

no disposto no Artigo 3 e Artigo 6 do presente Decreto, com as devidas adaptações.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas

6. Do lado do requerente, participarão nos encontros de consultas pessoas com poder

descisório e com autoridade para prestar esclarecimentos e assumir compromissos,

podendo os mesmos fazer-se acompanhar de especialistas para apoio tecnico e jurídico de

acordo com as suas necessidades.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas 

7. As consultas comunitárias serão conduzidas e mediadas por uma entidade independente, 

registada nos termos descritos no Artigo 23 do Decreto No.54/2015, e a ser seleccionada 

conjuntamente pela comunidade local a consultar e pelo requerente.  Em caso de 

divergência em relação à entidade a  contratar para a realização das consultas, prevalecerá a 

escolha da comunidade. 



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 6. Partes Envolvidas

8. Nos processos de consultas envolvendo projectos que impliquem a extinção de direitos,

expropriação de bens e ou o reassentamento populacional involuntário será obrigatória a

participação da Comissão Nacional de Direitos Humanos.

9. Na organização das consultas deverá ser salguardada a representação e participação

efectiva dos diferentes grupos sociais existentes nas comunidades, especialmente mulheres,

jovens, idosos e outros grupos vulneráveis, devendo o plano de consultas prever a

organização de sessões específicas para a provisão de infromação, esclarecimento de

dúvidas, auscultação de preocupações e opiniões particulares destes grupos.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 7. Fases Obrigatórias do Processo de Consultas Comunitárias

1. Constituem fases obrigatórias de qualquer processo de consultas comunitarias ou públicas, as
seguintes:

a) Preparação prévia técnica e legal das comunidades locais e seus representantes;

b) Provisão de informação relevante pelo requerente;

c) Revisão e Discussão Comunitária

d) Auscultação e pré-negociação;

e) Negociação e preparação de propostas de contratos;

f) Divulgação de propostas de contratos;

g) Formalização e registo de contratos;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 7. Fases Obrigatórias do Processo de Consultas Comunitárias

2. Serão realizados no mínimo dois encontros e no máximo quatro, para o alcance de

consensos e acordos em que todas as partes participam de forma livre e informada;

3. Será nulo e de nenhum efeito legal todo o processo de consultas conduzido, total ou

parcialmente, com recurso à violência, explícita ou velada, à coação, ou qualquer outra

forma de limitação da liberdade de expressão de opinião dos participantes, particulamente

dos membros das comunidades locais.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 8. Preparação prévia técnica e legal às comunidades locais e seus

representantes

1. A consulta comunitaria é sempre precedida do processo de delimitação da terra ocupada

pela(s) comunidade(s) a consultar, , com vista a confirmar a base territorial e limites físicos

da referida ocupação e do direito colectivo, assim como para identificar o número de

famílias e indivíduos com DUATs legítimos dentro da referida comunidade;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 8. Preparação prévia técnica e legal às comunidades locais e seus

representantes

2. Nos casos onde a delimitação de terras tenha já sido realizada, será conduzido um

processo simplificado de reconfirmação administrativa da ocupação e limites físicos da

comunidade, com base nos dados contidos no certificado de direito de uso e

aproveitamento de terras emitido a favor da comunidade, a ser realizada pelos serviços

distritais de cadastro de terras.

3. A reconfirmação administrativa consistirá na certificação da inexistência de disputas ou

conflitos de limites territoriais, junto das instituições de representação comunitária da(s)

comunidade(s) a consultar e das comunidades vizinhas;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 8. Preparação prévia técnica e legal às comunidades locais e seus

representantes

4. O processo de preparação prévia a ser conduzido pelo governo distrital consistirá

também na organização de sessões de pré-consulta destinadas a:

4.a) assegurar que a comunidade e os seus membros estão plenamente conscientes dos

seus direitos e obrigações colectivos e individuais relativos à terra e outros recursos

naturais;

4.b) criar e capacitar, onde necessário, entidadess de representação da comunidade, no

contexto do Artigo 17 e seguintes do presente Decreto;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 8. Preparação prévia técnica e legal às comunidades locais e seus

representantes

4.c) aferir, em conjunto com a comunidade, o enquadramento do projecto no PDUT e no

PEDD, e aferir o interesse da comunidade em acolher o projecto nos termos propostos,

4.d) aferir as necessidades de capacitação e assessoria técnica e jurídica da comunidade em

função da complexidade social, ambiental e económica do projecto.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 8. Preparação prévia técnica e legal às comunidades locais e seus

representantes

4.e) assegurar, através de organizações da sociedade civil e empresas de consultoria de

competência reconhecida e devidamente registadas, recorrendo onde necessario aos

serviços do IPAJ, a assessoria técnica e jurídica às comunidades durante os processos de

consultas e de negociação de parcerias.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 8. Preparação prévia técnica e legal às comunidades locais e seus

representantes

É responsabilidade do Administrador Distrital assegurar a preparação prévia das equipas do

governo que serão envolvidas na preparação, acompanhamento e fiscalização das consultas

comunitárias, bem como na monitoria da implementação dos acordos ou contratos entre

comunidades e investidores.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 9. Provisão de Informação pelo Requerente

1. Antes dos enocntros com as comunidades, cabe ao proponente assegurar domínio

adequado da legislação nacional e internacional aplicável ao seu projecto bem como a

devida preparação das suas equipas para a interação com as comunidades locais e outras

partes interessadas, com base no princípio de respeito mútuo e colaboração.

2. Compete ao Administrador Distrital liderar o processo de provisão pelo requerente de

informação prévia, relevante e completa às comunidades locais, sempre que haja interesse

público ou privado em aceder, ocupar e explorar terras e recursos existentes em áreas

ocupadas por comunidades locais.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 9. Provisão de Informação pelo Requerente

3. A informação referida no número anterior deverá ser fornecida através de meios, lingua e 

linguagem ajustados à realidade da comunidade local a consultar, recorrendo-se onde 

necessário, a tradutores competentes;

4. O requerente deverá incluir na informação a prestar à comunidade todos os parametros, 

objectivos, previstos e incluindo uma lista de beneficios e possiveis impactos no ambiente e 

na vida cotidiana da populacao;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 9. Provisão de Informação pelo Requerente

5. A informação a apresentar pelo requerente deve indicar claramente a natureza e 

características do projecto, a área requerida incluindo a dimensao fisica das infraestruturas 

do projecto, ilustrada em mapas, bem como a indicação dos possíveis impactos sociais, 

ambientais e económicos. 

6. Onde necessário, e sempre que a comunidade assim solicite, o requerente deverá 

organizar uma visita ao campo para indicação no terreno do local onde pretende implantar 

o projecto.   



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 10:  Revisão e Discussão Comunitária

1. Entre a fase de provisão de informação e o início da fase de auscultação e pré-negociação, 

deverá decorrer um periodo de pelo menos 30 dias, destinado a  permitir que a 

comunidade local tenha tempo suficiente para rever e discutir internamente e sem qualquer 

interferência externa não solicitada pela comunidade;  

2. A fase de revisão e discussão interna será igualmente usada para a preparação da posição 

inicial da comunidade sobre a proposta de projecto, a ser apresentada no inicio do 

processo de auscultação e pré-negociação. 



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 10:  Revisão e Discussão Comunitária

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

2. A fase de revisão e discussão interna será igualmente usada para a preparação da posição 
inicial da comunidade sobre a proposta de projecto, a ser apresentada no inicio do 
processo de auscultação e pré-negociação. 



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 10: Revisão e Discussão Comunitária

3. As entidades de representação comunitária, coadjuvadas pelos seus assessores técnicos e

jurídicos, deverão assegurar que o processo de revisão e discussão interna envolva todos os

membros da comunidade local enquanto co-titutlares do DUAT colectivo;

4. Para efeitos do número anterior, cabe igualmente às entidades de representação

comunitária organizar sessões de revisão e discussão para auscultação da posição de

membros de grupos de interesse como mulheres, jovens, idosos, sector privado baseado na

comunidade, confissões religiosas, entre outros grupos.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 11:Auscultação e Pré-Negociação

1. Decorridos pelo menos trinta dias após a provisão de informação pelo requerente, será

realizado o primeiro encontro de consulta destinado a auscultar a posição da comunidade

local em relação à pretensão do requerente de ocupar as suas terras, total ou parcialmente,

para fins de implantação de um projecto, podendo a comunidade rejeitar o projecto ou

aceitá-lo sob condições a negociar e formalizar previamente;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 11: Auscultação e Pré-Negociação 

2. Caso a comunidade manifeste interesse em negociar a ocupação das suas terras por 

investimentos privados ou públicos, terá o direito de seleccionar uma entidade individual ou 

colectiva que proverá assessoria téncica e jurídica;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 11:Auscultação e Pré-Negociação

3. Cabe ao governo distrital assegurar a cobertura dos custos da assessoria técnica e

jurídica a ser providenciada para o apoio às comunidades em todo o processo que o

processo de auscultação e negociação decorre de forma ordeira, livre e transparente, com

as devidas garantias de liberdade negocial para todas as partes envolvidas e abstendo-se de

interferir ou tomar partido, excepto quando haja necessidade de assegurar a protecção de

direitos legítimos das partes, assim como a necessidade de garantir seguraça e ordem

públicas no decurso de tais processos;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 11:Auscultação e Pré-Negociação

4. A manifestação de interesse em negociar por parte da comunidade local será expressa

num memorando de entendimento subscrito pelo Administrador do Distrito, pelo

representante legal da empresa e pelos representantes da comunidade local, indicando com

detalhe os princípios a observar pelas partes bem como o processo de negociação

calendarizado a ser seguido;

5. Por forma a garantir um ambiente negocial livre de qualquer tipo de coação ou violência

sobre qualquer das partes, todo o processo de consultas e negociações entre as partes

relevantes deverá decorrer livre de quaisquer intervenções coactivas, em particular de

qualquer ramo das forças de defesa e segurança



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 11:Auscultação e Pré-Negociação

6. Caso a complexidade do projecto ou dos assuntos levantados pela comunidade assim o

exija, os processos de auscultação e negociação envolverão tantos encontros quantos se

mostrarem necessários para assegurar:

6.a) Conhecimento completo e detalhado do projecto por parte da comunidade local,

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



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 11: Auscultação e Pré-Negociação 

6.b) Preparação adequada da comunidade e respectivas famílias sobre as diferentes opções

de engajamento com o proponente, modalidades de parceria e respectiva viabilidade

económica, social e ambiental a curto, médio e longo prazo;

6.c) Esclarecimento adequado e completo de dúvidas e outras questões que sejam

levantadas nos encontros;

6.d) Clareza sobre direitos e obrigações de curto, médio e longo prazos de todas partes

envolvidas, incluindo do Estado;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 12. Negociação e Preparação de Propostas de Contratos

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

local, será conduzido um processo técnico apoiado pelos respectivos assessores, destinado

a detalhar os aspectos identificados e consensos alcançados na fase de pré-negociação.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 13. Divulgação de Propostas de Contratos

As propostas resultantes do trabalho das equipas técnicas serão divulgados às comunidades

para efeitos de aprovação e legitimação.

Artigo 14. Formalização do Contrato entre a Comunidades e o Requerente

14.1.Os contratos negociados entre os requerentes de parcelas de terras e as comunidades

locais deverão ser reduzidos a escrito, subscritos pelas partes e registados em cartório;



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 14. Formalização do Contrato entre a Comunidades e o Requerente

14.2.Todas as partes subscritoras dos contratos têm o direito de receber uma cópia
autenticada dos mesmos;

14.3. Para além das cláusulas contratuais básicas e incluídas no Anexo 1 ao presente
Decreto, os contratos conterão a calendarização das actividades a realizar pelas partes,
bem como o plano de cumprimento das obrigaçoes assumidadas por cada parte e os
respectivos custos financeiros ou de outra natureza;

14.4.Os contratos negociados entre as comunidades e requerentes poderão conter a
assinatura do Administrador do Distrito na qualidade de testemunha.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 15. Memorandos de Entendimento entre Comunidades e o Governo

15.1. Com vista a clarificar as obrigações do Estado perante a comunidade no contexto da

implantação de projectos públicos ou privados, particularmente no contexto de mega-

projectos privados ou projectos públicos que envolvam extinção de direitos e

reassentamento involuntário, serão igualmente formalizados Memorandos de Entendimento

entre o governo e as comunidades envolvidas durante as consultas comunitárias, contendo,

entre outra informação relevante, a descrição dos compromissos a assumir pelo governo,

calendário de cumprimento, bem como medidas de responsabilização e sanções a aplicar

em caso de incumprimento.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 15. Memorandos de Entendimento entre Comunidades e o Governo

15.2. Os memorandos de entendimento mencionados no presente artigo, indicarão
igualmente a conformidade, enquadramento e contribuição concreta do projecto para o
PEDD, incluindo detalhes dos programas de apoio ao desenvolvimento comunitário a serem
desenvolvidos pelo requerente sob a supervisão do governo distrital e monitoria da
sociedade civil.

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



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 16. Consultas Comunitárias em Processos de Urbanização e

Municipalização

Aplicam-se às consultas realizadas em zonas urbanas os mesmos princípios e requisitos

processuais e institucionais previstos no presente Decreto, com as devidas adaptações.

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

Direitos e Reassentamento Involuntário

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

reassentamento populacional involuntário por motivos de necessidade, utilidade e interesse

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

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

Decreto.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 18.Valor Jurídico da Consulta e Documentos Associados

18.1. É nulo e de nenhum efeito legal o DUAT, licença especial, licença ambiental ou outra

licença ou autorização cuja atribuição não tenha observado todos os princípios e requisitos

processuais impostos pelo presente Decreto.

18.2. Do processo de consultas resultarão os seguintes documentos:

a) Actas e Sínteses das Consultas

b) Memorandos de Entendimento

c) Contratos ou Acordos

d) Pareceres de Conformidade



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 18.Valor Jurídico da Consulta e Documentos Associados

18.3. As actas das consultas conterão a descrição geral dos assuntos debatidos nos

encontros realizados, incluindo a indicação dos participantes bem como os termos gerais

dos principais acordos alcançados, de acordo com o modelo incluído no Anexo (…) do

presente Decreto.

18.4. Depois de lidas em voz alta no fim de cada encontro, as actas das consultas serão

assinadas por pelo menos 9 membros das comunidades a serem indicados pelos

participantes no início do encontro, dentre os quais será incluído o líder comunitário e o

presidente do CGTRN, e integrando, no mínimo, 40% de mulheres. As actas serão

igualmente assinadas pelo Administrador do Distrito e pelo representante legal do

requerente.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 18.Valor Jurídico da Consulta e Documentos Associados

18.5. As actas das consultas serão complementadas por sínteses descrevendo com detalhe

os encontros realizados bem os comentários e contribuições oferecidos pelos participantes.

18.6. As actas e sínteses dos encontros serão preparadas pela entidade (independente?)

responsável pela condução das consultas.

18.7. A negociação, formalização e implementação de todo o processo da consutla

comunitaria decorrentes da ocupação de terras comunitárias será monitorada pelas

organizações da sociedade civil.



CAP II: DO PROCESSO DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS

Artigo 18.Valor Jurídico da Consulta e Documentos Associados

18.8. No final do processo de consultas serão emitidos pareceres de conformidade

confirmando a realização da consulta e a observância de todos os procedimentos legais,

bem como a salvaguarda dos direitos e interesses legítimos das partes e inexistência de

conflitos ou reclamações. pelas seguintes entidades:

a) Administrador do Distrito

b) Comissão Nacional de Direitos Humanos, no caso de processos de consultas envolvendo

projectos que impliquem a expropriação de direitos e/ou o reassentamento populacional

involuntário, ou por solicitação da comunidade nos demais casos.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 19. Líderes Tradicionais

Os líderes tradicionais, enquanto repositários da memoria histórica e autoridade no

contexto juridico normativo da comunidade com respeito à gestão e administração da terra

e dos recursos naturais, integram a categoria de entidades de representação comunitária no

contexto das consultas comunitárias objecto do presente Decreto



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 20. Responsabilidades dos Líderes Tradicionais nas Consultas

Além do papel de conselheiros e de referência histórica e legal costumeira no concernente

questões de ocupação de terras comunitárias e de direitos adquiridos ao abrigo do Artigo

12 (a) e (c) da LT, os líderes comunitários terão igualmente a responsabilidade de provisão

das confirmações e provas referidias no Artigo 15 (b), da Lei de Terras.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 21. Comité Comunitário de Gestão da Terra e Recursos Naturais

(CGTRN)

21.1. Os processos de delimitação de terras comunitárias mencionados no Artigo 8 do

presente Decreto e regulados pelo Anexo Técnico ao Decreto No.66/98, de 8 de

Dezembro, que aprova o Regulamento da Lei de Terras, incluirão a criação de comités

comunitários de gestão da terra e recursos naturais.

21.2. Os CGTRN são instituições de representação da comunidade em matéria de gestão e

administração de terras e recursos naturais, incluindo a sua representação em todas as fases

dos processos de consultas comunitárias.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 21. Comité Comunitário de Gestão da Terra e Recursos Naturais

(CGTRN)

21.3. O CCTRN representa todos os membros da comunidade local, homens e mulheres,

devendo, em particular, assegurar a representação adequada e abrangente de todos os

grupos de interesse existentes na comunidade.

21.4. É responsabilidade dos líderes comunitários e dos CGTRN consciencializar os

membros das comunidades sobre a importância da sua presença e participação nos

encontros de consultas, bem como a sua consciencialização sobre a obrigação de honrar as

suas obrigações contratuais decorrentes dos processos de consultas.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 22. Composição dos CGTRN

1. O CGTRN será composto por pelo menos 9 pessoas e assegurando uma participação 

mínima de 40%  de mulheres da comunidade;

2. Os lideres comunitários podem ser membros dos CGTRN, quando sejam escolhidos de 

acordo com o processo indicado no Artigo 5.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO 

COMUNITÁRIA

Artigo 23. Selecção de Membros dos CGTRN

23.1. Os membros do CGTRN serão escolhidos por voto público numa reunião organizada 

para o efeito que deverá contar com a presença do maior número possível de membros 

residentes da comunidade; 

23.2. Os candidatos a membros do CGTRN devem ser propostos por pelo menos dois 

membros da comunidade e endossados por pelo menos mais dois membros;  



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

• Artigo 23. Selecção de Membros dos CGTRN

23.4. Onde não existam CGTRN ou outra entidade similar previamente criada e

reconhecida como instituição de representação de toda a comunidade, a reunião para a sua

criação será realizada na fase de preparação prévia, como previsto no Artigo 4, No.2 do

presente Decreto.

23.5. No casos onde tenham sido criados comités comunitários, a reunião prevista na fase

de preparação prévia será realizada com o objectivo de confirmação pública da sua

composição, objectivos e mandato, os quais, onde necessário, deverão ser ajustados em

conformidade com as disposições do presente Decreto.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 24. Papel das Autoridades Comunitárias Reconhecidas no Contexto da

Coordenação com os Órgãos Locais do Estado

1. Para efeitos do presente regulamento, e com a excepção dos líderes comunitários

escolhidos com base em normas e costumeiras, as Autoridades Comunitárias reconhecidas

pelo Estado de acordo com o Decreto 15/2000, Artigo 4, têm como responsabilidade

principal apoiar as instituições de representação comunitária em acções de divulgação e

capacitação sobre políticas e leis do Estado em relação ao uso e aproveitamento da terra e

outros recursos naturais, assim como a responsabilidade de apoiar o governo distrital na

fiscalização da legalidade dos processos de consultas comunitárias.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 24. Papel das Autoridades Comunitárias Reconhecidas no Contexto da

Coordenação com os Órgãos Locais do Estado

24.2. As autoridades comunitários acima referidas, tendo um papel de ligação entre o Estado

e as comunidades locais no contexto da adminisitração pública, não constituem instituições

de representação comunitária para efeitos de consultas comunitárias, cabendo tal papel às

entidades e instituições devidamente escolhidas pelas comunidades locais de acordo com

as suas regras e práticas costumeiras e com as disposições do presente Decreto.



CAP III: ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Artigo 25: Papel dos Conselhos Consultivos Locais

Os Conselhos Locais criados pelo Decreto No. 11/2005 não substituem nem representam

as comunidades locais em matérias de gestão e administração de terras e recuros naturais

no geral, e no contexto das consultas comunitárias em particular.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 26. Integração entre consultas comunitárias para o licenciamento

ambiental e para atribuição de DUATs

26.1. Por forma a evitar situações de duplicação desnecessária de processos e recursos, e

tendo em conta o princípio da precedência do licenciamento ambiental sobre outras

licenças ou autorizações, em todos os casos em que a ocupação de terras esteja sujeita por

lei à condução do processo de avaliação do impacto ambiental para a emissão da

competente licença ambiental, as consultas comunitárias a serem realizadas no âmbito deste

processo e reguladas pelo Decreto No.54/2015, de 31 de Dezembro, deverão integrar os

procedimentos previstos no presente Decreto com vista à avaliação de impactos sociais

decorrentes da ocupação e uso de terras comunitárias por projectos de investimento.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 26. Integração entre consultas comunitárias para o licenciamento
ambiental e para atribuição de DUATs

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

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



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 26. Integração entre consultas comunitárias para o

licenciamento ambiental e para atribuição de DUATs

26.4. O DUAT provisório incluído no Artigo 11 do Decreto 54/2015, de 31 de

Dezembro será substituído pelo Parecer de Conformidade das Consultas

Comunitárias emitido pelo Administrador do Distrito e pela Comissão Nacional

de Direitos Humanos nos casos envolvendo expropriação de direitos e

reassentamento involuntário.

26.5. O DUAT provisório só será emitido após a emissão da licença ambiental nos

termos previstos na Decreto 54/2015, de 31 de Dezembro.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 27. Custas das Consultas e Responsabilidades das Partes

27.1. Com excepção das comunidades locais, todas as demais partes envolvidas nos

processos de consultas comunitárias e públicas, especialmente as instituições do governo,

deverão custear as despesas da sua participação, devendo os requerentes de DUATs e

outras licenças cobrir as despesas relativas à provisão de informação, capacitação, assessoria

, transporte e outros custos associados à participação das comunidades locais.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 27. Custas das Consultas e Responsabilidades das Partes

27.2. É responsabilidade do governo, enquanto entidade responsável pela supervisão da

legalidade dos processos e da fiscalização do cumprimento da lei com a devida

imparcialidade, equidistância e rigor, cobrir os custos da sua própria participação,

exceptuando os custos de acesso à informação e documentos relativos aos projectos ou

programas em causa, tal como previsto na alínea (c) do artigo 25, No.5, do Decreto No.

54/2015 de 31 de Dezembro, quando tais projectos ou programas não sejam da iniciativa do

próprio governo.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 27. Custas das Consultas e Responsabilidades das Partes 

27.3. Os custos da participação de entidades do governo, a todos os níveis, serão cobertos 

pelos valores previstos no artigo 27 do Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro, pelo Fundo 

de Desenvolvimento Sustentável, ou por outras fontes a determinar pela entidade que 

superintende o sector de terras e ambiente. 



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 28. Questões Fatais

1. Contituem questões fatais, impeditivas da atribuição de DUATs ou da decisão de extinção

de direitos e reassentamento involuntário as seguintes:

a) Inexistência prévia de Planos Distritais de Uso da Terra nos distritos onde haja interesse

em implementar projectos públicos ou privados de investimento;

b) Falta de delimitação de terras das coomunidades visadas para a ocupação por

investimentos;



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 28. Questões Fatais

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

comunidades;

d) Falta de justificação técnica e formal da existência de motivos de interesse, necessidade e

utilidade pública para a extinção e extinção de direitos legítimos das comunidades locais e

respectivas famílias ou residentes individuais;

e) Falta de justificação técnica e formal da necessidade de imposição do reassentamento

populacional involuntário;



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 28. Questões Fatais

f) Incapacidade do Estado de demonstrar a posse prévia de recursos financeiros, humanos e

materiais para o pagamento prévio de compensações por expropriação de direitos e

reassentamento populacional involuntário e para a condução correcta de tais processos.

g) Falta de confirmação prévia da existência de terra e outros recursos, em quantidade e

qualidade adequados para reassentar fisica e economicamente populações que tenham sido

alvo da decisão de expropriação de direitos e/ou reassentamento involuntário.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29. Infracções, Responsabilização e Sanções

As disposições deste artigo serão completadas no Draft 2, após recolha de contribuições da

segunda ronda de consultas regionais.

29.1. Todas a spartes envolvidas nos processos de consultas, incluindo as comunidades locais,

serão responsabilizadas pelo cometimento de infrações às disposições do presente Decreto

nos termos previstos no número seguinte:

29.2. Constituem infrações puníveis com pena de multa as seguintes:

a) A obstrução ou embaraço sem justa causa dos processos de consulta previstos no

presente Decreto: (…)



DISPOSIÇÕES FINAIS

b) Uso indevido de qualquer ramo das forçasde defesa e segurança: (…)

c) Incumprimento total ou parcial dos acordos ou contratos de parceria no prazo 

acordado: (…)

d) Exercício ilegal da actividade de consultoria social e ambiental: (…)

e) Alteração indevida e não autorizada do conteúdo de actas ou sínteses de consultas: (…)

29.3. À falsificação de assinaturas nas actas das consultas e noutros documentos associados 

serão aplicadas as sanções previstas no Código Penal.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 30. Resolução de Conflitos

30.1. Os litígios ou diferendos na interpretação e implementação do presente Decreto que

não sejam resolvidos amigavelmente, serão resolvidos por recurso ao Ministro que

superintende a área de terras ou ao tribunal judicial competente.

30.2. A interposição de recurso pelas comunidades tem efeito suspensivo sobre a decisão

de atribuição do DUAT ou licenças ao requerente privado, ou sobre a decisão de

expropriação de direitos e ocupação de terras comunitários pelo Estado.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 30. Resolução de Conflitos

30.3. A resolução de conflictos resultantes do não cumprimento dos contratos negociados

no contexto de consultas comunitarias são resolvidos, em primeira instância, por uma

entidade reconhecida de mediação e reconciliação, havendo lugar a recurso ao tribunal

judicial competente em caso de insucesso da mediação.



DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 31. Alteração ao Artigo 11, alínea (m), do Decreto 54/2015, de 31 de

Dezembro

Por forma a harmonizar as consultas comunitárias a realizar no âmbito do licenciamento

ambiental e do processo de atribuição de DUATs, é revogada a alínea (m) do arigo 11 do

Decreto em referência, a qual passa a para a seguinte redacção:

…..

“Apresentação do Parecer de Conformidade das consultas comunitárias para atribuição de

DUATs, licenças especiais ou autorizações, bem como para a emissão da declaração de

existência de interesse, unitilidade e necessidade públicos para efeitos de expropriação de

direitos e reassentamento involvuntário;”
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