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Introdução
• Estudo realizado em dois Bairros da periferia
da Cidade do Maputo em Moçambique: Bairro
Luis Cabral e Bairro Hulene B.
• O acesso e a gestao da terra por destas
comunidades é caracterizado por regras/
normas/leis:
– direito oral (que é o direito costumeiro que
apesar das medidas tomadas contra a sua
existência ele sempre existiu);
– direito escrito (como uma herança colonial)
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Right of use and access to land, and informality in the
suburbs of Luís Cabral e Hulene B
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Introdução (Cont...)
– Regras de acesso à terra : Por atribuiçao ou por herança
* Por atribuiçao
°Todo o individuo da comunide tinha direito a
uma parcelade terra;
°A terra era entregue a uma família e não a um
individuo;
°O casamento era a condição que o individuo
tinha para a obtenção da terra;
°A terra não era recusada a um estranho quando
solicitada.
* Por herança – dependia das regras de filiação (matrilinear e
patrilinear)
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1.1. Antes da dominação colonial
° Homem como ser social: Vida em comunidade.
• Território e sua importância:
– um bem indispensavel para a existência das
comunidades;
– espaço de convivência e organização;
– fonte de subsistencia das comunidades.

• Norma que regula o uso e aproveitamento da
terra é o direito costumeiro/ consuetudinário
– Estatuto da terra ‐ nao era objecto de
propriedade, mas objecto de usufruto
colectivo
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1.2. Durante a dominação colonial
• Norma que regula o uso e aproveitamento da terra é
a Lei escrita (difusao da cultura europeia):
– Estatuto da terra
*Pela conquista militar as terras foram
consideradas em estado de abandono, livres
e sem dono. Por foça da lei o Estado colonial
se apropriou de todas as terras criando o
*Assiste‐se deste modo a marginalização da
autoridade tradicional e do respectivo
direito costumeiro.
• Regras de acesso à terra : através do registo
da terra (cadastro).
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1.2. Depois da Independência Nacional
• De 1975 ‐ 1997
Estatuto da terra:
*A terra continuou a pertencer ao Estado.
Regras de acesso à terra
• Através do registo da terra (cadastro),
continuando a marginalização das
autoridades tradicionais e do direito
costumeiro
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Depois da Independência Nacional:De 1997 – 2010 – O
caso dos bairros Luís Cabral e Hulene B

História
• A população destes bairros cresceu por causa da
guerra.
• Até hoje ainda se varifica o fluxo de pessoas do
campo para a cidade, devido as dificuldades que a
vida oferece no campo.
• A maior parte dos seus habitantes provém da
Provincia de Gaza, podendo também se encontrar
habitantes provenientes de diferentes partes das
provincias do Norte.
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O assentamento não obedeceu um
ordenamento. Por isso, agora esta se
estudando as formas de ordenamento. Por
isso, esta previsto o parcelamento do espaço
programado pelo Distrito Urbano e o Conselho
Municipal e a transferência de algumas
pessoas para espaços menos povoados no
Bairro de Albasini.
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Regras de acesso à terra
*1997 ano da promulgação da 1ª lei de terras
(lei 19/97 de 01 de Outubro) que deu
segurança à posse e utilização da terra às
comunidades locais exigindo a sua
participação na gestão dos recursos naturais)
* Por isso, a situaçao actual sobre o direito de
posse e utilizaçao da terra é de uma grande
complexidade caracterizada por uma mistura
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• Processo de atribuiçao do DUAT (passos para
o reconhecimento)
• ‐ Boa fé – regularizaçao do espaço do DUAT
(Direito costumeiro)
• Existe segurança na posse do DUAT com o
reconhecimento de “boa fé”.

• Começa‐se com as estruturas do bairro
envolvendo o chefe do quarteirao e o
secretario do bairro (administraçao local).
11

•

O chefe do quarteirao deve confirmar a existência do cidadao
no espaço requerido.
• Em seguida, submete‐se a confirmaçao do chefe do quarteirao
ao secretario do bairro..
• Mais adiante submete‐se ao Administrador (vereador do
distrito), onde existe um técnico que faz o uma visita de
reconhecimento ao local solicitado. Além da confirmaçao da
liberdade da parcela, também é importante confirmar o
registo cadastro para confirmar se a terra esta livre ou nao
para se evitar uma dupla ocupaçao do espaço
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• O tempo definido para a regularizaçao do
DUAT é de 45 dias. Porém, este tempo nem
sempre tem sido cumprido. O grande desafio
é a simplificaçao dos processos de tramitaçao
e nao a omissao de espaços.
• O custo de tramitaçao do processo é de 150
Mt
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Tipos de titulo de propriedade
• Existe o titulo provisorio (no fim do processo)
para os nacionais que é de uum periodo de 5
anos, enquanto que para os estrangeiros sao
dois anos.
– Existe o titulo definitivo em que depois dos 5 anos
quando provada a materializaçao do projecto
apresentado. O titulo definitivo é de 50 anos.
Passado este tempo, deve ser renovado.
– A ultima etapa do processo é a do registo predial
da parcela junto com os imoveis la existentes. É isto
que garante a segurança de posse da terra.
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O DUAT: A lei de Terras de Moçambique

• A lei 19/97 reconhece o DUAT segundo normas e
práticas costumeiras (Artigo 12, alínea a). As
práticas e normas costumeiras permitem a compra,
venda ou aluguer de terras, porém no Artigo 3 a lei
supracitada estabelece: a terra é propriedade do
Estado e não pode ser vendida ou, por qualquer
forma, alienada, hipotecada ou penhorada.
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acesso a terra nas areas peri‐urbanas
O que fez para conseguir este lugar

Total

%

Convite de um amigo para partilhar a mesma habitação

3

5,8

Convite de um membro da família para partilhar a
mesma habitação
O Conselho Municipal do bairro me ajudou

3

5,8

1

1,9

Respondi a um anúncio

1

1,9

Um amigo me ajudou

1

1,9

Ocupei o lugar

13

25,0

Herdei o lugar

2

3,8

Fui alocado pelo município ou distrito

4

7,7

O chefe do quarteirão me ajudou

3

5,8

O secretário do bairro me ajudou

4

7,7

Outro

17

32,7

Total

52
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100

Que vantagens lhe oferece este local?
Vantagens
Está perto do emprego/trabalho
Está perto das escolas
Está perto do transporte
É barato viver aqui
Posso adquirir água
Posso adquirir electricidade
Sou independente aqui
Sou mais seguro e tenho redes sociais
Outro
Total

Total

%
10
5
3
2
1
1
9
16

19,2
9,6
5,8
3,8
1,9
1,9
17,3
30,8

5
52

9,6
100
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Segurança de posse da terra
Antes de mudar para aqui, o que lhe fez estar Total
confiante que este acordo seria válido?
Um sócio/amigo/familiar me apresentou
Um amigo/sócio da família confirmou a
probabilidade das pessoas
O conselho comunitário do bairro
Eles deram‐me um recibo/documento
As casas tinham um número posto pelo município
Tive que me apresentar
A terra estava desocupada
Foi o Município que disse para ocupar
Tive de mostrar o meu BI
Tomei chance/oportunidade
Outro
Total

%
4
18

7,7
34,6

7
2
1
1
6
2
1
1
9
52

13,5
3,8
1,9
1,9
11,5
3,8
1,9
1,9
17,3
18
100

Que tipo de acordo teve para possuir a sua casa/
habitação neste local?
Que tipo de acordo teve para possuir a sua Total
casa/habitação neste local?
O acordo foi testemunhado publicamente
Fui dado uma declaração
Nós fizemos um acordo verbal
O acordo foi testemunhado por outros
Um DUAT que ainda está por vir
Fui dado permissão para usar a terra por
uma família
Fui dado um DUAT pelo Município
Não tenho um acordo celebrado
Outro
Total

%
7
8
5
9
2
2

13,5
15,4
9,6
17,3
3,8
3,8

3
7
9
52

5,8
13,5
17,3
100
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Você comprou este local?
Você comprou este local? Total

%

Sim

33 63,5

Não

15 28,8

Outro
Total

4

7,7

52 100
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Quanto é que pagou?
(MZN or Mt)

Quanto é que pagou?

Total

%

Menos de 2.000

8

15,4

2000 ou mais

8

15,4

Fizemos uma troca de
bens
Material de construção

2

3,8

7

13,5

Não sabe

27

51,9

Total

52

100
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conclusion
1°) – Praticas de corrupçao –melhores terras para as
elites dirigentes – Abuso de poder por alguns membros
do estado na atribuiçao de terras. Isto lesa gravemente
as comunidades.
•2°) – Nas zonas urbanas e periferia sao poucos os que
possuem titulo de propriedade apesar das campanhas
de mobilizaçao. Por isso, podemos concluir que a noçao
de propriedade privada continua para a maioria
estranha a concepçao de propriedade sobre a terra.
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Conclusion
• Na realidade, muitos continuam a estar ligados /
agarrados ao regime costumeiro.
• 3°) – O direito costumeiro, tal como no periodo
colonial tem um estatuto inferior.
• 4°) – Documentaçao exagerada, processo longo
e burocratico e o preço exagerado para a
obtençao de um certificado de propriedade
comunitaria
• 5°) – Os espaços disponiveis para assentamentos
populacionais sao cada vez mais exiguos.
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