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Introdução 

 
Entre os objectivos fundamentais do Estado Moçambicano, a Constituição destaca a promoção do 

desenvolvimento equilibrado, económico, social e regional do país, assim como a promoção e a defesa 

dos direitos humanos e promoção da igualdade dos cidadãos perante a lei (Art.11). A Lei Fundamental 

moçambicana consagra igualmente o princípio da permanente participação do povo na vida da Nação 

como uma das formas de exercício do seu poder soberano (Art.73). 

No âmbito particular da gestão da terra e dos recursos naturais de uma forma geral, o princípio da 

governação participativa encontra-se consagrado de forma transversal, sendo inscrito numa vasta 

panóplia de políticas, de leis e de regulamentos. Entre tais instrumentos podem ser destacados os 

seguintes, só para mencionar alguns: 

 

1. Política e Lei de terras1  

2. Política e Lei do Ambiente 

3. Política e Lei de Florestas e Fauna Bravia 

4. Política e Lei da Conservação 

5. As Leis de minas e Petróleos2; 

6. Política e a Lei de Ordenamento Territorial3; 

7. Regulamento da Lei de Terras4  

8. Resolução 70/2008, Investimentos Superior a 10,000 Hectares 

9. O Código Civil, aplicando-se as regras de Compropriedade (Artigo 1403 e seguintes), 

ao princípio de cotitulariedade incluído no Artigo 10(3) da  Lei de Terras 

10. Regulamento de Avaliação do Impacto Ambiental5  

11. Regulamento sobre Reassentamento6  

12. Estratégia de Desenvolvimento Rural 

13. Agenda 2025 

14. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015-2035 

 

Dentre os assuntos essenciais pertinentes às consultas comunitárias, esta nota aborda os seguintes: 

 

1. A base constitucional e legal das consultas comunitárias 

2. Os objectivos das consultas comunitárias 

3. As implicações processuais e efeitos jurídicos das consultas comunitárias 

4. Negociações de parcerias entre as comunidades locais e o investidor  

5. Lições aprendidas desde 1987, e 

6. Questões-chave para debate 

I. A Base Constitucional e Legal da Consulta Comunitária  

 
A consagração dos direitos de participação comunitária na gestão da terra e de outros recursos 

naturais é decorrência da própria posição de titularidade da terra consagrada pela Constituição da 

                                                 
1 Lei n°19/97, de 1 de Outubro 
2 Leis n°20/2014 e Lei n°21/2014, ambos de 18 de Agosto 
3 Lei n°19/2007, de 18 de Julho 
4 Decreto n°66/98, de 8 de Dezembro 
5 Decreto n°45/2004  
6 Decreto n°31/2012, de 8 de Agosto). 
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República, nos termos da qual “o Estado reconhece e protege os direitos adquiridos por herança ou 

ocupação, salvo havendo reserva legal ou se a terra tiver sido legalmente atribuída a outra pessoa ou entidade 

(art.111 da Constituição da República de Moçambique - CRM). 

Deste reconhecimento emergem direitos e garantias jurídico-constitucionais das comunidades 

titulares de direitos pré-adquiridos, que assentam em princípios de transparência, inclusão, justiça e 

igualdade dos cidadãos perante a lei.Uma das principais estratégias consagradas pela Lei de Terras, é 

o da obrigatoriedade de consulta às comunidades locais, entidade definida na lei, e fixada como 

procedimento legal crucial e indispensável, conducente à tomada de diferentes decisões de gestão da 

terra e de outros recursos naturais. 

A título de exemplo, a consulta comunitária é consagrada como uma pré-condição para o alcance dos 

seguintes resultados: 

 

a) para efeitos de confirmação de que uma área alvo de titulação de Direitos de Uso e 

Aproveitamento de Terras (DUAT) está livre e não tem ocupantes 7;  

b) para efeitos de exploração florestal8 

c) para o processo de titulação do DUAT9, em que o resultado do processo deve ser 

reduzido a escrito, em documento a ser assinado por um mínimo de três e um máximo 

de nove representantes da comunidade local, bem como pelos titulares ou ocupantes 

dos terrenos limítrofes. 

d) Para o licenciamento ambiental 

e) Para a obtenção de autorização do início de exploração mineira numa determinada 

região10; 

f) Para a elaboração e aprovação dos planos de reassentamento11 

1. Objectivos das Consultas 

 
Uma das principais questões que se coloca com relação ao tema da presente Nota está relacionada 

com o objectivo da condução de consultas comunitárias em sede de gestão da terra ou de outros 

recursos naturais. Neste contexto, o objectivo das consultas comunitárias pode ser visto em duas 

perspectivas: Na perspectiva das comunidades locais, por um lado, e na  perspectiva dos novos 

titulares de DUAT para actividades de interesse privado ou para investimentos de interesse público, 

por outro. 

No primeiro caso, elas destinam-se à salvaguarda dos direitos pré-adquiridos das comunidades locais, 

nomeadamente da garantia de segurança de posse da terra e de outros recursos naturais a ela 

associados, bem com para o seu consentimento à realização dos interesses dos novos requerentes de 

título de DUAT.  No entanto, no contexto do princípio estabelecido na Política Nacional de Terras 

(PNT), que o investimento privado deveria assegurar ‘benefícios para [a população residente]’, e que 

‘a comunidade pode entrar como parceira no investimento, compartilhando os lucros e benefícios 

resultantes do investimento’12, as consultas também destinam-se à melhoria da vida das comunidades 

locais, sendo este objectivo integralmente associado à Política Económica e Social do Estado.  

                                                 
7 Art.13,  n°3 da Lei de Terras 
8 Art.33, da Lei n°10/99, de 7 de Julho (LFFB) 
9 Art.27, n°2, do Regulamento da Lei de Terras 
10 Art.32,n°2, da Lei de Minas; 

11 Art.13 , do Decreto n.º 31/2012, de 8 de Agosto, que aprovou o Regulamento sobre o Processo de Reassentamento 

resultante de Actividades Económicas 
12 PNT, parágrafos 17 e 25 
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Já no segundo caso, as consultas destinam-se, igualmente, à obtenção pelo sector público e privado 

do consentimento das comunidades, como parte da garantia da plena e pacífica realização dos seus 

próprios interesses, mas também como parte do seu próprio dever e obrigação de promoção da 

participação política e económica das comunidades residentes nas áreas do seu interesse. 

Na intersecção entre os interesses de todas as partes almeja-se dois principais fins: a salvaguarda de 

direitos e prevenção de conflitos e, por conseguinte, a garantia de paz social e a promoção de um 

investimento (e desenvolvimento) sustentável e equitativo [da terra e dos recursos naturais].13 

Dito de outro modo, e em resumo, as consultas têm como objectivo geral a prevenção de conflitos 

de terras por via da justiça processual e distributiva, e como objectivos específicos os seguintes: 

1. Protecção de direitos pré -existentes; 

2. Promoção da inclusão política, i.e. participação em processos decisórios; 

3. Promoção da inclusão económica, i.e. participação em emprendimentos e oportunidades 

económicas; 

4. Partilha justa e equitativa de benefícios e rendimentos resultantes do uso da terra 

2. Procedimentos para Consultas Comunitárias 

 
As consultas comunitárias exigidas por lei, quando haja interesse em usar terras ocupadas por 

comunidades locais para um investimento ou projecto público ou privados, são um processo em que 

as comunidades locais têm a oportunidade de dizer se uma determinada área do espaço comunitário 

solicitada está desocupada e/ou livre/disponível para ser usada por terceiros. 

Este procedimento visa assegurar que cidadãos rurais e urbanos tenham a oportunidade de expressar 

a sua opinião sobre decisões que possam directa ou indiretamente afectar os seus direitos e interesses 

legítimos, bem como a oportunidade de se pronunciarem sobre a viabilidade social, económica e 

ambiental de projectos e programas dirigidos para as suas terras. Concebidas para serem organizadas 

antes de as decisões serem tomadas, as consultas comunitárias em Moçambique anteciparam, e hoje 

em dia alinham-se com, o princípio internacionalmente consagrado, do consentimento prévio, livre e 

informado. 

No quadro legal actual, as consultas comunitárias buscam um resultado específico e legalmente 

determinado, nomeadamente a confirmação de que a área pretendida está livre e não tem ocupantes, 

nos termos do Artigo 13 da Lei de Terras: 

 

"O processo de titulação do direito de uso e aproveitamento da terra deve incluir uma declaração 

das autoridades administrativas locais, precedida de consulta às respectivas comunidades, com a 

finalidade de confirmar que a área está livre e não possui ocupantes."    

 

Além disso, o Administrador do Distrito é legalmente responsável por presidir e facilitar as reuniões 

de consulta. A sua opinião deve ser emitida após as consultas,(nosso sublinhado) e também tem 

objectivos legalmente predeterminados, conforme indicado pelo Artigo 27 do Regulamento da Lei de 

Terras (RLT): 

"A opinião do Administrador do Distrito incidirá sobre se existe um DUAT reconhecido por ocupação 

na área requerida. Caso existam direitos preexistentes na área requerida, o parecer do 

                                                 
13 PNT parágrafo 18 
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Administrador deverá incluir os termos que irão reger a parceria entre os titulares de direitos sobre 

a terra adquiridos por ocupação e o requerente.”  

A questão do estabelecimento de parcerias, para além de ter sido apontada na PNT, aparece destacada 

particularmente no contexto de projectos que necessitem de grandes áreas, nomeadamente acima de 

10.000 hectares, na Resolução 70/2008. Aqui, e em consonância com o RLT, o requerente deve incluir 

na sua proposta, ‘os termos de parceria entre os detentores de DUATs por ocupação na terra 

pretendida’.14  

Alguns elementos adicionais e directrizes processuais para consultas da comunidade, adicionais às 

incluídas no RLT foram aprovadas pelo governo em 2010 e 2011.   

No Decreto 43/2010, o número 2 do Artigo 27 do RLT foi alterado, para incluir no ‘trabalho conjunto’ 

‘os membros dos Conselhos Consultativos de Povoação e de Localidade’, e os ‘titulares e ocupantes 

dos terrenos limítrofes e o requerente’.  Seguindo o número 2 do mesmo Decreto, em 2011 foram 

elaborados os ‘procedimentos específicos para a consulta comunitária’, incluindo:  

• Um processo de duas fases (reunião pública com vista à presação de informação sobre o 

pedido e a identificação dos limites da parcela; e 

• Depois de 30 dias, uma segunda reunião para ‘o pronunciamento da comunidade local sobre 

a disponibilidade de área para a realização [do pretendido projecto]’ 

Em 2012, foi também aprovado um regulamento específico sobre o reassentamento involuntário de 

comunidades no contexto dos investimentos económicos, com o objetivo de melhorar a inclusão e as 

devidas compensações nesse contexto. 

4. Consultas e Negociação de Parcerias 

Como já indicado acima, tanto no contexto constitucional como no contexto da PNT, a negociação 

de acordos de parceria entre investidores e comunidades, é feita no âmbito das consultas comunitárias 

para garantir simultaneamente a segurança de posse da terra às comunidades, salvaguardando direitos 

de ocupação já adquiridos, e identificar benefícios mútuos para comunidades e investidores 

decorrentes de investimentos em terras ocupadas pelas comunidades locais. O processo da consulta 

comunitária actualmente preconizado pela lei, incorpora dois eventos chaves:  

 

• A primeira reunião indicada no Diploma Ministerial 158/2011 

 

• A segunda reunião depois de terem passados 30 dias, também indicada no Diploma 

Ministerial  

 

No entanto, é explicito no Artigo 27 da RLT, bem como em instrumentos como a Resolução 70/2008, 

que também deve haver um processo de negociação destinado à definição dos termos de parcerias a 

serem estabelecidas entre a comunidade e investidores públicos ou privados.  O pressuposto que se 

infere do RLT é que o processo de negociação é parte integrante do processo de consultas 

comunitárias.  

Importa notar, no entanto, que a legislação aprovada subsequentemente ao RLT omitiu este aspecto 

da consulta comunitária, não mencionando a obirgatoriedade de negociação e formalização de 

parcerias concordada entre as partes. Pelo contrário, no Diploma Ministerial 158/2011, a única 

referência ao objectivo da segunda reunião é ‘o pronunciamento da comunidade local sobre a 

disponibilidade de área para a realização [do pretendido projecto]’. 

O processo da consulta comunitária também deve incorporar e respeitar o princípio de 

cotitulariedade, estabelecido no Artigo 10(3) da Lei de Terras, exigindo-se que sejam incluídos todos 

                                                 
14 Resolução 70/2008, Parte C (G) 



6 

 

 

 

os seus membros (co-titulares) nas discussões sobre o investimento pretendido e o seu impacto e 

implicações para o ‘uso e aproveitamento’ do território ocupado pelas comunidades locais (DUAT 

colectivo, e DUATs individuais adquiridos por normas e praticas costumeiras dentro desse espaço). 

5. Efeitos da Atribuição de DUATs sem Consulta Comunitária Prévia  

 
Nos termos do Diploma Ministerial 158/2011, são nulos e de nenhum efeito, os DUATs emitidos 

sem a condução de consultas comunitárias nos termos legalmente prescritos. 

II. Lições Aprendidas desde 1997 e Questões-Chave para Debate 

 

Logo após a aprovação da Lei de Terras e do respectivo regulamento, há mais de 20 anos, surgiram 

dúvidas sobre que processos as consultas comunitárias deveriam seguir, de modo a que as mesmas 

cumprissem a expectativa da lei. Respostas a estas dúvidas foram sendo desenvolvidas através da 

adopção de diferentes instrumentos técnicos, como por exemplo: 

a) O Guião para participação e consulta comunitária na planificação distrital15 

b) As regras para consulta às comunidades locais no âmbito da titulação do DUAT16 

c) O Regulamento sobre o Processo de Reassentamento resultante de Actividades Económicas17 

Se o esforço aqui empreendido visava clarificar processos e metodologias de consulta e, quiçá, torná-

los mais claros e consentâneos comos seus objectivos finais, a apreciação geral dos resultados práticos 

não confirma essa veleidade. 

Entre as diferentes questões cruciais que se podem levantar, destacar-se-ão as seguintes: 

1. Qual é o estatuto real (e não teórico) das partes intervenientes na consulta e, em 

consequência disso, os seus direitos e deveres.  

2. Qual é o resultado ou efeito final da própria consulta, ante os interesses das partes 

envolvidas. 

3. No âmbito específico do processo de titulação de DUAT para actividades económicas, 

que posição ocupa cada uma das partes do triângulo constituído pelo Estado, as 

comunidades locais e investidores? 

4. No âmbito de projectos públicos, ditados pela existência formalmente confirmada de 

interesse, necessidade ou utilidade pública, que mecanismos de participação devem ser 

seguidos para a protecção de direitos e inclusão política e económica dos cidadãos e 

comunidades afectados? 

Relativamente à primeira questão, a perceção criada pela experiência é a de uma relação 

profundamente desequilibrada, onde a assimetria de conhecimentos, informação e poder decisório 

mal garante às comunidades locais a protecção segura dos direitos legítimos. 

                                                 
15 Despacho Interministerial de 13 de Outubro de 2003 
16 Diploma Ministerial no 158/2011 de 14 de Junho 
17 Decreto n.º 31/2012, de 8 de Agosto, 



7 

 

 

 

Quanto à segunda questão, a indefinição do valor jurídico e social das posições assumidas pelas 

comunidades e das actas das consultas onde as mesmas são registadas,  reduz as suas conclusões e 

recomendações a mero cumprimento de obrigadões administrativo- processuais, desprovidas de 

qualquer valor vinculativo.  Neste contexto, salienta-se a falta de referência explícita (e devidamente 

detalhada em termos procedimentais) à negociação entre as partes que deve seguir as fases de 

informação e de pronunciamento pela comunidade sobre a disponibilidade (ou não) da terra 

pretendida pelo investidor (requerente).  

A prática mostra também que, no contexto de projectos ou programas públicos (i.e. projectados e 

implementados pelo Governo), a questão da consulta ou mesmo auscultação comunitária recebeu 

insuficiente tratamento legal, deixando margem para decisões discricionárias por parte das instituições 

públicas envolvidas, recorrendo ao princípio que ‘a terra pertence ao Estado’ e outros, justificando-se 

neste contexto a possibilidade de não seguir a consulta comunitária no caso de projectos públicos. 

Então, as questões de fundo, por detrás desta constatação, parecem ser: 

1. Qual a finalidade última das consultas comunitárias? Mera auscultação ou 

produção de acordos? 

2. Actas / Conteúdo do resultado da consulta: qual é a sua natureza? Podem ter 

natureza jurídica, ser concebidos como acordos ou contractos ou não?  

3. Realização da consulta – quem inicia, quem dirige, quem participa, quantos 

passos e processos distintos? 

IV. Questões-chave para Debate 

1. Objectivos das Consultas e Opções Processuais    

 

Com base no exposto nas secções anteriores parece ser mais eficaz conduzir o debate tendo como 

referência os objectivos que, nos termos da política e legislação sobre terras, são perseguidos 

através das consultas comunitárias, e já acima indicados, nomeadamente: 

 

• Protecção de direitos pre-existentes; 

• Promoção da inclusão política, i.e. participação em processos decisórios; 

• Promoção da inclusão económica, i.e. participação em emprendimentos e oportunidades 

económicas; 

• Partilha justa e equitativa de benefícios/rendimentos 

Havendo unanimidade em que estes são de facto os objectivos traçados, as opções processuais 

deverão ser aferidas tendo como referência a medida em que promovem, da melhor maneira 

possível, a prossecução de cada um dos referidos objectivos. Assim, os procedimentos a seguir 

deverão ser ajustados às especificidades de cada caso, devendo ser realizadas tantos encontros 

quantos necessários, com base em estratégias de consultas diferenciadas e apropriadas às 

necessidades dos consultados, para que tais objectivos sejam alcançados. 

2. Estatuto e Papel das Partes 

 

1. O papel do Estado:  

 

a) Enquanto facilitador / mediador  
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b) Enquanto investidor, i.e. como “stakeholder”, portanto parte com interesses próprios 

 

2. O papel da comunidade local: Sendo ela uma verdadeira titular de direitos, que consequências 

tem, no plano jurídico, a sua vontade, expressa em sede das consultas comunitárias? 

 

3. O papel do investidor, enaunto proponente de projectos e titular de direitos e enquanto 

parceiro da comunidade e/ou do Estado 

3. Preparação Social e Acesso Prévio à Informação como Pré-requisito de Consulta e demais 

Procedimentos Essenciais  

 

O evidente fosso de conhecimento das questões em causa na consulta, entre por um lado as 

comunidades locais, e por outro, o investidor e, no meio, o Estado, facilitando e garantindo, de acordo 

com a CRM e a LT, é claramente um obstáculo importante para um diálogo entre iguais. Quando 

chamadas a exprimir a sua opinião a respeito de um processo de titulação de DUAT a favor de 

terceiros; ou sobre os prováveis impactos ambientais de um projecto; ou sobre em que vai consistir 

a sua deslocação definitiva do seu local de origem para o de reassentamento, as comunidades locais 

praticamente nada sabem de que, na verdade se trata; e pouco conhecimento tenham sobre os seus 

direitos reais perante a lei 

O défice de informação, alem de ter como principal causa a “natural” assimetria de acesso ao 

conhecimento e à informação, perante o investidor e o Estado, ele deriva ainda de: 

1. Tempo regulamentado ou alocado para a preparação social das comunidades e 

divulgação de informação relevante; 

2. Número de reuniões e disposição para esclarecer; 

3. Compreensão correta do processo pelas partes (comunidade local e investidor). 

4. Deficiente preparação das entidades (governo) com responsabilidades de facilitação e 

supervisão das consultas e negociações. 

Assim, as perguntas que parecem colocar-se são as seguintes: 

1. Como garantir as comunidades locais informação completa e adequada? 

2. Como garantir apoio jurídico adequado a todas as partes interessadas? 

3. Como garantir um modelo de diálogo de clareza e honestidade? 

4. Como garantir adequada e justa representatividade e representação dos diferentes 

extractos sociais existentes nas comunidades (homens, mulheres, jovens, idosos, etc); 

5. Como garantir preparação prévia das instituições públicas (governo local e ministérios 

envolvidos) 

6. Como garantir preparação prévia e imparcialidade das entidades privadas envolvidas 

na condução das consultas (perfil técnico e ético dos consultores de AIA) 

 

4. O Papel dos Conselhos Consultativos (Decreto 43/2010) 

 

A inclusão dos Conselhos Consultativos no processo da consulta é também algo para discutir, no 

sentido do seu estatuto como ‘parte’ ou interessado no processo, e   no contexto do seu envolvimento 

como um órgão público num processo que envolve direitos essencialmente privados. A sua 

legitimidade como representante da comunidade local também deverá ser avaliada, seja com referência 

a consultas comunitárias realizadas no contexto de investimentos, como em sede deoutros processos 

de tomada de decisão relevantes para o processo de desenvolvimento local. 
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5. Os debates deverão ainda propor linhas de regulamentação atinentes a: 

 

a) Adequação do número e tipo de sessões de consulta às especificidades de cada caso; 

b) Distinção entre os processos informativos, e o processo de negociação detalhada que dever 

preceder a decisão final e o acordo de parceria pretendido; 

c) Registo adequado das consultas, formalização de acordos alcançados em forma de contracto 

legal, e partilha de cópias destes documentos com todos os intervenientes, sobretudo com as 

comunidades locais; 

d) A garantia de apoio jurídico adqequado às comunidades locais, para a devida orientação e 

aconselhamento durante todo o processo de consultas e negociações; 

e) Transparência dos processos e valor jurídico da posição das comunidades;   

f) Consulta e auscultação comunitárias no contexto de expropriação de direitos por interesse, 

necessidade ou utilidade públicos; 

g) Consultas para ordenamento territorial preventivo: olhando para um futuro de crescimento 

poulacional acelerado, rápida urbanização e procura contínua e crescente de terras rurais; 

h) Consultas comunitárias para desenho e aprovação de políticas, estratégias e instrumentos 

legais. 

 

 


