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RESUMO 

Este documento pretende apresentar uma análise das dimensões referentes ao género no crescente 
debate dos negócios de terras em grande escala. Aborda a actual lacuna de informação acerca dos 
diferentes efeitos dos negócios de terras em grande escala no género, através de (1) uma visão global 
das fases dos negócios de terras em grande escala e análise dos seus respectivos efeitos nos homens e 
mulheres locais, com base em novas publicações sobre negócios de terras em grande escala, assim como 
publicações antigas sobre os efeitos da comercialização e da agricultura sob contrato a nível do género; 
(2) uma apresentação de novas provas, utilizando vários estudos de caso recentes sobre os efeitos 
dos negócios de terras em grande escala a nível do género; (3) uma identificação de lacunas de 
conhecimento e áreas onde será necessária investigação adicional; e (4) uma recapitulação das 
iniciativas promissoras, seguidas de recomendações e conclusões. 

Palavras-chave: género, negócios de terras em grande escala, reforma fundiária 
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1.  INTRODUÇÃO, CONTEXTO E FUNDAMENTAÇÃO 

As aquisições de terras em grande escala por investidores estrangeiros e nacionais, nos países em 
desenvolvimento, são, actualmente, um tema de aceso debate entre os profissionais do 
desenvolvimento, os investigadores, governos nacionais, a comunidade de investidores 
internacionais e organizações da sociedade civil a nível nacional e internacional.1

 Os negócios de 
terras trazem consigo promessas de grandes oportunidades para as populações locais, incluindo a procura de 
mão-de-obra e o investimento em infra-estruturas, tecnologia e capacitação locais. Contudo, trazem também 
sérias consequências, tais como a exportação de recursos preciosos num contexto em que as populações 
locais sofrem de insegurança a nível alimentar e de energia. A controvérsia gerada pelos negócios de terras 
tem a sua mais mediática ilustração em Madagáscar, onde o alvoroço público sobre a decisão de permitir o 
arrendamento de vastas quantidades de terras a uma empresa coreana contribuiu para a queda do governo. 
Manifestações semelhantes na República Democrática do Congo, Indonésia e Filipinas reforçam o carácter 
controverso do negócio de terras. 

No rescaldo de uma série de incidentes de grande visibilidade, as organizações da sociedade 
civil e as organizações não governamentais (ONGs) fizeram dos negócios de terras em grande escala 
– usualmente referidos como “desapropriação de terras” pela imprensa – um ponto central das 
campanhas e dos trabalhos de defesa de causas. Os negócios de terras também se tornaram um sério 
tópico de investigação para a comunidade de investigação de políticas. O primeiro tema da 
Conferência Anual de Política e Administração Agrícola do Banco Mundial foi «O Investimento 
Agrícola em Grande Escala», e uma série de organizações importantes – incluindo a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Banco Mundial e a Coligação 
Internacional para o Acesso à Terra - iniciaram sérios estudos empíricos sobre o assunto. Enquanto 
isso, os governos dos países em desenvolvimento, reconhecendo o potencial que os negócios de 
terras têm em termos de investimento e a controvérsia que suscitam, estão rapidamente a 
implementar políticas para atrair investidores e regular futuros negócios. 

Devido ao elevado nível de interesse no assunto, emergiu rapidamente documentação para 
traçar as tendências dominantes dos negócios de terras em grande escala (Cotula et al. 2009; Smaller 
e Mann 2009; Ullenberg 2009; Braun e Meinzen-Dick 2009; Cotula 201 0a). Existe uma diversidade 
considerável em relação à escala dos negócios de terras relatados. Um relatório recente da FAO (2009) 
sugere que os negócios variam entre os 10.000 e os 500.000 hectares. São também diversos os países e 
os contextos institucionais e políticos em que os negócios são efectuados, com negócios a serem 
relatados no Uganda, no Brasil, no Camboja, no Sudão, no Paquistão e na Ucrânia. Contudo, os 
negócios de terras na África Subsariana são os que maior atenção internacional têm gerado, devido à sua 
crescente frequência e ao tamanho colossal das superfícies negociadas. Wily (2010) estima que 18 dos 
cerca de 33 a 40 países que permitem o arrendamento de terras para investimento directo estrangeiro 
estão localizados na África Subsariana, e dois terços das terras mundiais sob arrendamento para a 
produção de biocombustíveis e alimentos pertencem também à África Subsariana.2

 

As publicações sobre a dimensão e o efeito desta nova vaga de negócios de terras em grande 
escala evidenciam que tem existido pouco debate sobre o efeito diferencial que os negócios de terra 
poderão ter sobre os homens e mulheres locais. Uma análise dos vários relatórios e publicações-chave 
sobre negócios de terras em grande escala revela a existência de poucas referências e debates limitados 
sobre os seus efeitos no género (Cotula et al. 2009; Germany 2009; Schutter 2009), apesar de uma série 
de estudos de caso, ainda em progresso, assim como alguns projectos empíricos de maior dimensão, 
fazerem referência às dimensões referentes ao género nos negócios de terras (Daley 2010). A actual 
escassez de debates é particularmente surpreendente quando se tem em conta que as grandes vagas de 

                                                      
1 O termo “aquisições” é utilizado de uma forma geral, no entanto o modo de aquisição pode variar entre a compra, o 

arrendamento, ou a celebração de contratos agrícolas. 
2 Os biocombustíveis são uma gama de combustíveis derivados de produtos agrícolas e florestais, ou da porção biodegradável 

dos resíduos industriais e municipais. 
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investimento directo estrangeiro em terras não são um fenómeno recente. Durante a Era Colonial, em 
vários países em desenvolvimento, era comum os colonizadores expropriarem território 
consuetudinário e criarem grandes propriedades dedicadas à produção de culturas de exportação. Em 
vários casos, as propriedades apropriadas por estrangeiros continuaram em funcionamento mesmo 
após o país a que pertenciam inicialmente ter conquistado a sua independência. A comercialização de 
produtos agrícolas, que é, frequentemente, a razão alegada para a transacção de propriedades, também 
se efectua com uma grande variedade de métodos de produção, variando desde pequenas explorações 
agrícolas a plantações frequentemente detidas por estrangeiros ou elites nacionais. Os impactos que a 
colonização e comercialização têm no género foram analisados (Quisumbing 1998; Oyewumi 1997; 
Colson 1999), mas estas publicações não se reflectem nos actuais debates sobre negócios de terras. 

Se o investimento estrangeiro em terras não é um fenómeno recente, o mesmo não se pode dizer da 
complexa mecânica desses negócios, que é actualmente um tema particularmente controverso. A crescente 
urbanização, o crescimento populacional e a crise alimentar global de 2008 impulsionaram os investidores, 
particularmente os estados petrolíferos do Golfo e os países ricos da Ásia com pouco território arável, a 
procurar novos locais para a produção de culturas  de referência destinadas à exportação para os seus países 
de origem. Simultaneamente, a escalada do preço do petróleo e o consequente interesse nos 
biocombustíveis levaram os governos dos Estados Unidos e da Europa a procurar terras disponíveis para a 
produção e exportação dos mesmos. A actual crise financeira provocou também uma procura por parte da 
comunidade internacional de investimento de novas e “mais seguras” oportunidades de investimento, e o 
crescente preço das terras nos países em desenvolvimento fez da especulação um investimento atractivo. Os 
críticos argumentam que o investimento em terras não se limita actualmente à busca de uma vantagem 
comparativa nos mercados globais, pelo contrário, trata-se agora de permitir o fornecimento de alimentos e 
energia a países mais abastados, utilizando para tal as terras e a água dos países mais pobres (Nações 
Unidas 2010; GRAIN 2008). Também sem precedentes é a magnitude da corrente onda  de negócios de 
terras: um estudo efectuado pelo Banco Mundial (2010), que incidiu sobre 464 projectos, documentou que 
203 desses projectos implicariam a transacção de 46.6 milhões de hectares em 81 países, não 
disponibilizando informações sobre as áreas implicadas nos restantes projectos. 

Uma perspectiva que tenha em conta o género é essencial para compreender o verdadeiro 
impacto dos negócios de terras em grande escala, isto porque as mulheres e os homens 
desempenham diferentes papéis na sociedade, têm diferentes direitos e oportunidades e serão 
afectados de forma diferente por qualquer mudança significativa nos regimes fundiários, 
particularmente em transferências de terras para investidores externos. No período anterior a qualquer 
negócio de terras, as mulheres pobres do meio rural raramente têm possibilidade de acesso seguro à 
terra, acesso fundiário fixo, ou direitos de terra consuetudinários (Agarwal 1994; Lastarria-Cornhiel 
1997; Kevane 2004). As mulheres também não possuem acesso essencial a complementos não 
territoriais, tais como fertilizantes, pesticidas, variedades de sementes optimizadas e serviços de 
extensão rural (Peterman, Behrman, e Quisumbing 2010; Banco Mundial e IFPRI 2010). As publicações 
existentes sobre as implicações no género provocadas pela evolução para a agricultura comercial de 
grande escala, uma mudança que é normalmente acompanhada pela transferência de terras muito vastas, 
consideram que essa evolução leva muitas vezes a alterações nos papéis e na dinâmica familiar, nas 
actividades geradoras de rendimento e nos direitos de propriedade, muitas vezes em detrimento das 
mulheres (Quisumbing 1998). Dada esta informação, é evidente que os negócios de terras em grande 
escala podem diminuir as já escassas possibilidades de acesso e apropriação de terra por mulheres locais, 
ou ainda limitar as oportunidades de as mulheres pobres dos meios rurais gerarem rendimento. 

A necessidade de prestar atenção às questões relacionadas com o género na agricultura deriva 
de um vasto conjunto de provas empíricas que demonstram as várias formas em que as mulheres são 
essenciais para a melhoria da produtividade agrícola familiar, segurança alimentar e nutrição. Há 
provas substanciais que contradizem a suposição comum de que as famílias são grupos de indivíduos 
que partilham as mesmas preferências e aglomeram os seus recursos na totalidade. As investigações 
atestam que as famílias não agem de forma unitária aquando da atribuição de recursos alimentares e 
não-alimentares (Udry et al. 1995). Uma série de estudos comprova as diferentes formas de utilização 
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de recursos por homens e mulheres, e, consequentemente, os benefícios do investimento nas mulheres. 
A título de exemplo, o aumento do controlo das mulheres sobre recursos, tais como terras ou recursos 
físicos e monetários, provou contribuir para uma melhoria na saúde e nutrição infantil, assim como 
para o aumento das verbas destinadas à educação (Banco Mundial 2001; Quisumbing 2003). Em 
Bangladesh, por exemplo, a alta percentagem de mulheres na posse de recursos activos é associada à 
melhoria de resultados na saúde para as crianças do sexo feminino (Hallman, 2000). As investigações do 
Instituto Internacional de Pesquisa em Política Alimentar também concluem que a equiparação do estatuto 
da mulher reduziria a taxa de malnutrição de crianças na Ásia Meridional em 13% (13.4 milhões de crianças) 
e em 3% (1.7 milhões de crianças) na África Subsariana (Smith et al. 2002).3

 Os trabalhos empíricos 
sugerem que o aumento dos recursos controlados por mulheres promove também o aumento da 
produtividade agrícola (Saito, Mekonnen, e Spurling 1994; Udry et al. 1995; Quisumbing 1996) e 
contribui para a redução da pobreza (Banco Mundial, 2001). Por consequência, os negócios de terras 
que destituem as mulheres de recursos podem reduzir o seu bem-estar social e das suas famílias, 
mesmo que possibilitem algum aumento no rendimento dos homens. Como tal, a necessidade de 
prestar atenção às dimensões referentes ao género não é apenas uma questão de equidade social, mas 
também fundamental para a redução da pobreza. Investimentos relacionados com as terras, que são 
promovidos em nome do “desenvolvimento rural”, não perfazem os seus objectivos a menos que 
atendam às necessidades das mulheres da mesma forma que às dos homens. 

Este documento aborda a actual lacuna de informação acerca dos diferentes efeitos dos negócios 
de terras em grande escala no género, através de (1) uma visão global das fases dos negócios de terras 
em grande escala e análise dos seus respectivos efeitos nos homens e mulheres locais, com base em 
novas publicações sobre negócios de terras em grande escala, assim como publicações antigas sobre 
os efeitos da comercialização e da agricultura sob contrato a nível do género; (2) uma apresentação de 
novas provas, utilizando vários estudos de caso recentes sobre os efeitos dos negócios de terras em 
grande escala a nível do género; (3) uma recapitulação das iniciativas promissoras, seguidas de 
recomendações, e (4) uma identificação de lacunas de conhecimento e áreas onde será necessária 
investigação adicional. 

 

                                                      
3 O estudo define estatuto da mulher como o poder da mulher na sociedade em relação ao dos homens. Assim, 

mulheres com baixo estatuto têm, tipicamente, menor controlo sobre os recursos do seio familiar, restrições mais 
severas de tempo, menor acesso a informação e serviços de saúde, saúde mental mais frágil e baixa auto-estima 
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2.  FASES DOS NEGÓCIOS DE TERRAS E AS SUAS  
IMPLICAÇÕES NO GÉNERO 

Os negócios de terras envolvem vários elementos a nível da comunidade, governo local, governo 
nacional e diversos organismos internacionais de investimento. Para compreender inteiramente um 
negócio de terras e o efeito que este tem sobre uma comunidade é importante perceber a 
complexidade da situação anterior ao negócio e o conjunto de resultados que ocorrem em 
consequência directa do mesmo. Sabendo que os negócios de terras ocorrem num diversificado leque 
de contextos e tomam uma infinidade de formas; algumas das tendências predominantes serão 
debatidas e exploradas, de modo a que as suas diversas implicações no género possam ser 
verificadas. Nesta secção identificamos os problemas e apresentamos provas estruturadas em torno 
de uma cronologia aproximada dos processos relacionados com negócios de terras, começando com 
a situação anterior e passando pelas diferentes etapas de consulta, negociação, desenvolvimento do 
contrato, implementação, compensação e posteriores alterações na estrutura de produção e nas 
economias locais. Por último, será feita uma consideração sobre a aplicabilidade dos acordos e dos 
resultados. 

Situação Anterior 
Uma compreensão profunda do contexto local é um ponto de partida essencial para se perceber de 
que modo um negócio de terras poderá afectar as mulheres e homens locais. Essa compreensão deve 
englobar o sistema de produção existente, incluindo o sistema fundiário e os direitos, papéis e 
responsabilidades de quem utiliza as terras. 

Algumas questões de primordial importância têm que ser colocadas inicialmente, tais como 
quem, dentro da comunidade, tem direitos sobre as terras, e de que modo o género, idade, estado 
civil, etnia e outros factores distintivos podem influenciar esses direitos. Estas informações têm de 
ultrapassar o simples conceito de “propriedade” para identificar quem detém diferentes tipos de 
direitos de utilização e decisão, que muitas vezes se podem sobrepor sobre o mesmo pedaço de terra 
(Meinzen-Dick e Mwangi 2008). Uma questão relacionada será compreender se esses direitos são 
consuetudinários ou estatuários, assim como saber de que forma os padrões de herança são determinados. 
Estudos da Ásia Meridional e África demonstram que, tanto nos direitos estatuários como nos direitos 
consuetudinários, as mulheres são desfavorecidas (Agarwal 1994; Lastarria-Cornhiel 1997; Kevane 2004; 
UN-Habitat 2006). Mesmo quando são aprovadas legislações que visam reforçar os direitos de 
propriedade das mulheres, as mulheres não possuem conhecimentos jurídicos ou mecanismos de 
execução que possam assegurar que esses direitos serão mantidos. As mulheres mais velhas enfrentam 
desafios adicionais, sendo que a desapropriação de propriedades de viúvas é uma ocorrência comum 
em muitos contextos. A fim de conseguir manter os direitos sobre as terras do seu marido, uma viúva 
pode casar-se com o irmão do falecido, uma prática de risco no contexto do VIH/SIDA na África 
Subsariana (Drimie 2003; Strickland 2004; Gillespie e Kadiyala 2005). 

Também é essencial o conhecimento compreensivo dos padrões de uso das terras, uma vez que 
as mulheres, mesmo privadas de direitos sobre as terras, desempenham papéis fundamentais em várias 
actividades agrícolas nas parcelas dos maridos ou de outros familiares, nas quais se incluem a plantação, 
a poda e o processamento pós-colheita (Doss 2009; Meinzen-Dick et al. 2010; Peterman et al. 2010). É 
também relevante para determinar se há diferenças ao nível do género na escolha de culturas. Por 
exemplo, na África Subsariana, as culturas lucrativas são muitas vezes conhecidas como “culturas de 
homens”, e as culturas para consumo familiar como “culturas de mulheres” (Kasante et al. 2001; Banco 
Mundial e Malawi 2007), embora Doss (2002) considere que essas demarcações nem sempre são 
acertadas, como sugere a análise dos dados de um inquérito a agregados familiares ganeses, 
representativos da situação nesse país. Efectivamente, com o aumento dos excedentes comercializáveis 
nas culturas alimentares, é provável que esta distinção se desvaneça. Neste ponto, o conhecimento de 
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cadeias locais de fornecimento pode ajudar a delinear da melhor forma os padrões entre homens e 
mulheres. É importante saber qual a quantidade da colheita que é mantida para consumo familiar e a 
quantidade que é vendida, de modo a que o valor da produção existente, assim como a sua importância 
para a segurança alimentar local, não sejam subestimados. Outra questão relacionada refere-se a saber 
qual é o elemento que, no seio familiar, procede à venda dos produtos agrícolas e quem guarda os 
rendimentos provenientes dessa venda. 

Aquando da análise da utilização das terras antes da execução dos negócios é necessário ir além 
da noção de utilização agrícola para uso privado, considerando também a utilização de terras comuns para 
outros fins, tais como a recolha de lenha, água e plantas medicinais, pastagem, assim como outros tipos de 
utilização que são frequentemente omitidos das estatísticas oficiais. Essas terras comuns têm muitas vezes 
os regimes de propriedade mais inseguros, sendo mesmo designadas como “terrenos baldios” pelos 
governos, e como tal são mais susceptíveis de serem entregues ao investimento externo (Alden Wily 
2010; Rossi e Lambrou 2008). A perda da propriedade comum tem efeitos diferenciais entre homens e 
mulheres, com as mulheres a mostrarem-se mais propensas a serem directamente afectadas pela perda de 
lenha, água e plantas medicinais, enquanto a perda de pastagens pode afectar tanto os homens como as 
mulheres, dependendo dos padrões existentes de controlo e responsabilidade sobre o gado. As 
implicações dos negócios de terras sobre a disponibilidade de água, tanto dentro como fora da área do 
projecto, também devem ser cuidadosamente consideradas. Smaller e Mann (2009) indicam que muitos 
negócios apelidados de “negócios de terras” são na realidade um meio de aceder a água. Assim, é 
importante olhar para questões tais como a possibilidade de a vedação de áreas para novas farmas em 
grande escala restringir o acesso das pessoas a pontos de água, ou de a irrigação expandida na área do 
projecto reduzir ou poluir as fontes de água da mesma corrente.  

As potenciais disparidades do capital humano a nível do género podem influenciar ainda mais a 
possibilidade de homens e mulheres serem capazes de lucrar com novas oportunidades de emprego 
surgidas através dos negócios de terras. As disparidades de género ao nível da escolaridade podem ser 
proeminentes em contextos rurais onde as famílias não possuem os recursos necessários para enviar 
todos os seus filhos para a escola. Klausen (2002) compara as desigualdades de género ao nível da 
educação através de um cruzamento de dados entre vários países, descobrindo que não só a 
desigualdade entre homens e mulheres ao nível da educação é persistente em vários contextos, como 
estas desigualdades afectam directamente o crescimento económico, diminuindo os níveis de capital 
humano: as diferenças observadas, em todas as regiões, entre homens e mulheres em matéria de 
educação representam entre 0,4 e 0,9 pontos percentuais na diferença entre as taxas de crescimento 
anual per capita na África Subsariana, Ásia Meridional, Ásia Oriental e Médio Oriente. Em muitos 
casos em que os pais possuem recursos limitados para investir na educação é dada preferência aos 
rapazes. No entanto, é de registar que, em algumas regiões, tais como o Sudoeste Asiático, é dada 
preferência às raparigas. Para além das diferenças ao nível da escolaridade, podem existir diferenças de 
género em outras formas de capital humano, como por exemplo no acesso aos serviços de apoio e 
aconselhamento agrícola. Através de uma análise exaustiva a um levantamento de dados primários no 
Gana, Etiópia e Índia, os investigadores do Banco Mundial e do IFPRI (2010) encontraram grandes 
desigualdades entre homens e mulheres no acesso a serviços de apoio e aconselhamento. Destacam-se 
as diferenças de acesso aos meios no Gana, onde uma média de menos de 2% de mulheres chefes de 
família e de cônjuges em famílias dirigidas por homens tiveram contacto com agentes de apoio e 
aconselhamento, enquanto cerca de 12% dos homens já o tiveram. 

Mankunike (2010) defende que outro aspecto contextual dos negócios de terras que é 
importante, embora seja frequentemente esquecido, é a necessidade de saber se a terra em causa tem um 
importante significado cultural, ancestral ou religioso para as comunidades em questão. As terras são 
muitas vezes essenciais para a identidade cultural dos seus habitantes, e os investidores têm de 
reconhecer a forma como estas são utilizadas e compreendidas pelos locais, em dimensões que vão para 
além da esfera produtiva. Tal compreensão cultural sobre o uso das terras pode ser definida através de 
padrões de género. Por exemplo, as mulheres, que são frequentemente praticantes do curandeirismo e da 
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medicina tradicional, podem ser mais afectadas pela perda de terras marginais, onde as plantas com 
qualidades espirituais e medicinais importantes são tipicamente cultivadas (Rossi e Lambrou 2008). 

Consulta e Negociação 
As aquisições de terras são usualmente iniciadas através de um processo de consulta e negociação 
que vai conduzir, em caso de sucesso, a um contrato formal que enuncia os termos do acordo. As 
muitas e diferentes formas como este processo se pode desenrolar e o modo como os pontos de vista 
das comunidades locais são tidos em conta têm implicações importantes para os homens e mulheres 
locais.  

Quadro Jurídico do Processo de Aquisição 
Apesar de terem sido relatados alguns casos de pura desapropriação de terras – o mais famoso no 
Sudão (Bending e Taylor 2009) – na maioria dos casos as terras são legalmente adquiridas dentro 
dos limites da legislação nacional. Contudo, isto não significa que as terras sejam sempre adquiridas 
de forma imparcial ou que as aquisições sejam sempre vistas como legitimas por todas as partes 
envolvidas. Os governos podem não reconhecer os direitos consuetudinários dos utilizadores locais, 
uma prática que não é ilegal mas ignora as normas e necessidades dos utilizadores locais de longa data. 
Além disso, Cotula (2010) documenta as formas como o conceito de domínio eminente para o interesse 
público tem vindo a ser invocado como justificação para projectos de investimento comercial em África 
quando, historicamente, o uso deste conceito está reservado para a instauração de escolas e hospitais. A 
noção de terras “não utilizadas”, que é frequentemente utilizada como razão para negócios de terras com 
investidores estrangeiros, tem de ser examinada de uma forma crítica. Um ponto de partida para 
qualquer negócio é identificar se as terras em questão são terras consuetudinárias ou terras detidas a 
título privado, e quem foram os utilizadores anteriores das mesmas. 

As implicações a nível do género são susceptíveis de variar consoante a predominancia dos 
direitos de posse estatuária ou consuetudinária. Os autores concordam que a maioria das terras na 
África Subsariana continua sobre posse consuetudinária (Deininger 2003; Markelova e Meinzen-Dick 
2009). Nesses casos, o Estado pode ser visto como (e pode reclamar ser) o “proprietário” das terras, mas 
este termo pode também ser entendido como sendo o Estado o guardião das terras em nome de uma tribo 
ou clã. Dentro desse grupo, os chefes são habitualmente tidos como proprietários das terras – mas, mais 
uma vez, com diferentes conotações, podendo o chefe ser referido como o depositário dessas terras em 
nome da sua comunidade. Dentro dos sistemas consuetudinários, os homens detêm habitualmente os 
direitos sobre as terras enquanto as mulheres têm acesso às terras através da sua relação com os homens, 
como esposas, mães ou filhas. Toulmin e Quan (2000) afirmam que as mulheres têm geralmente direitos 
mais fortes ao abrigo da lei estatuária, contudo, a implementação desses direitos é frequentemente 
limitada. 

Para além disso, as mulheres saem várias vezes prejudicadas quando são feitas 
reivindicações que requerem a mudança de propriedades estatuárias para regimes consuetudinários. 
Lastarria-Cornhiel (1997) defende que a privatização de terras em África leva à concentração das 
mesmas nas mãos de quem pode confirmar com sucesso a sua posse, tal como líderes comunitários e 
chefes de família do sexo masculino, muitas vezes em detrimento do acesso e direitos de utilização 
das mulheres pobres dos meios rurais ou de minorias étnicas. Um exemplo disso mesmo verifica-se 
nas regiões do Malawi tradicionalmente dominadas por regimes de posse matrilinear-matrilocal, 
onde a introdução de títulos oficiais de propriedade levou á erosão dos direitos das mulheres sobre as 
terras, uma vez que os chefes de família masculinos foram consistentemente designados como os 
detentores oficiais dos títulos (Peters 2010). 

Em toda a África Subsariana, existem disparidades de género em relação à propriedade de 
terras. A UNICEF (2007) estima, por exemplo, que, nos Camarões, as mulheres assumem mais de 
75% do trabalho agrícola, mas possuem menos de 10% das terras. Entre outros países, a UNICEF 
constatou disparidades semelhantes no Quénia, Tanzânia e Nigéria. Uma vez que as mulheres 
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agricultoras e chefes de família têm menores possibilidades do que os homens de obter títulos 
formais de propriedade e, encontrar-se-ão também numa posição mais frágil para negociar com as 
autoridades governamentais ou investidores em potenciais negócios de terras nas suas comunidades. 
Neste sentido, alguns autores relatam a utilização de técnicas de intimidação no processo de 
aquisição (Bending e Taylor 2009). As mulheres que são chefes de família e não têm acesso às redes 
sociais dos maridos e estão particularmente em risco, sobretudo quando, como é frequentemente o 
caso, “as mulheres não têm a confiança para expressar as suas preocupações sobre a propriedade, 
acesso e utilização de terras” (Oxfam 2010,4). 

Identidade dos Investidores 
Muitos dos agentes proeminentes que procuram a obtenção de terras são investidores estrangeiros, 
incluindo fundos soberanos, agro-indústrias, bancos de investimento, comerciantes de matérias-primas e 
empresas mineiras. Contudo, os investidores do sector privado agem cada vez mais em estreita 
colaboração ou em nome dos seus governos, e há vários exemplos de governos que fomentam o 
investimento através da organização e negociação de pactos e de acordos políticos e prestando apoio 
específico ou condições favoráveis (Germany 2009; FAO 2009; GRAIN 2008). Por exemplo, na Arábia 
Saudita, a Iniciativa do Rei Abdullah para o Investimento Agrícola Saudita no Estrangeiro oferece crédito 
para investimentos agrícolas ultramarinos; O governo saudita fornece 60% do financiamento para um 
investimento no Sudão, liderado pela Hail Agriculture Development Corporation, uma empresa Saudita 
(Smaller e Mann 2009). Uma grande, embora menos proeminente, parte dos investidores em grandes 
negócios de terras corresponde a elites nacionais, que agem por conta própria ou representam investidores 
estrangeiros no processo de negociação, podendo ainda actuar como parceiros em empreendimentos 
conjuntos. A nacionalidade dos investidores estrangeiros pode afectar, em vários aspectos, a forma dos 
negócios de terras. Por exemplo, os investidores que vêem os homens como agricultores e as mulheres 
como dependentes dos maridos podem negligenciar o papel das mulheres na agricultura e, 
consequentemente, limitar a sua inclusão nas negociações e subsequentes contratos e empregos. Em 
contraste, os investidores de países do Médio Oriente que procuram investir em outros países islâmicos 
são muitas vezes guiados pelos ideais islâmicos de bem-estar e podem estar mais abertos à prestação de 
serviços auxiliares que visam melhoramentos de interesse público. Tais serviços – unidades de saúde, por 
exemplo – podem beneficiar directamente as mulheres, apesar de, como mencionado anteriormente, 
também poder haver contrapartidas negativas se esses investidores não acreditarem que as mulheres 
podem, ou devem, trabalhar de forma activa na agricultura. 

Identidade dos Agentes com Autoridade para Vender ou Arrendar Terras 
No lado oposto da mesa de negociações, também há diversos tipos de agentes que têm (ou afirmam 
ter) autoridade sobre as terras e o direito de as negociar. Dependendo do sistema fundiário e das 
estruturas de poder local, os negociadores podem incluir os governos nacionais, elites locais, 
associações agrícolas ou produtores particulares. A capacidade de cada um destes agentes e o grau 
em que os interesses das mulheres são representados tendem a variar. 

• Os governos nacionais, representados pelos ministérios da agricultura ou associações 
de desenvolvimento do Estado, negoceiam directamente com os investidores 
estrangeiros no caso de as terras em questão terem pertencido formalmente ao Estado 
(Bending e Taylor 2009). Neste caso, os direitos consuetudinários de qualquer utilizador 
local podem ser ignorados pelo Estado ou reconhecidos mas abandonados em nome do 
“interesse público”. Neste cenário, homens e mulheres locais estão ambos em desvantagem, já 
que raramente são consultados e os seus pontos de vista não são considerados antes ou durante 
a negociação. As mulheres agricultoras são ainda mais prejudicadas porque têm menor 
probabilidade do que os homens de deter títulos oficiais de propriedade que possam utilizar 
como moeda de troca ou de negociação (Germany 2009). 



 8 

• As elites locais desempenham um papel importante no processo de negociações, tanto do 
lado do investidor como em nome dos que tentam vender ou arrendar (Germany 2009) 
As elites podem ser de áreas urbanas ou de outras regiões mais ricas do país, ou podem ser 
chefes locais que reivindicam autoridade sobre as terras. No primeiro caso, as elites podem 
estar fora de contacto com as realidades no terreno, ou discordantes com os pontos de vista e 
necessidades dos homens e mulheres locais. No segundo caso, os chefes podem estar 
interessados na consolidação do seu próprio poder e influência. Para além disso, os chefes, 
geralmente homens, tendem a subscrever as normas locais relativas ao género, podendo não 
reconhecer a importância das mulheres e a necessidade de assegurar que estas beneficiam com 
os negócios de terras. No estudo sobre negócios de óleo de palma na Indonésia, efectuado por 
Julia e White (2010), foram realizados debates exclusivamente com chefes do sexo masculino 
e, em consequência, os pontos de vista e necessidades das mulheres locais ficaram de fora das 
negociações. 

• As associações locais de agricultores e as comunas podem negociar propriedade detida sob 
forma de título oficial ou propriedade privada directamente com os investidores estrangeiros 
(FAO 2009). Normalmente, essas negociações prestam-se aos acordos de agricultura sob 
contrato. Neste caso, as mulheres agricultoras podem também sair prejudicadas se as associações 
e comunas agrícolas forem compostas principal ou exclusivamente por homens. As preferências 
das mulheres podem ser negligenciadas ou ignoradas porque estas não possuem terras ou devido 
ao preconceito generalizado por toda a África de que “as mulheres não trabalham na agricultura” 
(Banco Mundial e IFPRI 2010). Por exemplo, um estudo recente sobre projectos de 
biocombustíveis em Moçambique considera que, embora as mulheres estejam fortemente 
envolvidas na agricultura, raramente estão envolvidas nos processos de consulta e quase nunca 
assinam relatórios e documentos oficiais (Nhantumbo e Salomao 2010). Outro estudo de caso 
realizado em Moçambique sugere que as mulheres são constantemente excluídas dos processos 
de negociação, embora sejam as únicas que trabalham nas terras (Duvane 2010). 

• Proprietários locais de pequena a média dimensão negoceiam a venda de terras detidas a título 
particular directamente com os investidores (Ullenberg 2009). Esta situação é particularmente 
comum na América Latina. Mais uma vez, a necessidade de saber se os homens e mulheres 
têm direitos iguais sobre as terras – e, consequentemente, poder de negociação idêntico – 
assim como igual representação nas negociações, é de vital importância neste cenário 
particularmente sabendo que a probabilidade de os homens serem proprietários de grandes 
parcelas de terra é maior. Nestes casos, as mulheres podem ganhar alguma força e poder de 
negociação através de cláusulas de consentimento, que requerem a permissão da mulher 
para que o marido possa vender as terras. 

Disponibilidade da Informação 
A disponibilidade da informação sobre o negócio às populações locais pode depender 
consideravelmente da forma que aquele irá tomar (um tema a ser debatido em detalhe na discussão 
de contratos) e do facto de os investidores negociarem directamente com as associações de 
agricultores ou agricultores, ou com os representantes governamentais. Os críticos afirmam que 
muitos negócios de terras são caracterizados por uma grave falta de transparência e partilha de 
informações com as populações locais (GRAIN 2008). Para além disso, Vermeulen e Cotula (2010) 
afirmam que a relação entre pequeno proprietário e investidor pode ser perturbada por assimetrias 
graves de informação relacionada com as tendências do mercado, cálculo de preços dos produtos, 
direitos autorais e dividendos, assim como os níveis de risco e débito envolvidos. Um estudo recente 
do Instituto Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento, que incidiu sobre vários projectos ao 
nível dos biocombustíveis em Moçambique, considera que mesmo quando ocorrem sessões de 
consulta e informação, estas são atormentadas por um vasto número de problemas, incluindo falta de 
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informação prévia, número limitado de consultas (normalmente, apenas uma reunião), registos 
inadequados das consultas, acordos vagos realizados nas reuniões e falta de consideração pelas 
necessidades futuras da comunidade (Nhantumbo e Salomao 2010). Como referido anteriormente, 
existe a questão fundamental de saber se os homens e as mulheres vão ser igualmente representados 
nas sessões de consulta e se terão igual acesso à informação. O estudo realizado em Moçambique 
indica ainda que, nas sessões de consulta, determinados temas (como a criação de emprego ou 
reinstalação) são enfatizados de forma positiva, enquanto outros (tais como os potenciais efeitos 
ambientais) são pouco discutidos. Tal deturpação de informações pode ter implicações a nível do 
género se os efeitos que se depreendem do negócio beneficiarem primordialmente os homens (isto é 
criação de emprego no sector formal) e se forem ignoradas ou minimizadas as ramificações 
negativas do projecto que têm tendência a afectar particularmente as mulheres (isto é, aumento das 
dificuldades no acesso a água e combustível). 

Contratos e Contrapartidas 
Estando o processo de negociação concluído, os termos finais do acordo serão registados sob a 
forma de um contrato entre as duas partes. Em troca da possibilidade de utilizar as terras, o 
investidor irá fornecer contrapartidas à parte, ou partes, que estão a proceder à venda ou ao 
arrendamento das terras. As contrapartidas assumem múltiplas formas, incluindo compensação 
monetária pela utilização das terras, acções de partilha de lucros e receitas provenientes das terras e 
investimentos nas infra-estruturas locais, serviços públicos e forças laborais. 

Duração do Contrato 
Na grande maioria dos casos, nos países em desenvolvimento, os contratos com investidores 
estrangeiros têm em vista o arrendamento e não uma venda propriamente dita, uma vez que muitos 
países têm leis rigorosas sobre a compra de terras por estrangeiro ou venda de terras aos estrangeiros. 
No entanto, existem casos em que os investidores estrangeiros procedem mesmo à compra das terras, 
geralmente através da criação de uma empresa no país, e também casos de colaboração entre 
instituições locais e estrangeiras sob a alçada de uma empresa nacional (Ullenberg 2009; GRAIN 
2008). Normalmente, os arrendamentos a curto prazo variam entre 15 a 20 anos, enquanto os 
arrendamentos de longa duração, que são muito mais habituais, variam entre 50 a 99 anos (Smaller e 
Mann 2009). A natureza (arrendamento ou venda) e a duração do contrato têm claramente grandes 
efeitos nas mulheres e homens locais. Duvane (2010) afirma que um dos problemas com os negócios 
de terras em Moçambique é que os projectos são a longo prazo, enquanto as necessidades das 
comunidades locais são, nomeadamente no que respeita à segurança alimentar, imediatas e podem 
não ser beneficiadas pelos projectos por uma quantidade significativa de tempo. Em Madagáscar, os 
agricultores dizem preferir contratos de curto prazo de 15 a 20 anos e sentirem-se pouco interessados 
na possibilidade de celebrar contratos de longa duração. Por outro lado, se existir um pagamento em 
dinheiro efectuado num montante único e as pessoas não tiverem meios de converter esse pagamento 
em bens que possam proporcionar um fluxo de rendimento ou meios de subsistência, essa 
compensação será perdida, como acontece frequentemente nas terras apropriadas para a construção 
de barragens (Cernea 1988). Esta situação será particularmente problemática para as mulheres se as 
compensações forem pagas apenas aos homens. 

Tipos de Contrato 
Numa análise recente de contratos em negócios de terras em grande escala, Cotula (2010) distingue 
três diferentes modelos de contrato dominantes: contratos de concessão, acordos de partilha de 
produção e empreendimentos conjuntos.  

• Nos contratos de concessão, a parte que arrenda (quase sempre o governo) confere ao 
investidor o direito de executar operações nas terras cedidas e explorar recursos por um 
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determinado espaço de tempo, em troca de taxas, impostos ou direitos especiais. Neste 
caso, a compensação monetária por parte do investidor para com o governo vai ignorar as 
pessoas que utilizaram as terras até então para agricultura ou para habitação, ou ambas, e 
os homens e as mulheres locais vão certamente perder a capacidade de utilizar as terras 
em questão para as suas próprias finalidades de produção. Se os agricultores, 
particularmente as mulheres, estão habituados a receber alimentos em troca dos recursos 
das suas terras, a transição para uma economia de dinheiro pode ser extremamente 
intrincada. Saber se os inquilinos actuais serão expulsos, realojados ou terão permissão 
para continuar a viver nas terras (tanto de forma legal como clandestina) é um tema de 
contexto específico e será discutido de forma mais aprofundada na secção seguinte. Um 
grande problema relacionado com este tipo de contrato é a grave falta de transparência 
do processo e a escassez de informação que as populações locais têm sobre os termos do 
contrato (GRAIN 2008). Esta falta de transparência pode ser particularmente prejudicial 
para as mulheres pobres dos meios rurais, que já possuem naturalmente menos 
informação sobre os seus direitos e têm menor mobilidade e, consequentemente, menos 
acesso a informação externa e meios de subsistência alternativos. 

• Os acordos de partilha de produção baseiam-se numa longa história de contratos de 
parceria agrícola. Nos negócios de terras em grande escala, os investidores fornecem 
capital físico e investimentos tecnológicos, e a parte que vende ou arrenda as 
propriedades (quase sempre o governo) fornece a terra. Como contrapartida, o investidor 
e o governo partilham os recursos produzidos pelo negócio. Habitualmente, este tipo de 
negócio é empregue quando as terras em questão têm como finalidade a produção de 
mercadorias de alto valor (como petróleo e combustíveis). Muitos dos problemas que os 
homens e mulheres locais enfrentam no caso dos contratos de concessão são também 
prevalentes nos acordos de partilha de produção, incluindo as disparidades de género que 
podem surgir como consequência da ausência desproporcionada de contrapartidas pelas 
terras, da perda de qualidade das terras para fins produtivos ou habitacionais e da falta de 
transparência ou informação sobre os negócios. Além disso, ao contrário dos tradicionais 
acordos de parceria agrícola, que se efectuam usualmente em género e nos quais o 
arrendatário se compromete a fazer a colheita, nos acordos de partilha de produção, a 
colheita e venda são normalmente feitas de forma centralizada, havendo margem para a 
manipulação das quantidades que se destinam à população local, dependendo do preço 
dos produtos. Informações claras e transparência sobre a produção e os preços podem 
ajudar a criar confiança entre a comunidade local, mas, como acontece com outros tipos 
de contratos, é essencial que os benefícios sejam partilhados com as mulheres, ao invés 
de o serem apenas com os “chefes de família”. 

• Os empreendimentos conjuntos envolvem geralmente um contrato entre o investidor e os 
parceiros locais (estados anfitriões, elites locais ou associações ou grupos comunitários 
locais), com o objectivo de administrar um investimento em parceria. Estes 
empreendimentos conjuntos assumem habitualmente a forma de acordos de agricultura 
sob contrato e podem ter personalidade jurídica (através de um órgão formal fundado no 
país e detido pelas duas partes envolvidas no negócio) ou não jurídica (executados 
através do contrato). A contrapartida surge normalmente sob a forma do pagamento aos 
agricultores de rendas pré-acordadas (podem corresponder a uma percentagem das 
culturas produzidas ou a um valor monetário). Apesar de os empreendimentos conjuntos 
serem usualmente considerados a opção mais justa por serem, muitas vezes, realizados 
directamente com grupos comunitários, isso não significa necessariamente que estes 
sejam sinónimo de igualdade de género. Os estudos de caso de negócios de terras a nível 
do género realizados em Moçambique concluíram que as mulheres são frequentemente 
deixadas de fora dos processos de consulta e negociação (Duvane 2010; Nhantumbo e 
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Salomao 2010). Na Tanzânia, os estudos efectuados por Tandon (2010) sobre 
investimentos em larga escala nas terras pastoris dos Masai concluíram que os 
agricultores pobres, em geral, e em particular as mulheres, são praticamente excluídos 
das decisões políticas que incidam sobre as terras que utilizam. Em consequência, as 
mulheres terão provavelmente menor influência sobre aspectos essenciais, tais como o 
controlo da receita gerada pelos negócios e, poderão ser ignoradas aquando da entrega da 
compensação monetária, sendo esta entregue directamente aos seus maridos ou a outros 
homens no seio do agregado familiar. 

Os Investimentos em Mão-de-Obra Local – Os Sistemas de Plantações 
É do conhecimento geral que os negócios de terras vão afectar os contratos e as relações fundiárias 
existentes, mas os efeitos potenciais dos negócios de terras sobre o emprego são menos 
reconhecidos. É comum os investidores iniciarem uma produção agrícola em grande escala através 
da criação de sistemas de plantações, no qual fornecem o produto inicial e as terras, tal como 
combinado nos termos dos acordos de partilha de produção ou contratos de concessão, e contratam 
mão-de-obra exterior. As plantações são geralmente vastas áreas de monocultura que dependem do 
trabalho contratado e do uso intensivo de pesticidas, fertilizantes inorgânicos e sementes híbridas 
para tornar a terra mais produtiva. O efeito da agricultura de plantações, no trabalho e no emprego de 
homens e mulheres não vai depender apenas das actuais práticas de contratação de mão-de-obra mas, 
também da divisão sexual do trabalho vigente antes de se iniciar o negócio. A divisão sexual do 
trabalho é condicionada pelo sistema agrícola que predomina num determinado contexto. Esse 
sistema agrícola pode ter grande heterogeneidade entre e dentro de regiões (Quisumbing 1998). 
Existem vários cenários comuns para o fornecimento da mão-de-obra necessária ao funcionamento 
dessas plantações: 

• A grande maioria dos trabalhadores, não qualificados ou quadros, é recrutada entre a 
população local (Ullenberg 2009; Cotula 2010). É importante saber se os homens e 
mulheres serão contratados de forma equivalente nestes casos, uma vez que os 
investidores ou as comunidades locais, por vezes ambos, assumem em alguns contextos 
que os empregos no sector formal são na sua maior parte um exclusivo dos homens. Foi 
exactamente isso que aconteceu no estudo de negócios de terras em Moçambique 
realizado por Duvane (2010), em que as oportunidades de emprego associadas aos 
negócios de terras foram todas para os homens e, em consequência, não beneficiaram as 
mulheres, que neste contexto não trabalham no sector formal. Em contextos onde tanto 
os homens como as mulheres são contratados para trabalhar, é importante saber se há 
uma divisão a nível do género na atribuição de tarefas, horas de trabalho ou salários. Os 
estudos de caso realizados na Índia concluíram que as mulheres que estão incorporadas 
tanto em sistemas de agricultura sob contrato como em sistemas de emprego remunerado 
se encontram frequentemente a trabalhar com baixos salários, piores condições de 
trabalho e difíceis possibilidades de negociação (Singh 2003). Na produção de culturas 
de alto valor e biocombustíveis, assim como em outros tipos de agricultura comercial, há 
uma tendência para a “sexualização” de tarefas em que as mulheres são vistas como mais 
“ágeis”, atribuindo-se-lhes, entre outras, funções como a execução da poda, pulverização, 
desbaste ou atamento, estando assim excluídas de actividades que podem ser mais bem 
remuneradas e menos extenuantes ou perigosas (Torres 1997; Barrientos e tal. 1999; 
Rath 2003; ILO/FAO/IUF 2007; Dolan e Sorby 2003). No entanto, outros autores 
defendem que esta “sexualização” de tarefas é, na realidade, positiva para as mulheres, 
que cada vez mais são contratadas para posições que, caso contrário, seriam ocupadas 
por homens, graças à percepção de que as mulheres impõem menores custos e são mais 
conscientes e ágeis (Dolan e Sorby 2003). Este tipo de trabalho em plantações é 
geralmente pouco qualificado, temporário e sazonal, pelo que é relatado em parte como 
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uma bênção para as mulheres. Por um lado, permite às mulheres equilibrar as 
responsabilidades produtivas e reprodutivas (Anker 1998; Hakim 1996), por outro lado, 
nunca é um emprego seguro quanto à criação de rendimento. A criação de estruturas 
como creches e infantários é importante tanto para as mulheres como para as crianças, 
que caso contrário podem ser coagidas a enveredar pelo trabalho infantil se forem para o 
campo com as suas mães (Singh 2003). 

• Os supervisores e outros cargos de chefia são contratados externamente (provenientes de 
países investidores ou países mais ricos da mesma região), enquanto a população local é 
contratada para trabalhos de baixo nível salarial (Ullenberg 2009). Do ponto de vista da 
capacitação, é importante saber se existem oportunidades para o progresso das mulheres 
e homens locais em função do tempo e da experiência. Assim como no cenário anterior, 
também existem questões relacionadas com as diferenças a nível do género, nas práticas 
de contratação, no tecto salarial, na distribuição de tarefas e no apoio aos serviços de 
cuidados infantis. 

• A grande maioria da força laboral é trazida do exterior, dessa forma o potencial operário 
das populações locais é desvalorizado (Germany 2009). Neste cenário, é essencial 
compreender quais outros tipos de oportunidades de emprego locais estão disponíveis 
para homens e mulheres.  

• O investidor apoia-se fortemente em métodos de produção mecanizada (Germany 2009). 
Apesar de uma dependência praticamente exclusiva em relação aos métodos 
mecanizados poder limitar as oportunidades de emprego oferecidas às populações locais, 
Rossi e Lambrou (2008) defendem que o sistema misto de trabalho humano e trabalho 
mecanizado que está a ser progressivamente implementado na produção de cana-de-
açúcar em África pode ser vantajoso para as mulheres. Neste caso, as máquinas cortam 
as canas – a parte que é fisicamente mais exigente no processo – e os trabalhadores 
recolhem e reúnem manualmente o produto. Isto pode criar outras oportunidades de 
emprego para as mulheres, uma vez que a parte mais exigente do processo é efectuada 
por máquinas e não pelos homens (Johnson e Rossillo-Calle 2007). 

 

Os Investimentos em Mão-de-Obra Local – A Agricultura Sob Contrato 
Uma alternativa ao sistema de plantações é a agricultura sob contrato, também conhecia como um 
regime de fomento, no qual o agricultor concorda em ceder uma determinada quantidade e qualidade 
de um produto durante um período de tempo negociado e, o investidor concorda em comprar a 
colheita a um preço previamente fixado ou em disponibilizar uma percentagem fixa da colheita ao 
agricultor, como forma de renda. Neste último caso, o agricultor irá, teoricamente, acabar com a 
mesma quantidade de produto que tinha antes de efectuar o contrato, visto que o investidor 
usualmente fornece uma série de produtos de reforço que maximizam a produção, tais como 
sementes optimizadas, fertilizantes, maquinaria e serviços de apoio e aconselhamento agrícola. Em 
teoria, acordos de agricultura sob contrato são de benefício mútuo para as populações locais, que 
possuem os bens activos sem serem explorados na sua totalidade, como as terras, mão-de-obra e 
água, e para os investidores, que têm acesso a bens que a população local tem dificuldades em 
adquirir, tais como capital económico, especialização técnica e ligações aos grandes mercados. 

Os defensores da agricultura sob contrato afirmam que esta permite aos pequenos 
agricultores assegurar as suas terras e trabalho, enquanto os críticos indicam que o sistema é sazonal 
e guiado pela monocultura, sendo excessivamente vulnerável a catástrofes naturais. Outros críticos 
defendem também que a noção de agricultura sob contrato se baseia num modelo unitário do 
agregado familiar controlado por um chefe de família do sexo masculino, quando na realidade as 
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famílias são compostas por diversas pessoas com preferências e responsabilidades diferentes. Como 
resultado dessa concepção de família unitária, o contrato é realizado apenas com o suposto chefe de 
família, embora vários outros membros da família, homens e mulheres, com diversos interesses, 
contribuam com o seu trabalho (Raynolds 2002; Schneider e Gugerty 2010). Há provas que indicam 
que os acordos de agricultura sob contrato que não têm em atenção estas dimensões referentes ao 
género dentro do agregado familiar podem agravar as dinâmicas familiares e comunitárias. Eaton e 
Sheppard (2001) apresentam como exemplo uma grande empresa na China, onde os contratos foram 
feitos exclusivamente com os homens mais velhos de cada família, apesar de esta ser uma 
comunidade onde eram principalmente as mulheres que trabalhavam na agricultura. Esta situação 
conduziu a grandes disputas dentro da comunidade, isto porque os homens muitas vezes não 
recompensavam devidamente as mulheres pelo seu trabalho. Dolan (2002), que documenta a 
introdução da agricultura sob contrato no cultivo de feijão verde no Quénia, refere que à medida que 
os feijões – tradicionalmente um produto feminino – se foram tornando mais rentáveis, os homens 
começaram a reivindicar as terras destinadas ao seu cultivo e os rendimentos obtidos na sua 
produção, desafiando a esfera de controlo tradicionalmente feminina e causando conflitos entre a 
comunidade. Os estudos sobre a introdução de produtores de chá sob contrato, levados a cabo por 
von Bulow e Sorensen (1988) e Mbilinyi (1988), ilustram como as decorrentes pressões sobre o 
horário de trabalho das mulheres agravaram as relações entre mulheres e maridos e desestabilizaram 
o potencial para a acumulação de capitais.4  

Isto não significa que a agricultura sob contrato seja necessariamente uma desvantagem para 
as mulheres. Estudos de caso de sistemas de produção de algodão sob contrato, na Zâmbia, indicam 
que, com a contratação deliberada de mulheres e a promoção de empresas agrícolas com 
trabalhadores de ambos os sexos, a agricultura sob contrato pode ser rentável para as mulheres 
(Bangwe e van Koppen 2010). Outro estudo de agricultura não tradicional sob contrato, na 
República Dominicana, concluiu que a criação de contratos aumentou, na realidade, a procura de 
trabalho agrícola feminino, proporcionando ao mesmo tempo às mulheres a oportunidade de 
contestar a apropriação do seu trabalho não remunerado (Raynolds 2002). Sørensen e von Bülow 
(1993) constatam que, no seio das famílias quenianas em que o trabalho das mulheres é indispensável 
para a produção de chá em regimes de fomento, o poder de negociação das mulheres aquando do 
pagamento do chá é maior do que em famílias que dependiam de trabalhadores sob contrato. 
Contrastando com isto, Sorensen e von Burlow concluíram que, antes da comercialização da produção de 
leite no Quénia, o leite produzido pelo gado local estava sob o domínio e a autoridade das mulheres e era 
utilizado tanto para venda como para consumo próprio. Quando se deu a comercialização da produção 
através de regimes de fomento, os homens apoderaram-se da “cultura” que gerava dinheiro e todo o leite 
passou a ser exclusivamente para venda. Esta mudança teve um efeito negativo nas famílias em termos 
de nutrição – particularmente nas crianças – apesar dos rendimentos das famílias terem aumentado.  

Os estudos sobre agricultura sob contrato na Guatemala indicam que o estado nutricional e 
de saúde dos agricultores sob contrato não é necessariamente afectado de forma negativa pela sua 
participação na produção destinada à exportação. O panorama é consideravelmente mais complexo e 
varia com o tempo. Um estudo revelou mudanças positivas na alimentação e nos cuidados de saúde 
das famílias, incluindo o aumento do consumo de carne e milho (Hamilton, Asturias, de Barrios e 
Sullivan 2001). Estudos mais antigos sobre a adopção de vegetais não tradicionais destinados à 
exportação nas terras altas da Guatemala concluíram que a agricultura de exportação aumenta 
substancialmente o rendimento familiar, tem efeitos distributivos favoráveis e não tem efeitos 
negativos na produção alimentar nem na nutrição (von Braun, Hotchkiss e Immink 1989; Katz 
1992). No entanto, a sustentabilidade desses resultados a longo termo é questionável. No seguimento 
do estudo de von Braun e dos seus colegas (1989), outro estudo feito às mesmas famílias revelou 
que, apesar de ter havido uma melhoria média do nível de vida, independentemente do tipo e 

                                                      
4 A perda de controlo das mulheres sobre o trabalho e os rendimentos tem sido documentada noutros contextos 

relacionados com a comercialização agrícola; ver von Braun e Kennedy (1994). 
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duração do contrato adoptado, os agricultores contratados a longo termo tinham beneficiado nos 
primeiros tempos do contrato, mas registavam poucas melhorias ao longo das duas décadas seguintes 
(Carletto, Kilik e Kirk 2009). No sentido inverso, aqueles que, após os primeiros anos, desistiram da 
produção agrícola não tradicional para exportação mostram terem saído beneficiados do período de 
expansão dos anos 80, revelando grandes melhorias no nível de vida e, acima de tudo, na posse de 
bens activos duráveis e condições de habitação. Devido à longa duração dos contratos dos negócios 
de terras, é imperativo ter em atenção os seus efeitos a longo prazo. 

Os Investimentos em Bens de Interesse Público 
As populações locais também beneficiam dos investimentos em bens públicos realizados por 
investidores e que de outra forma não ocorreriam. Os investimentos assumem, tipicamente, duas 
formas: 

• Investimentos direccionados para infra-estruturas não relacionadas com o negócio 
agrícola, tais como a construção de estradas, ligações ferroviárias ou instalações 
portuárias, que vão beneficiar reciprocamente os investidores que procuram melhorar a 
sua cadeia de fornecimento e as populações locais que necessitam de melhores redes de 
transporte (FAO 2009). A possibilidade de mulheres e homens beneficiarem com estes 
melhoramentos depende do tipo de infra-estrutura, da forma como esses melhoramentos 
facilitam as suas tarefas produtivas e reprodutivas, assim como a sua mobilidade social e 
económica. Tendo em conta que as mulheres se encontram muitas vezes limitadas nestes 
dois domínios, este tipo de investimento pode ser mais benéfico para os homens. 

• Investimentos em escolas, hospitais, clínicas ou outros bens públicos que não vão 
melhorar directamente as capacidades produtivas nem os processos de exportação, mas 
vão beneficiar as populações locais. Os investimentos em escolas ajudam a desenvolver o 
capital humano de um modo geral, e as escolas localizadas mais perto de casa podem 
encorajar as raparigas a frequentar as aulas. Investir em capital humano pode também 
facilitar a circulação de trabalhadores para empregos mais bem remunerados e que 
usualmente exigem níveis mais elevados de escolaridade. As instalações de assistência 
médica também são vantajosas para as mulheres porque reduzem a mortalidade materna 
e porque as mulheres são muitas vezes responsáveis por pequenas actividades de 
assistência a nível familiar, não só cuidando das crianças mas também tratando de 
membros da família que se encontram doentes. Assim sendo, os investimentos deste tipo 
destacam-se por ser particularmente benéficos para as mulheres. 

Existem dois tipos de infra-estruturas relacionadas com a água: sistemas de abastecimento de 
água doméstica, que não são directamente rentáveis, e investimentos em infra-estruturas de irrigação, 
que são criados sobretudo para aumentar a produtividade dos investimentos agrícolas. Os benefícios 
para as populações dependem do modo como a recolha de água para irrigação é feita, se é retirada de 
outros usos (incluindo a agricultura e pesca ao longo dos rios) e se é oferecida a possibilidade e os 
meios de ser utilizada para uso doméstico. Alguns sistemas de irrigação vedam espaços onde a 
população local se costumava abastecer de água para uso doméstico, enquanto outros são concebidos 
como sistemas para diversos usos, disponibilizando água potável para consumo, banhos ou ainda 
lavagem de roupa. As mulheres são habitualmente quem tem maior responsabilidade em assegurar o 
abastecimento de água para uso doméstico (White, Bradley e White 1972). Rosen e Vincent (1999) 
constataram que, em média, as mulheres gastam mais tempo do que os homens a tratar do 
abastecimento de água (700 horas por ano, no Gana, 500 horas, na Tanzânia, e 200 horas, na 
Zâmbia) e tendem a acumular maiores volumes de água. Consequentemente, os progressos na 
provisão de água, especialmente de água potável canalizada perto das herdades, são particularmente 
benéficos para as mulheres, enquanto projectos de desenvolvimento que incluem, por exemplo, 
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vedações que impedem as mulheres de aceder a fontes tradicionais de água e as obrigam a percorrer 
distâncias maiores são significativamente penalizadoras para as mesmas. 

Implementação e Mudanças na Estrutura de Produção 
A implementação começa imediatamente após o contrato estar finalizado. Essa fase acontece 
rapidamente, de modo a tornar a terra fértil no mais curto espaço de tempo possível - normalmente 
10 anos – para que os investidores possam maximizar os lucros (GRAIN 2008). No entanto, um 
estudo do Banco Mundial (2010) concluiu que muitos investidores adquirem mais terras do que 
aquelas que têm a capacidade de desenvolver, pelo menos inicialmente. Este comportamento 
especulativo é particularmente prejudicial porque os utilizadores anteriores das terras são expulsos, 
sem serem instalados novos sistemas de produção em sua substituição. Uma das alterações mais 
significativas, quando a implementação finalmente se inicia, encontra-se ao nível das mudanças na 
estrutura de produção. São implementados sistemas agrícolas em grande escala orientados para a 
comercialização, substituindo a tradicional agricultura de subsistência. Tal mudança pode ser danosa 
para o bem-estar dos agricultores locais, que perdem assim os direitos de utilização das suas terras e, 
como tal, têm de vender a sua força de trabalho para poderem trabalhar nas terras que anteriormente 
lhes pertenciam e assim criarem rendimento. Este rendimento não lhes garante o dinheiro necessário 
para manter um estilo de vida comparável ao que tinham antes da venda das terras. Estas mudanças 
são ainda acompanhadas por outras evoluções que serão discutidas nas secções seguintes. 

Despejo e Realojamento 
Na sequência de um negócio de terras, as populações locais podem ser despejadas das terras em 
questão, realojadas pelo investidor ou por escolha própria, ou ter permissão para continuar a viver 
nelas (tanto com reconhecimento oficial do investidor como por supervisão informal). A excepção 
óbvia dá-se nos casos de agricultura sob contrato, nos quais as populações continuam a habitar e a 
cultivar as terras em questão. Será importante saber se as pessoas serão forçadas ao realojamento ou 
se apenas perdem as suas terras, uma vez que ambos os casos têm implicações importantes a nível do 
género. Apesar de os investidores poderem pensar no agregado familiar como uma unidade que vai 
partilhar equitativamente os benefícios e perdas do realojamento, na realidade os membros das 
famílias serão afectados de modos diferentes pela perda de terras detidas individualmente ou em 
comum, casa, empregos, capital social e bens adicionais que inevitavelmente surgem em 
consequência do realojamento (Cernea 1997; Mehta e Srinivasan 2000). O estudo de Colson (1999) 
sobre pessoas que foram arrancadas das suas terras pela construção da Barragem de Kariba na 
Zâmbia e Zimbabwe, no final da era colonial, revela uma variedade de efeitos a nível do género. As 
mulheres perderam os direitos sobre as terras, enquanto as autoridades coloniais que 
supervisionaram o realojamento concederam direitos exclusivos e indemnizações aos homens nas 
zonas de realojamento, como contrapartida pela recolocação. Para além disso, os novos serviços de 
apoio e aconselhamento agrícola, a capacitação e as oportunidades de emprego (usualmente na 
construção de estradas) beneficiaram mais os homens do que as mulheres. Mehta e Srinivasan (2000) 
fizeram uma análise dos realojamentos no seguimento da construção de uma barragem em Narmada 
Valley, na Índia, e observaram uma série de efeitos a nível do género, incluindo a erosão da 
influência feminina no seio familiar e nas questões relacionadas com as terras, devido à exclusão das 
mulheres das consultas oficiais; perda dos direitos sobre as terras devido à reafectação das mesmas a 
favor dos chefes de família masculinos; e perda de qualidade de vida, uma vez que aptidões como a 
cestaria, a cerâmica e os produtos ervanários se tornaram supérfluas nos locais de realojamento. A 
perda de ligações sociais com os vizinhos é, nos realojamentos, outro factor que afecta as mulheres 
de um modo mais forte. Planear o realojamento de modo a reproduzir os bairros anteriores e 
proporcionar melhor habitação e mais serviços – como água potável canalizada e espaço para 
jardins, artesanato ou actividades construtivas – pode ajudar a tornar os realojamentos menos lesivos 
para as mulheres. 
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Introdução de Novas Tecnologias 
A comercialização (passagem de uma produção de subsistência para uma orientação destinada a um 
mercado em grande escala) é quase sempre acompanhada pela introdução de novas tecnologias que 
visam aumentar a produtividade agregada de todos os factores envolvidos no processo. No caso dos 
negócios de terras, essas mudanças incluem a mecanização e introdução de novos factores de 
produção, tais como novas culturas e variedades, fertilizantes inorgânicos e pesticidas (Ullenberg 
2009). Os efeitos dessas mudanças tecnológicas e a comercialização a nível do género podem variar, 
mesmo dentro da mesma classe socioeconómica, devido a mudanças iniciais no envolvimento no 
trabalho agrícola e noutras tarefas, principalmente trabalho doméstico e de educação de crianças. O 
grau de controlo e os padrões de distribuição de receitas e despesas domésticas, assim como o nível 
de acesso directo a recursos produtivos, particularmente às terras, também podem variar. 

Os efeitos da adopção de novas tecnologias não podem também ser determinados no período 
imediatamente subsequente a essa adopção, uma vez que a difusão de inovações agrícolas é um 
processo que se desenvolve durante um longo período de tempo. Alguns desses efeitos de 
ajustamento a longo prazo podem implicar a circulação de trabalhadores do sector agrícola para um 
sector não ligado directamente à agricultura. Uma vez que o rendimento da grande maioria das 
populações pobres e das mulheres em África e na Ásia deriva do trabalho nas suas próprias terras ou 
em terras de outros proprietários, os efeitos das novas tecnologias no emprego são factores 
importantes que determinam a evolução dos rendimentos e do bem-estar social. Esta ideia é ilustrada 
por estudos sobre a adopção de arroz  de irrigação, assim como de variedades modernas e de alto 
rendimento, na Ásia e em África, nos anos 70 e 80, e a introdução de outras culturas em África. 

A possibilidade de a introdução destas novas tecnologias ter efeitos positivos nas mulheres e 
homens locais é um tema que tem sido objecto de debate. A FAO (2009) adverte que as populações 
locais não irão ter benefícios se a transferência de tecnologia ocorrer num sistema em que a 
agricultura avançada e a agricultura familiar para consumo próprio coexistirem, uma vez que os 
benefícios mútuos seriam limitados. Cotula (2010) refere que os investidores muitas vezes limitam o 
uso de tecnologia e os conhecimentos relacionados com esta, sobretudo quando é aplicada fora do 
projecto. Também é possível que as tecnologias que permitem reduzir o número de trabalhadores 
possam expandir bastante a produção e, por exemplo, permitir que esta seja vendida em mercados 
internacionais sem ter existido um aumento na procura de mão-de-obra local. Num artigo de análise 
da adopção de tecnologias a nível do género, Quisumbing (1998) afirma que, para as novas 
tecnologias poderem significar um aumento das oportunidades de emprego para as mulheres, seria 
necessário existir um aumento simultâneo na procura de mão-de-obra feminina. Em contextos onde 
existe uma crescente oferta de trabalho para mulheres sem terras próprias, as mulheres vão beneficiar 
apenas se o aumento da produtividade for também acompanhado pelo aumento da procura de 
trabalhadores, ou se o aumento da produtividade permitir às mulheres terem mais tempo livre para o 
lazer, cuidados pessoais ou outras actividades mais remuneradoras. Além disso, a capacidade de as 
mulheres beneficiarem das mudanças tecnológicas depende em grande parte do controlo que têm 
sobre recursos valiosos. Quando as mulheres têm algum controlo sobre os rendimentos 
providenciados pelas terras, beneficiam com o avanço tecnológico e, consequentemente, aumentam a 
sua produtividade doméstica e agrícola. No entanto, para as mulheres que não têm controlo sobre os 
rendimentos gerados pela terra, o trabalho torna-se o principal recurso. Neste caso, os avanços 
tecnológicos que sejam neutros para os trabalhadores ou que exijam mão-de-obra vão aumentar a 
procura de trabalhadores locais, enquanto os avanços tecnológicos que reduzem o número de 
trabalhadores vão, obviamente, reduzir as oportunidades de emprego (Unnevehr e Stanford 1985). 
Uma vez que grande parte dos negócios de terras retira o controlo directo das mesmas às populações 
locais (e particularmente às mulheres), muitos dos benefícios que poderiam ser oferecidos às 
mulheres agricultoras são apropriados pela nova empresa criada através do negócio. Assim, apenas 
haverá um aumento de emprego na agricultura se as tecnologias introduzidas em consequência dos 
negócios de terras forem neutras ou exigirem mão-de-obra. Já o aumento do emprego em termos 
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gerais seria possível se a subida dos salários resultasse numa maior procura de bens domésticos, e 
consequentemente na subida da taxa de emprego nas economias domésticas, potencialmente no 
sector não agrícola.  

Existem também uma série de aspectos ambientais importantes, relacionados com a 
introdução de novas tecnologias, como, por exemplo, a descarga de poluentes consequente da 
utilização de fertilizantes inorgânicos, pesticidas e outros agroquímicos, que podem danificar a 
qualidade do solo e águas locais utilizados durante a produção. A quantidade de água necessária para 
sustentar a produção agrícola em grande escala, de culturas de referência ou biocombustíveis vai 
possivelmente ter de ser retirada da porção que é necessária para a produção de alimentos, gado e 
consumo doméstico (Rossi e Lambrou 2008). As mulheres são tipicamente responsáveis pela recolha 
de água e combustíveis e pela preparação da alimentação. Numa análise a 19 países em 
desenvolvimento, em África e na Ásia, os investigadores concluíram que os combustíveis de 
biomassa controlados pelas mulheres (incluindo madeira, carvão vegetal e resíduos agrícolas) 
perfazem uma grande percentagem do fornecimento de energia dos países (Karlsson 2008). Assim, 
as mulheres são particularmente prejudicadas se forem forçadas a procurar novas, e mais distantes, 
fontes de água e combustíveis.  

Além disso, a utilização de tecnologias como os pesticidas pode ter efeitos graves na saúde 
das comunidades locais. Exemplos, no México, de plantações de processamento de tomate indicam 
que os equipamentos de protecção utilizados pelos trabalhadores não são adequados e que doenças 
devido à ingestão de pesticidas e outros agroquímicos são comuns (Barron e Rello 2000). Da mesma 
forma, na indústria de legumes frescos do Quénia, os químicos que são utilizados para o 
armazenamento, mistura e pulverização provocaram alergias, dores de cabeça e desmaios (Dolan e 
Sutherland 2002). Estes efeitos na saúde podem manifestar-se de formas diferentes em homens e 
mulheres. Há provas de que as mulheres que trabalham nas plantações recebem frequentemente 
menos formação e instruções do que os seus colegas do sexo masculino, executam trabalhos 
repetitivos que podem resultar em problemas de saúde e enfrentam dificuldades de reprodução em 
resultado da exposição a agroquímicos (Loewenson 2000). Oxfam (2007), por exemplo, conclui que 
as trabalhadoras em plantações da Malásia são frequentemente recrutadas para proceder á 
pulverização de pesticidas químicos e herbicidas e não lhes são fornecidos formação e equipamentos 
de protecção adequados. 

Escolha de Culturas e Exportação 
Outra questão relevante é o tipo de cultura que será plantado nas terras em questão, que quantidade 
será mantida para consumo próprio e que quantidade será exportada. 

As culturas de referência – tais como o arroz, milho e milho-miúdo – são usualmente 
plantadas com o intuito de serem exportadas para países investidores que não possuem terras e água 
necessárias para a produção doméstica. Em alguns contextos, todas as colheitas produzidas serão 
exportadas para o país do investidor, uma situação que pode ser prejudicial para a segurança 
alimentar local, principalmente se o trabalho das populações locais for desviado de uma agricultura 
de subsistência para um trabalho assalariado. Em alguns casos, uma porção do produto pode ser 
vendida nos mercados locais ou oferecidas aos trabalhadores locais. Noutros casos (particularmente, 
mas não exclusivamente, na agricultura sob contrato), as populações locais contratadas como 
trabalhadores podem reter uma percentagem do rendimento da colheita como renda ou pagamento 
pelo trabalho. A disponibilidade das culturas de referência, juntamente com as culturas ricas em 
nutrientes e vitaminas importantes, é especialmente importante para as mulheres que são 
responsáveis pela segurança alimentar das suas famílias. 

Os biocombustíveis, como o bioetanol e o biodiesel, são cada vez mais produzidos em países 
em desenvolvimento e vendidos no mercado mundial como alternativa aos combustíveis fosseis. O 
entusiasmo inicial gerado pela produção de biocombustíveis tem sido contrabalançado pelo 
cepticismo sobre os seus efeitos potenciais no ambiente e na sociedade. Rossi e Lambrou (2008) 
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defendem que a produção de biocumbustíveis poderá contribuir para a marginalização 
socioeconómica das mulheres, devido às utilizações de terras falsamente consideradas como 
marginais, que estão usualmente sob o poder das mulheres e lhes são retiradas para a produção de 
biocombustíveis. A título de exemplo, o governo da Índia pretende consagrar 400 000 hectares do 
que classificou como terras marginais (mas que na realidade eram recursos de propriedade comum 
das aldeias) ao cultivo de culturas oleaginosas não comestíveis (na sua maior parte Jatropha)5 para a 
produção de biocombustíveis (Rajagopal 2007). Apesar dos terrenos marginais poderem ter menos 
potencial produtivo, são de extrema importância para as mulheres, que os utilizam para uma 
variedade de finalidades, incluindo o pastoreio de animais e a colecta de lenha, plantas medicinais e 
alimentos silvestres. 

A produção exclusiva de biocombustíveis pode ser prejudicial para a segurança alimentar 
local, porque as terras e a água, assim como os terrenos utilizados para o pastoreio de gado, vão ser 
desviadas da produção de alimentos e consagradas à produção de biocombustíveis (Nações Unidas – 
Energia 2007). Existem também provas de que a procura de biocombustíveis pode criar insegurança 
nas matérias-primas agrícolas e no preço dos alimentos, sendo este um facto que afecta 
primordialmente as famílias dominadas por mulheres e outros grupos vulneráveis que podem ser 
sujeitos a choques ao nível da alimentação (Rossi e Lambrou 2008). A possibilidade de os homens e 
mulheres beneficiarem com a produção de biocombustíveis depende em grande parte do facto de 
serem contratados como trabalhadores e, assim, terem a possibilidade de aumentar os seus 
rendimentos, proporcionando protecção contra possíveis flutuações no preço dos alimentos. 

Para além disso, Rossi e Lambrou afirmam que a perda de biodiversidade, que por vezes vem 
associada à produção de biocombustíveis em grande escala, pode afectar homens e mulheres de 
modos distintos. A perda de espécies de plantas silvestres comestíveis que crescem em terrenos 
baldios e áreas selvagens pode ser particularmente difícil para as mulheres que estão encarregues da 
recolha, preparação e consumo das mesmas e que adquiriram conhecimentos sobre as vertentes e 
utilizações alimentares, combustíveis e medicinais dessas espécies. A perda de biodiversidade não se 
deve exclusivamente á produção de biocombustíveis e pode também surgir em grandes plantações 
onde as monoculturas são utilizadas para a produção de culturas de referência.  

Aplicabilidade, Transparência e Monitorização 
A existência de um acordo para a atribuição de contrapartidas não garante necessariamente que este 
seja cumprido. Portanto, é crucial examinar a aplicabilidade dos negócios de terras e a existência de 
mecanismos que garantam que os investidores respeitam as suas promessas relativamente ao 
cumprimento da legislação local, ao investimento em infra-estruturas a que se comprometeram e ao 
trabalho conjunto com as populações locais. Também é relevante saber se existem uma 
monitorização e um sistema de avaliação adequados, de modo a que os investidores, governos e 
comunidades possam compreender os complexos processos dos negócios de terras e os seus efeitos 
nos homens e mulheres locais. Por sua vez, isto requer uma partilha adequada de informações sobre 
as disposições pelas quais os negócios de terras se regem (ou se devem reger), os detalhes de 
negócios específicos e a recolha de informação que revele se essas disposições estão, ou não, a ser 
cumpridas. 

Apesar dos mecanismos de aplicação e monitorização terem sido usualmente deixados de 
fora aquando da execução dos primeiros negócios de terras, e em função da enorme quantidade de 
atenção que estes negócios geraram, alguns países começaram a criar mecanismos legais pertinentes 
para facilitar a sua execução e transparência. Em 2009, por exemplo, o governo de Moçambique 
introduziu uma estratégia nacional com o intuito de proteger os direitos à terra e  recursos das 
populações locais, que inclui o uso em grande escala de consultas junto da comunidade, como 

                                                      
5 Jatropha é um género que engloba cerca de 170 plantas da família Euphorbiaceae. As sementes dessas plantas 

são utilizadas na produção de biocombustíveis 



 19 

mecanismo para assegurar que as necessidades dos nativos são atendidas. Nhantumbo e Salomao 
(2010) observam que o sucesso desta estratégia tem sido misto e que as mulheres são muitas vezes 
deixadas de fora do processo de negociação. Noutro caso, o Brasil aprovou recentemente uma 
legislação que obriga os investidores a declarar o volume da participação estrangeira na propriedade, 
para além da criação de um registo especial para esse tipo de negócios que envolvam a utilização de 
capital estrangeiro (GRAIN 2008). O que não é claro é se as populações do Brasil vão ser 
informadas desses registos. Mesmo em contextos em que a legislação adequada foi implementada, 
muitos projectos foram aprovados e desenvolvidos antes de essas normas relevantes serem criadas, 
enquanto muitos países continuam a não possuir qualquer tipo de normas. Os mecanismos de 
execução são de particular importância para as mulheres locais, a fim de assegurar que, nos casos em 
que os negócios de terras comportem objectivos favoráveis às mulheres, essas normas serão 
propriamente aplicadas. Os procedimentos necessários para recorrer a esses mecanismos de 
aplicação têm de ser realistas para as mulheres pobres dos meios rurais. Estes mecanismos de 
execução, por seu lado, exigem que as mulheres tenham conhecimento das normas que podem estar 
a seu favor e que os custos monetários e o tempo que vão gastar quando necessitarem de apelar à sua 
execução não estejam para além dos seus meios. Da mesma forma, as políticas de monitorização – 
incluindo a recolha de dados de monitorização discriminados por género – são essenciais para 
documentar os efeitos diferenciais dos projectos na subsistência de homens e mulheres, tal como 
para controlar esses efeitos ao longo do tempo. 

Uma das maiores barreiras para a execução é a grande assimetria do poder envolvido em 
muitos negócios de terras em grande escala. De um lado estão os investidores ricos, sejam eles de 
elites nacionais ou estrangeiras, e do outro lado estão geralmente pessoas pobres dos meios rurais, 
muitas vezes sem direitos sobre as terras claramente definidos. Os governos anfitriões têm a enorme 
responsabilidade de fazer cumprir o que foi disposto nos negócios de terras, mas muitas vezes não 
têm a capacidade ou o incentivo necessários para aplicar as regras em favor das populações locais. 
Esta situação é particularmente verificada nos países em que os governos estão a tentar estimular o 
investimento estrangeiro. 

Em tais contextos, outros agentes são particularmente importantes: 
• Os meios de comunicação social podem desempenhar o papel de guardião, ajudando a 

criar transparência nos negócios, publicando de igual forma casos positivos e casos em 
que o impacto nas comunidades locais e no ambiente foi negativo ou que não foram 
executados de acordo com os compromissos. Embora os meios de comunicação social 
tenham dado considerável atenção a tais negócios de terras, tem havido relativamente 
pouca atenção aos seus impactos a nível do género. Sensibilizar os meios de 
comunicação social em relação às dimensões essenciais referentes ao género nesses 
projectos pode ajudar a assegurar que esses aspectos são também abordados em 
reportagens, tanto de casos positivos como de casos negativos. 

• As organizações de agricultores podem igualmente levantar problemas locais e 
proporcionar alguma capacidade de negociação colectiva. Contudo, a capacidade destas 
organizações é muito variável, e estas podem não incluir mulheres nas suas decisões ou 
não considerar as necessidades e os impactos específicos para as mulheres. 

• As ONGs podem desempenhar um papel intermediário, educando as comunidades e os 
estrangeiros sobre os negócios de terras, ajudando a desenvolver as capacidades dos 
agricultores e defendendo os direitos das comunidades. Muitas ONGs são sensíveis às 
questões relacionadas com o género, mas essas organizações muitas vezes não têm 
legitimidade legal ou poder de fiscalização que ultrapasse o simples processo de “identificar 
e envergonhar” os agentes que não cumprem os padrões que estabeleceram no processo de 
negociação. 
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• As agências internacionais, os doadores e as organizações de desenvolvimento 
podem exercer pressão sobre os governos para os encorajar a cumprir as normas que 
protegem os interesses de grupos locais marginalizados, incluindo as mulheres. 
Todos estes actores podem desempenhar um papel importante. Contudo, as várias 

organizações internacionais e de sociedade civil não são um substituto para a fiscalização efectiva do 
governo nos negócios de terras, para assegurar que estes negócios, no mínimo, não prejudiquem as 
mulheres e homens locais e lhes forneçam preferencialmente melhor qualidade de vida. 
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3.  ESTUDOS DE CASO 

Dois estudos de caso de diferentes países e contextos ilustram a infinidade de formas que os 
negócios de terras em grande escala assumem e as diferentes maneiras em que as mulheres são 
afectadas pelos mesmos. O primeiro estudo de caso explora as políticas de género na expansão de 
monoculturas de óleo de palma numa comunidade Hibun Dayak do Distrito de Sanggau, em 
Kalimantan Ocidental, na Indonésia (Julia e White 2010).6 O segundo estudo de caso incide sobre o 
efeito dos projectos de produção de cana-de-açúcar nos homens e mulheres rurais que trabalham na 
sua produção, e numa cooperativa gerida por mulheres na Província de Maputo, em Moçambique 
(Andrade e al. 2009). Os estudos de caso são desenvolvidos de forma sistemática, de acordo com o 
quadro analítico elaborado na secção precedente, quando as informações necessárias estão 
disponíveis. 

Kalimantan Ocidental, Indonésia (Julia e White 2010) 
Contexto: A Indonésia é um país de baixo e médio rendimento, situado no Sudeste Asiático, em que 
cerca de 40% da força laboral continua a trabalhar no sector agrícola (CIA 2010a). Com o aumento 
da procura de biocombustíveis, o governo indonésio estabeleceu um vasto programa de expansão na 
área dos agrocombustíveis para as plantações de óleo de palma.  
 
Situação Preexistente: Juntamente com grande parte da Indonésia rural, o Distrito de Sanggau é 
caracterizado pelas normas e tradições patriarcais. No entanto, antes dos negócios de terras, as 
mulheres dispunham de acesso tradicional às terras e não existia diferenciação a nível do género no 
processo de herança de terras (em vez disso, a herança era determinada pela capacidade de cuidar 
dos familiares idosos, independentemente do género). Dentro do Distrito de Sanggau, as 
disparidades na educação com base no género eram comuns, um facto que é atribuído ao aumento 
dos custos nas propinas e nos transportes, em face da escassez de recursos e da grande distância 
entre as aldeias e as escolas. 
 
Identidade dos Agentes com Autoridade para Arrendar Terras e Legalidade do Processo de 
Aquisição: A constituição da Indonésia obriga a que toda a terra, água e outros recursos naturais que 
pertencem a associações comuns e os bens públicos estejam sob controlo do Estado. Em resultado 
disso, os 70% de território da Indonésia que estão sob controlo consuetudinário são oficialmente 
propriedade do Estado. O governo da província de Kalimantan Ocidental – província onde o estudo 
foi levado a cabo – aumentou, consequentemente, a meta para a expansão das plantações de óleo de 
palma de 1,5 milhões de hectares para 4,5 milhões. 
 
Identidade dos Investidores: No Distrito de Sanggau, as plantações de óleo de palma têm-se 
expandido rapidamente desde os anos 80, existindo cerca de 20 empresas de óleo de palma até à data 
(4 dessas empresas são estrangeiras, 15 são empresas nacionais de propriedade privada e 1 pertence 
ao Estado).  
 
Disponibilidade da Informação: As empresas que chegaram ao distrito com o intuito de criar 
plantações de óleo de palma reforçaram (ou agravaram) frequentemente as normas patriarcais e as 
disparidades a nível do género existentes, apoiando-se exclusivamente nos líderes comunitários 
masculinos para as ajudar a recrutar pequenos agricultores, a disseminar informação e a resolver 
conflitos. As mulheres também eram excluídas das consultas iniciais feitas junto da comunidade, 
exactamente porque não ocupavam cargos de liderança relevantes para a comunidade. 
 
                                                      

6 Todas as informações destes estudos de caso provêm das duas fontes referidas, salvo indicação em contrário. 
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Tipo de Contrato: Tanto as plantações pertencentes a empresas como os sistemas de agricultura sob 
contrato foram introduzidos na região. 
Investimento em Mão-de-Obra Local: As mulheres muitas vezes não são capazes de tirar proveito 
de oportunidades de emprego para posições mais qualificadas devido à falta de acesso à educação a 
que estão sujeitas. Em resultado disso, as mulheres estão a ser cada vez mais contratadas como 
trabalhadoras em regime diário e não possuem a segurança associada a um regime de contrato fixo 
mais permanente. Existe também uma divisão sexual do trabalho, sendo que a colheita, uma 
actividade fisicamente intensa, é vista como uma actividade própria dos homens, enquanto a 
pulverização, a remoção de ervas daninhas e aplicação de fertilizantes são vistas como actividades 
próprias das mulheres. Estas “tarefas para mulheres” implicam frequentemente o contacto com 
produtos químicos perigosos, com os equipamentos de protecção a serem utilizados raramente e a 
serem adquiridos às custas dos próprios trabalhadores. Além disso, são estas “tarefas para mulheres”, 
como a pulverização, que são pagas em regime diário, ao invés de contratos fixos. Os principais 
benefícios para as mulheres foram o aumento do trabalho produtivo remunerado através do trabalho 
nas plantações e a recolha de berondol.7  
 
Impactos Ambientais: A perda de biodiversidade que resulta da produção de monoculturas faz com 
que as mulheres deixem de ter acesso a matérias-primas utilizadas para fazer artesanato de vime 
local, actividade que era oficialmente uma forma de criação de rendimento. 
 
Impactos Fundiários: Os direitos das mulheres à propriedade e utilização de terras foram 
desgastados pela prática de empresas que registam terras consuetudinárias – anteriormente na posse 
tanto de mulheres como de homens – em nome do chefe de família masculino. 
 
Impactos na Comunidade: A expansão de plantações foi acompanhada pelo aumento do número de 
estabelecimentos comerciais apelidados de “cafés” e destinados a práticas sexuais, operados na sua 
maior parte por mulheres locais, o que aumenta o risco de doenças sexualmente transmissíveis na 
comunidade.  
 
Execução: Ao nível da comunidade também existiu uma série de problemas adicionais, 
nomeadamente a disparidade entre o que foi prometido às populações locais e aquilo que elas 
efectivamente receberam. Um exemplo-chave ocorre quando as comunidades entregam terras 
consuetudinárias a empresas com o entendimento de que serão distribuídas pequenas parcelas como 
moeda de troca. Anos depois de terem cedido as suas terras, muitos agricultores relatam que ainda 
não receberam as parcelas que lhes foram prometidas. Outra situação problemática ocorre quando 
uma das empresas de óleo de palma compra outra empresa e de seguida se recusa a reconhecer ou 
lidar com os problemas e questões não resolvidos entre a empresa original e a comunidade local. 
Conflitos deste tipo estão presentes em áreas de plantações por toda a Indonésia.  

Província de Maputo, Moçambique (Andrade et al. 2009) 
Contexto: Moçambique é um país essencialmente agrário, no Sudeste de África, com mais de 80% 
da população a trabalhar no sector agrícola, maioritariamente como pequenos agricultores (CIA 201 
0b). Desde o fim da guerra civil de Moçambique, em 1992, o governo tem vindo a promover 
activamente a privatização da indústria da cana-de-açúcar como uma grande oportunidade 
económica para o país. Em resultado das políticas governamentais favoráveis, a produção de cana-
de-açúcar subiu rapidamente, de pouco mais de 20.000 toneladas, no início dos anos 90, para mais 
                                                      

7 A recolha de berondol envolve a limpeza de sementes de óleo de palma que caíram durante a colheita; estas sementes 
são revendidas a um valor inferior ao preço de mercado. Apesar de esta actividade não ser legal, tornou-se uma importante 
fonte de rendimento para muitas mulheres locais. 
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de 265.000 toneladas, em 2005. Nos últimos anos, Moçambique tornou-se ainda palco de uma série 
de projectos de terras em grande escala para a produção de cana-de-açúcar ou Jatropha para ser 
utilizada na produção de biocombustíveis. 
Situação Preexistente: A Província de Maputo – o local do estudo de caso – é dominada em grande 
parte pela produção agrícola familiar e por maiores plantações de cana-de-açúcar. Os pequenos 
produtores rurais da província, homens e mulheres, muitas vezes não possuem títulos formais de 
posse das terras, e as mulheres enfrentam uma série de desafios adicionais. Devido ao facto de as 
mulheres e homens locais viverem usualmente em “união comum”, ao invés de casamentos 
reconhecidos pelo Estado, as mulheres muitas vezes não têm o direito às terras dos seus maridos em 
caso da morte do cônjuge ou de conflito ou dissolução matrimonial. As mulheres solteiras também 
enfrentam problemas no acesso às terras e na apresentação de provas de que são as suas 
proprietárias, um facto que se está a tornar cada vez mais problemático, uma vez que o aumento da 
emigração masculina para a África do Sul, na procura de emprego, significa também um aumento do 
número de mulheres que se tornam efectivas chefes de família. 
 
Identidade dos Agentes com Autoridade para Arrendar Terras e Legalidade do Processo de 
Aquisição: Em 2007, o governo de Moçambique introduziu uma nova estratégia de “Revolução 
Verde” para promover o aumento da produtividade e da produção entre os pequenos produtores e 
encorajar o investimento através de maiores empreendimentos comerciais. Verde. A estratégia da 
Revolução Verde pecou por não ter em consideração aspectos do género. 
 
Identidade dos Investidores: O governo foi bem sucedido na sua tentativa de atrair investidores 
estrangeiros, existindo na indústria da cana-de-açúcar de Moçambique uma grande presença de 
empresas estrangeiras, nomeadamente da África do Sul ou das ilhas Maurícias. À luz da mencionada 
política da Revolução Verde, o gigante produtor de açúcar Illovo expandiu-se para a Província de 
Maputo, uma mudança que teve uma série de implicações nos pequenos agricultores e agricultoras 
rurais e nos produtores comerciais. 
 
Prestação de Serviços: O princípio fundamental das políticas da Revolução Verde, visando os 
pequenos agricultores, traduziu-se na maior oferta de serviços de apoio e acompanhamento agrícola. 
Contudo, muitas mulheres agricultoras não foram capazes de tirar proveito desses serviços porque 
não tinham a mobilidade necessária para assistir a demonstrações e seminários de apoio e 
aconselhamento. 
 
Impactos na Produção: A expansão da Illovo na Província de Maputo levou a um deslocamento 
geral da produção de alimentos para fins domésticos, assim como ao deslocamento da produção 
comercial de bananas, que era gerida por cooperativas dominadas por mulheres e abastecia o 
mercado de Maputo. Os resultados globais dessa expansão foram a desarticulação das produções 
encabeçadas por mulheres, incluindo a produção comercial, em favor da produção de cana-de-
açúcar, dominada pelos homens, assim como a criação de emprego maioritariamente masculino no 
moinhoFabrica de Açúcar de Maragra. 
 
Impactos na Comunidade: A crescente necessidade de terras para pequenos agricultores ou para 
fins comerciais também criou novos conflitos dentro da comunidade, uma vez que as pessoas têm de 
lutar por recursos cada vez mais escassos. 
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4.  INICIATIVAS PROMISSORAS E RECOMENDAÇÕES 

A documentação sobre o género e os os regimes fundiários tem identificado várias iniciativas 
promissoras em relação a uma melhoria da segurança fundiária das agricultoras pobres (Quisumbing 
e Pandolfelli 2010); tais iniciativas merecem ser tidas em conta, particularmente em relação às reflexões 
sobre os mecanismos que visam introduzir uma maior igualdade de género relativamente aos negócios 
de terras. Por exemplo, num esquema de certificação de terras na Etiópia, os comités de administração de 
terras, ao nível dos Kebele (a unidade administrativa mais pequena da Etiópia) precisavam de ter pelo 
menos um membro do sexo feminino e os certificados foram entregues após um registo público para 
garantir a sua transparência. (Deininger et al. 2008). Nas regiões onde era exigida uma fotografia, além 
de um nome, em termos de certificação, as mulheres tinham muito mais hipóteses de ter o seu nome 
numa escritura, por duas razões principais: (1) as fotografias tornavam mais difícil o facto de os homens 
venderem ou arrendarem terras sem o consentimento das esposas e (2) as fotografias são uma forma de 
identificação útil numa sociedade caracterizada pelas altas taxas de analfabetismo. A experiência etíope 
de um processo de registo fundiário comunitário transparente, rápido e de baixo custo aumentou a 
confiança e a segurança fundiária das mulheres chefes de família, e aumentou, consequentemente, a sua 
capacidade para arrendar terras para fins lucrativos (Holden, Deininger, e Ghebru 2007). No Ruanda e na 
Tanzânia, a legislação exige que os comités fundiários locais dos mesmos países e os comités de gestão 
das colectividades locais sejam compostos por, pelo menos, 30 por cento de mulheres, uma medida que 
permitiu às mulheres rurais terem mais força e visibilidade em todos os projectos de reforma fundiária 
do país (Daley et al. 2010; Walker 2002). 

Várias intervenções-piloto inovadoras foram utilizadas por toda a África de modo a 
sensibilizar a população acerca dos direitos de propriedade das mulheres. Na Zâmbia, o Projecto 
Justice for Widows and Orphans (Justiça para as viúvas e órfãos), uma rede de ONGs, pôs em prática 
grupos de aconselhamento a nível comunitário para as mulheres e educa-as em relação às leis da 
propriedade e à escrita de testamentos. No Zimbabué, Women and Law in Southern Africa (Mulheres e a 
Lei na África Austral) presta formação aos para-legais comunitários acerca das leis de sucessão. No Ruanda e 
no Quénia, as ONGs estão a promover o registo matrimonial, testamentos orais e holográficos e álbuns de 
recordações, pois a falta de bilhetes de identidade e as fracas taxas de alfabetização entre as mulheres 
constituem um grande obstáculo para a aquisição de títulos fundiários (Knox et al. 2007). No Uganda, o 
International Center for Research on Women (Centro Internacional de Investigação sobre a Mulher) 
e a Uganda Land Alliance (Aliança Fundiária do Uganda) lançaram um programa-piloto que 
permitirá reforçar as capacidades dos para-legais comunitários, de modo a ajudarem as mulheres a 
fazerem valer os seus direitos de propriedade. (ICRW 2010). 

Todas estas iniciativas promissoras são fundadas sob o princípio de que uma reforma agrária 
baseada na igualdade de género é um pré-requisito - não um entrave - para o desenvolvimento rural. 
Segundo Giovarelli e Duncan (1999), garantir às mulheres a segurança fundiária aumentará a 
produtividade e reduzirá a pobreza, ao (1) permitir às mulheres – que, muitas vezes, já estão 
encarregadas de trabalhar a parcela de terra da família – receberem incentivos e recursos para 
maximizar investimentos nas terras e nos factores de produção; (2) providenciar apoio jurídico e 
recursos às mulheres para o cumprimento do seu papel de guardiãs da segurança alimentar, nutrição 
e saúde do agregado familiar; (3) reduzir a degradação ambiental oferecendo às mulheres recursos e 
incentivos para o investimento na fertilização do solo, construção de socalcos ou outras práticas ambientais 
destinadas à protecção das terras; e (4) reduzir as pressões económicas sobre as mulheres para que 
tenham filhos, algo que acontece para que estas obtenham acesso às terras através dos seus herdeiros 
masculinos. 

Se os investimentos em terras em grande escala forem correctamente executados, tendo em 
atenção as dimensões referentes ao género, as transacções fundiárias poderão oferecer a homens e 
mulheres novas oportunidades de emprego e geração de rendimentos, novas tecnologias e novos 
serviços. De facto, os negócios de terras correctamente concebidos poderão até ajudar na distribuição 
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dos recursos locais de forma mais equitativa a nível do género. Os investidores também beneficiarão dos 
negócios de terras que têm em conta toda a extensão de capacidades, potencial de mão-de-obra e 
conhecimento das mulheres e homens locais. Em contraste, se os negócios de terras não tiverem em conta 
as questões contextuais locais e as dimensões referentes ao género, os investimentos perpetuarão, na 
melhor das hipóteses, as actuais desigualdades de género e, na pior, contribuirão para o aumento dos 
níveis de escassez de recursos, pobreza e conflito. Os investidores sairão a perder em qualquer plano que 
não tenha em conta o potencial de trabalho de metade da população ou que esteja na origem dos 
problemas da comunidade. 

Apesar de os negócios de terras em grande escala serem tratados, muitas vezes, como um 
problema isolado, estão, na realidade, ligados a vários outros tipos de políticas, incluindo a reforma 
agrária e a atribuição de títulos fundiários, os investimentos agrícolas e as políticas comerciais, bem 
como a legislação que visa promover a igualdade de género, atrair potenciais investidores e regular 
os investimentos. Estas decisões políticas são vistas demasiadas vezes como sendo independentes umas 
das outras quando, na realidade, estão inter-relacionadas. O desafio é ver como este quadro político 
global encaixa e influencia os negócios de terras, e como este quadro pode integrar as questões 
relacionadas com o género, em vez de estas serem uma consideração posterior. Por exemplo, a reforma 
agrária e a atribuição de títulos fundiários podem incluir os nomes (e até as fotografias) do marido e da 
mulher, o que permitirá proteger as terras contra a expropriação. A pesquisa agrícola e os investimentos 
infra-estruturais nos países em desenvolvimento poderão aumentar a produtividade dos actuais utilizadores 
das terras, prevenindo a necessidade de investimento estrangeiro. As políticas comerciais irão afectar a 
rentabilidade dos negócios de terras e os incentivos para os investidores estrangeiros adquirirem 
terras como instrumento para obterem alimentos. A legislação visando a promoção da igualdade de 
género – por exemplo, através da sucessão e dos governos locais – pode aumentar a força e o poder 
de negociação das mulheres, tornando os serviços governamentais mais equitativos entre homens e 
mulheres. 

Podem ser formuladas várias recomendações gerais para diferentes actores a nível local, 
nacional e internacional, em relação ao objectivo de assegurar que os negócios de terras sejam 
equitativos a nível do género (para uma lista detalhada, consulte o Anexo). No âmbito da comunidade 
internacional, no que diz respeito ao desenvolvimento, políticas e investigação, é importante que todas as 
normas e directivas internacionais relacionadas com os negócios de terras prevejam disposições que 
favoreçam a igualdade de género e que tais provisões sejam publicadas, por exemplo, num website 
comum, que os investidores, governos, organizações não governamentais (ONGs) e comunidades possam 
consultar. A comunidade internacional, no que diz respeito ao desenvolvimento, políticas e investigação 
pode, também, vigiar a sua implementação, através da criação de um órgão de governo internacional que 
monitorie o desempenho dos negócios de terras, com base numa variedade de indicadores, incluindo a 
atenção ao género, e uma classificação dos investidores com base na sua prestação prévia, através de uma 
variedade de indicadores, incluindo a atenção às dimensões referentes ao género. Adicionalmente, a 
comunidade investigadora internacional desempenha um papel precioso  na colmatação de lacunas cruciais 
de conhecimento, através da investigação sobre os efeitos dos negócios de terras no género, de modo a 
informar doadores, investidores e governos. Da mesma forma, a comunidade de desenvolvimento 
internacional pode apoiar um reforço da capacitação para que os governos e as comunidades, incluam 
questões relacionadas com o género na negociação e implementação dos negócios de terras. 

Ao nível dos governos nacionais, podem ser feitos vários esforços de modo a assegurar a 
igualdade de género no que respeita aos negócios de terras em grande escala. Para começar, os 
governos nacionais podem reforçar os direitos de propriedade das comunidades, ao reconhecerem a 
posse consuetudinária e a propriedade comum, de forma que a terra não seja dada aos investidores 
sem o consentimento dos utilizadores locais. Ao mesmo tempo, os governos devem assegurar que as 
mulheres possam possuir terras e que sejam incluídas em todos os programas de atribuição de títulos 
fundiários ou de certificação de terras, através de, por exemplo, cláusulas relativas à propriedade conjunta e ao 
consentimento do conjugue. Os governos nacionais podem, da mesma forma, promover um mercado de 
trabalho e regulamentação de emprego justos, através da elaboração ou do reforço de regulamentações, de 
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modo a assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras agrícolas e a prevenção da 
discriminação baseada no género (incluindo a criação de condições para a licença de maternidade). Aquando 
das negociações com investidores, os governos nacionais devem ter em conta as acções e o desempenho 
prévios dos mesmos, no momento da autorização de negócios, e assegurarem-se de que as comunidades locais 
estão envolvidas nas negociações e que as preocupações das mulheres se encontram representadas. É 
também importante que os governos nacionais assegurem que os investidores obedeçam às leis 
laborais – incluindo as leis relacionadas com a saúde e segurança – e cumpram as promessas de 
investir em serviços públicos e comunidades. 

Os governos locais, as ONGs, as comunidades e as organizações da sociedade civil têm 
também um papel importante a desempenhar no sentido de assegurarem a igualdade de género nos 
negócios de terras. É essencial que estes grupos reconheçam os direitos fundiários tradicionais dos 
utilizadores e utilizadoras das terras (e não apenas dos chefes de família), particularmente aquando 
do processo de certificação das mesmas. Os governos locais ou os grupos comunitários envolvidos 
nos negócios de terras devem também incluir homens e mulheres nos processos de consulta e 
negociação relacionados com os negócios de terras. Ao mesmo tempo, as ONGs locais, as 
Organizações com base na comunidade ou os grupos comunitários devem concentrar-se no reforço 
da capacitação, nomeadamente no reforço da capacitação das mulheres de forma a participarem nas 
negociações e a fazerem valer os seus direitos, através de cursos de conhecimento básico da lei ou 
de qualquer outra formação pertinente acerca dos direitos de propriedade, e oferecer às mulheres e 
às raparigas oportunidades de acesso à educação, para se poderem candidatar a melhores empregos, 
com níveis de responsabilidade mais elevados. 

Os investidores nacionais e internacionais desempenham um papel essencial em relação ao 
desenvolvimento de negócios de terra com base na igualdade de género. É da maior importância que 
os investidores difundam informação sobre o processo de aquisição de terras aos líderes comunitários (do 
sexo masculino e feminino), através de canais de comunicação que cheguem a um vasto público (e não 
apenas a difusão da informação através dos líderes comunitários do sexo masculino). Da mesma maneira, 
os investidores necessitam de consultar os homens e as mulheres acerca dos seus objectivos, desejos e 
necessidades a curto e a longo prazo, ao longo do processo de aquisição. Tendo em conta que a situação 
preexistente irá moldar amplamente a maneira como o negócio de terras irá afectar a comunidade, os 
investidores precisam de desenvolver um sistema de monitorização e avaliação eficaz, incluindo: dados 
de referência (anteriores à aquisição), separados por género, acerca da utilização temporal, criação de 
rendimento e produção; monitorização, em intervalos regulares, para ver a evolução destes resultados ao 
longo do tempo; e acompanhamento a longo prazo para avaliar os efeitos que possam não ser evidentes a 
curto prazo. 

Nos casos onde os negócios de terras assumem a forma de acordos agrícolas sob contrato, os 
investidores deverão visar agricultores do sexo masculino e feminino (e não apenas os chefes de 
família masculinos) e fornecer serviços de apoio e aconselhamento adequados, de maneira a 
assegurar que informam homens e mulheres adequadamente acerca de novas tecnologias e 
informações agrícolas. Por outro lado, quando os negócios de terras levam ao desenvolvimento de 
sistemas de plantação, os investidores precisam de tomar várias medidas de modo a assegurar a 
igualdade de género no trabalho de plantação. Estas incluem contratar homens e mulheres locais para 
trabalharem como assalariados no âmbito de contratos de trabalho permanente (em vez de serem 
apenas considerados como trabalhadores temporários ou sazonais), atribuir tarefas a homens e 
mulheres com base numa avaliação adequada de requisitos e capacidades, em vez de uma atribuição 
baseada em estereótipos de trabalhos de “homens” e “mulheres”, e incluir oportunidades de 
promoção a posições de nível mais elevado para trabalhadores locais talentosos, de ambos os sexos. 
Adicionalmente, é também importante que os investidores disponibilizem equipamentos de segurança 
adequados para todas as actividades que envolvam materiais potencialmente perigosos e que proporcionem 
instalações de cuidados infantis, de forma a aumentar a probabilidade de participação das mulheres na força 
de trabalho, melhorar a sua mobilidade e minimizar os casos de trabalho infantil. Os investidores deverão 
também assegurar-se de que os novos desenvolvimentos não diminuem a quantidade ou qualidade da água 
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para os utilizadores locais e – se possível – proporcionar um fornecimento melhorado de água (por exemplo, 
através de poços ou sistemas de água canalizada). Fornecer serviços comunitários, como cuidados de saúde 
e educação, que beneficiem maioritariamente grupos marginalizados, incluindo mulheres, é também um 
mecanismo relevante para assegurar a igualdade de género em relação aos negócios de terras. 
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5.  LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Até à presente data, a maior parte do debate concentrou-se em acções a tomar ao nível do estado ou 
do investidor, mas a comunidade investigadora internacional também tem um papel a desempenhar. 
As dimensões referentes ao género devem ser incorporadas noutros trabalhos e as comunidades 
investigadora e de dadores devem comprometer-se de forma séria, incluindo em termos de financiamento, 
com estas questões de investigação. O mais importante é remediar a actual falta de dados empíricos acerca 
dos diferentes efeitos que os negócios de terras em grande escala têm nos homens e nas mulheres, com um 
rigoroso trabalho empírico acerca deste tópico. As futuras investigações devem incluir dados, separados 
por género, sobre a utilização temporal, criação de rendimento e produção antes da aquisição, e devem 
monitorar a evolução destes resultados ao longo do processo do negócio de terras. Para melhor se 
perceber a imensa diversidade de contextos em que acontecem negócios de terras, é também necessário que 
se realizem estudos de caso detalhados que tenham em conta o vasto leque de questões discutidas na Secção 
II deste documento. Além da exploração das dimensões referentes ao género, os estudos de caso e os 
trabalhos empíricos devem também analisar a maneira como outros factores – incluindo a idade, o estado 
civil e a etnia – podem influenciar as vantagens de que as populações locais podem beneficiar com os 
negócios de terras e avaliar se certos grupos são mais susceptíveis de ter mais benefícios do que outros. 

Apesar de haver uma crescente documentação sobre certos aspectos dos negócios de terras, 
como os factores de aquisição, a escala e magnitude dos negócios e os tipos de contratos, ainda 
existe uma lacuna de informação em relação a vários tópicos-chave. Por exemplo, existe pouca 
informação sobre a forma como as populações locais são afectadas pelos despejos e realojamentos, 
um problema que apresenta importantes implicações para homens e mulheres locais. Além do mais, 
há uma significativa falta de dados qualitativos acerca das percepções e compreensão dos homens e 
mulheres locais em relação aos negócios de terras em grande escala nas suas comunidades. Outras 
investigações devem explorar as seguintes questões: Quais são os aspectos dos negócios de terras em 
grande escala que são vistos pelos homens e mulheres como oportunidades, e quais são aqueles que 
são vistos como ameaças? Quais são os ganhos e perdas dos negócios de terras e de que forma variam 
estes ganhos e perdas de acordo com o género? De que forma evoluem as percepções dos homens e das 
mulheres acerca dos negócios de terras, antes, durante e depois do processo de aquisição? Como poderão 
evoluir as respostas a estas questões, em função do tipo de negócio de terras e do contexto no qual estes 
negócios acontecem? 

Um resumo actualizado dos diferentes mecanismos legislativos implementados pelos 
governos anfitriões, em resposta aos negócios de terras, seria precioso para investigadores e 
decisores políticos, particularmente porque muita desta legislação é bastante recente e ainda 
necessita de ser documentada. As questões pertinentes são as seguintes: Que tipos de legislação estão 
a ser implementados pelos governos de modo a assegurar a transparência dos processos dos negócios 
de terras? Que mecanismos de execução (legislativos ou outros) estão a ser implementados pelos 
governos locais e nacionais para assegurar que os investidores cumprem as suas promessas às 
populações locais? As políticas e a legislação visam especificamente as mulheres agricultoras ou 
ignoram de modo geral as dimensões referentes ao género? 
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6.  CONCLUSÕES 

É muito fácil louvar o “investimento” externo na agricultura sem olhar à distribuição de benefícios 
por homens e mulheres, ou ridicularizar os negócios de terras e os processos que os acompanham, 
considerando-os maus ou injustos, sem se ver em que medida podem ser benéficos para os homens e 
mulheres locais. Por exemplo, a comercialização em si não é má; assim que os agricultores de 
subsistência produzem excedentes, a comercialização é inevitável. Tendo em conta a experiência de 
comercialização prévia, o que prejudicava as mulheres era a falta de garantias relacionadas com os seus 
direitos fundiários e o controlo dos respectivos rendimentos, particularmente nos casos em que as 
mulheres acabavam por trabalhar nas quintas dos maridos, sem qualquer controlo sobre recursos 
suplementares. 

As vantagens que as mulheres e os homens retiram dos negócios de terras dependem, em 
parte, dos direitos e responsabilidades que ambos têm anteriormente ao negócio, e, em parte, da 
maneira como a implementação do mesmo vá reforçar, melhorar ou deformar estes papéis e 
responsabilidades. Todo o ambiente institucional no qual estes negócios de terras ocorrem – as leis e 
o quadro jurídico da propriedade – deve estar em vigor de maneira a que os negócios de terras 
tenham em conta a igualdade de género ou sejam favoráveis às mulheres pobres. Os negócios de 
terras não acontecem isoladamente; tem de ser criado um ambiente que permita que os negócios 
tenham o potencial para serem mais equitativos a nível do género e possam, até, ser benéficos para 
homens e mulheres pobres. De forma a criar-se um ambiente mais favorável, vários actores – incluindo 
a comunidade internacional, governos, investidores e comunidades locais – têm papéis importantes a 
desempenhar. A nível governamental, os mecanismos institucionais adequados devem ser desenvolvidos 
e implementados. Da mesma forma, as práticas que beneficiam as mulheres devem ser adoptadas e 
promovidas, a nível comunitário. 
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ANEXO: RECOMENDAÇÕES PARA A IGUALDADE DE GÉNERO NOS 
NEGÓCIOS DE TERRAS EM GRANDE ESCALA 

Comunidade Internacional, no que diz respeito ao Desenvolvimento, Políticas e 
Investigação 

Aplicar as Normas e Directivas Internacionais: 

− Assegurar que a igualdade de género é incluída nas normas e directivas 
internacionais relativamente aos investimentos fundiários. 

− Publicar as directivas internacionais sobre terras, trabalho e demais questões relacionadas 
– por exemplo, num website comum, que os investidores, os governos, as organizações 
não governamentais (ONGs) e as comunidades possam consultar. 

Monitorar a Implementação: 

− Criar um órgão de governação internacional que monitorie o desempenho dos 
negócios de terras, através de uma variedade de indicadores, incluindo a atenção ao 
género. 

− Classificar os investidores de acordo com os seus desempenhos prévios, baseando-se 
numa variedade de indicadores, incluindo a atenção ao género, com a publicação de 
actualizações anuais. 

Colmatar lacunas cruciais de conhecimento através da investigação sobre os efeitos 
dos negócios de terras no género, de modo a informar doadores, investidores e 
governos. 

Apoiar um reforço da capacitação para que os governos e as comunidades incluam 
questões relacionadas com o género na negociação e na implementação dos negócios de 
terras. 

Recomendações: Governos Nacionais 
1. Assegurar os direitos fundiários: 

− Reforçar os direitos de propriedade das comunidades, ao reconhecer a posse 
consuetudinária e a propriedade comum, de maneira a que a terra não seja dada a 
investidores sem o consentimento dos utilizadores locais. 

− Assegurar que as mulheres possam possuir terras e são incluídas em todos os 
programas de atribuição de títulos fundiários ou de certificação de terras, por 
exemplo, através de cláusulas relativas à propriedade colectiva e ao consentimento 
do conjugue. 

2. Mercado de trabalho e regulamentação de emprego justos: 
− Elaborar ou reforçar regulamentações de maneira a assegurar a saúde e segurança dos 

trabalhadores agrícolas. 
− Assegurar que homens e mulheres são tratados igualmente, ao prevenir a discriminação e 

criando condições para a licença de maternidade. 
3. Negociações: 

− Ter em conta as acções e desempenhos prévios do investidor, aquando da autorização 
de negócios. 
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− Assegurar que as comunidades locais estão envolvidas nas negociações e que as 
preocupações das mulheres se encontram representadas. 

4. Mecanismos de implementação: 
− Assegurar que os investidores obedecem às leis laborais, incluindo as leis 

relacionadas com a saúde e segurança. 
− Assegurar que os investidores cumprem as promessas de investir em serviços 

públicos e comunidades. 
− Promover ligações entre governos nacionais e locais, de forma a assegurar que as 

iniciativas tomadas a nível nacional são postas em prática no terreno. 

Recomendações: Governos Locais, ONGs e Comunidades 
1. Direitos Fundiários: Reconhecer os direitos fundiários tradicionais de utilizadores e 

utilizadoras das terras (e não apenas dos chefes de família do sexo masculino), 
particularmente aquando do processo de certificação das mesmas. As novas experiências 
relativas a um registo fundiário comunitário eficaz e de baixo custo podem clarificar este 
processo. 

2. Negociações: Incluir mulheres e homens nos processos de consulta e de negociação 
relacionados com os negócios de terras. 

3. Reforço da capacitação: 
− Reforçar a capacitação das mulheres para participarem nas negociações e a fazerem 

valer os seus direitos graças a cursos de conhecimento básico da lei ou através de 
outra formação relevante acerca dos direitos de propriedade. 

− Continuar a oferecer às mulheres e às raparigas oportunidades de acesso à educação, 
para se poderem candidatar a melhores empregos, com níveis de responsabilidade mais 
elevados. 

Recomendações: Investidores 
1. Negociações inclusivas: 

− Difundir a informação sobre o processo de aquisição aos líderes comunitários do 
sexo masculino e feminino, através de canais de informação que cheguem a um vasto 
público (e não apenas a difusão da informação através dos líderes comunitários do sexo 
masculino). 

− Consultar os homens e mulheres da região acerca dos seus objectivos, desejos e 
necessidades a curto e a longo prazo, durante o processo de aquisição. 

− Desenvolver um sistema de monitorização e avaliação eficaz incluindo dados de 
referência (anteriores à aquisição), separados por género, acerca da utilização temporal, 
criação de rendimento e produção; monitorização, em intervalos regulares, para ver a 
evolução destes resultados ao longo do tempo, e acompanhamento a longo prazo para 
avaliar os efeitos que possam não ser evidentes a curto prazo. O ideal seria a 
monitorização e a avaliação serem realizadas por um terceiro para evitar qualquer 
parcialidade. 

2. Agricultura sob contrato: 
− Visar agricultores e agricultoras (e não apenas chefes de família do sexo masculino) 

em sistemas de agricultura sob contrato. 
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− Fornecer serviços de apoio e aconselhamento adequados de modo a assegurar que 
informam homens e mulheres adequadamente acerca de novas tecnologias e informações 
agrícolas. 

3. Trabalho: 
− Contratar mulheres e homens locais para trabalharem como assalariados no âmbito 

de contratos de trabalho permanentes (em vez de serem apenas considerados como 
trabalhadores temporários ou sazonais) que garantam  a segurança do emprego. 

− Atribuir tarefas a homens e mulheres com base numa avaliação adequada dos 
requisitos e capacidades, em vez de uma atribuição baseada em estereótipos de 
trabalhos de “homens” e “mulheres”. 

− Fornecer instalações de cuidados infantis, de forma a aumentar a probabilidade de 
participação das mulheres na força de trabalho, melhorar a sua mobilidade e 
minimizar os casos de trabalho infantil. 

− Utilizar equipamento de segurança adequado para todas as actividades que envolvam 
materiais potencialmente perigosos. 

− Incluir oportunidades de promoção a posições de nível mais elevado para trabalhadores 
locais talentosos, de ambos os sexos. 

4. Outros serviços: 
− Assegurar que os novos desenvolvimentos não reduzem a quantidade ou a qualidade 

da água para os utilizadores locais e, quando possível, proporcionar um fornecimento 
melhorado de água (através de poços ou de sistemas de água canalizada, por 
exemplo). 

− Fornecer serviços comunitários, como cuidados de saúde e educação, que beneficiem 
maioritariamente grupos marginalizados, incluindo mulheres. 
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