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Apesar de ser amplamente reconhecido que a segurança da posse de terras é uma parte integrante da intensificação agrícola, não 
existe um regime de direitos de propriedades único, claramente definido e universalmente aplicável com essa finalidade. Os países que 
procuram o desenvolvimento económico e a segurança alimentar através da intensificação agrícola têm de utilizar estratégias de 
governo de terras que se enquadrem nos seus respetivos contextos. 

Este plano de ação é a síntese de um documento de trabalho do IFPRI que examina a (in)segurança da posse de terras em 
Moçambique. Usando o caso das reformas de posse de terras anteriores e em curso em Moçambique, este artigo visa avaliar os 
determinantes da segurança de posse para os agregados familiares e as implicações de tal segurança de posse no seu comportamento 
observado ao fazer investimentos de longo prazo relacionados com as terras. É feita uma tentativa de distinguir a fonte de risco de 
insegurança de posse como: (1) risco efetivo, que está sobretudo dependente de experiências anteriores dos agregados familiares; e 
(2) risco potencial, a perceção a longo prazo dos agregados familiares sobre a segurança de posse. O documento também investiga os 
efeitos de investimento da (in)segurança de posse percecionada pelos agregados familiares, desagregando o comportamento de 
investimento observado dos agregados familiares em: (1) investimentos para o aumento da produtividade (estruturas de conservação 
de solos e água); e (2) investimentos que não visam o aumento da produtividade (principalmente, investimentos na demarcação de 
fronteiras). 

Os resultados econométricos e descritivos sugerem que a disponibilidade dos agregados familiares para o pagamento de 
documentos que reforcem a segurança da posse de terras (disponibilidade para pagar pelo DUAT) é significativamente maior nas 
parcelas em que o risco autodeclarado de perda é, também, maior do que nas parcelas em que o grau de segurança de posse é 
relativamente mais elevado. O género também desempenha um papel a este respeito. Os resultados demonstram que a probabilidade 
da insegurança de posse percecionada está positivamente correlacionada com a posse de parcelas de uma mulher, em comparação 
com a posse por um homem. No entanto, em contraste com o efeito que a posse de terras por uma mulher tem sobre o medo de perder 
essas terras, a disponibilidade de pagar pelo DUAT é menor se a parcela for detida por uma mulher do agregado familiar. Isto pode 
estar relacionado com a menor capacidade das mulheres para o pagamento do DUAT. Os resultados também demonstram que a 
probabilidade de insegurança de posse e da disponibilidade para o pagamento do DUAT é maior quando o valor económico de um lote 
também é maior. 

Apesar de o medo de perder terras no futuro (por exemplo, a insegurança de posse percecionada) aumentar as possibilidades de 
investimentos na demarcação dos limites das parcelas, o seu efeito no aumento da produtividade dos investimentos a longo prazo (por 
exemplo, estruturas de conservação do solo) é negativo. Esta conclusão é consistente com a teoria dos efeitos de desincentivo da 
insegurança de posse nos investimentos produtivos a longo prazo relacionados com as terras. Em consonância com as conclusões 
retiradas sobre os efeitos de investimento da insegurança de posse percecionada, a maior procura por melhores direitos de propriedade 
(por exemplo, maior disponibilidade para pagar pelo DUAT) está associada a uma maior probabilidade de investimentos a longo prazo 
relacionados com as terras – na forma de estruturas de conservação do solo e de demarcação dos limites das parcelas. Os resultados 
também sugerem que um maior conhecimento das disposições legais fundiárias faz aumentar a probabilidade de ser realizado um 
investimento nas estruturas de conservação. 

Os resultados indicam a necessidade de melhoria da segurança da posse de terras em Moçambique. A presença de uma procura 
significativa por um certificado de terras (a disponibilidade dos agregados familiares para o pagamento do DUAT) é uma indicação da 
necessidade de intensificação dos programas de reforma das terras em curso. As futuras intervenções para o reforço da segurança da 
posse de terras têm de ter em conta o facto de que as mulheres têm uma maior insegurança em termos de terras e menor capacidade 
de pagar o DUAT. A disseminação de conhecimentos jurídicos é uma área a que se deve dar destaque, uma vez que um maior 
conhecimento das disposições jurídicas fundiárias ajudaria a melhorar a insegurança e percecionada. 

 

CONTEXTO 

Global 

A fraca produtividade agrícola e a insegurança alimentar são 
caraterísticas persistentes em muitos países pouco 
desenvolvidos. Os governos e as agências internacionais de 
desenvolvimento têm tido razão ao considerar a intensificação 
agrícola como a principal forma de induzir alterações 

tecnológicas em países em desenvolvimento que têm elevada 
pressão populacional e baixa produtividade agrícola. A 
segurança da posse de terras está a tornar-se uma questão 
intrínseca deste crescente interesse global na intensificação 
agrícola. Devido à visão convencional de que os direitos 
fundiários tradicionais ou "consuetudinários" impedem o 
desenvolvimento agrícola, muitos países em desenvolvimento e 
grandes organizações multilaterais têm promovido a 
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formalização dos direitos fundiários, sob a forma de registo e 
certificação das terras, como uma prioridade de topo nas suas 
agendas de desenvolvimento económico. 

Embora haja vasto reconhecimento da importância da 
segurança de posse para o desenvolvimento agrário, não há um 
regime de direitos de propriedade claro e universalmente 
aplicável. A reforma dos sistemas consuetudinários e 
tradicionais de posse de terras para um sistema de posse livre 
individual é há muito vista como um pré-requisito para o 
desenvolvimento na África a sul do Sara (Feder e Noronha 
1987). Este argumento baseia-se principalmente na teoria 
económica neoclássica dos direitos de propriedade, que prevê 
maior produtividade à medida que a posse de terras se torna 
mais segura e individualizada (Demsetz 1967; Barzel 1997). 

No entanto, os dados empíricos dos efeitos de programas 
anteriores de titulação de terras no acesso a crédito, 
investimento de pequenos agricultores e produção global são 
variados. Os debates sobre os impactos dos programas de 
reforma das terras são numerosos. As controvérsias e os 
diversos resultados empíricos provêm parcialmente da 
definição diversa de “reforma das terras”, “segurança de posse” 
e “impactos”, bem como das relações complexas que as ligam. 
A suposição de que a reforma das terras melhora a segurança 
de posse, que, por sua vez, induz os impactos – tais como 
acesso a crédito, aumento de investimentos ou redução de 
conflitos, é bastante diferente das realidades no terreno 
(Deininger e Feder, 2009). 

A economia agrícola de Moçambique 

Em 2012, a população de Moçambique foi estimada em 24,5 
milhões, dos quais 18,5 milhões (75 por cento) obtêm o seu 
modo de vida a partir da agricultura e 14,7 milhões (60 por 
cento) residem em áreas rurais. A população do país está a 
crescer a uma taxa anual de 2,3 por cento. Nos últimos dez 
anos, a população do país aumentou 27,5 por cento, com um 
aumento de 58,1 por cento e 12,9 por cento nas áreas urbanas 
e rurais, respetivamente. Apesar de, na última década, se ter 
observado um ligeiro decréscimo (de 2,7 pontos percentuais) na 
proporção da população agrícola, esta aumentou, em termos 
absolutos (3,5 milhões ou 23,1 por cento) – muito mais do que 
os 1,7 milhões (12,9 por cento) do aumento da população 
rural.1 Isto sugere que, no contexto de Moçambique, a 
dicotomia rural versus urbana não corresponde à dicotomia 
agrícola versus não agrícola. 

Em 2010, o PIB de Moçambique foi de 9,6 mil milhões de 
dólares americanos (em dólares americanos atuais), sendo a 
contribuição da agricultura de 31,9 por cento, maioritariamente 
do açúcar, algodão, castanha de caju, madeira e gambas. Desde 
o acordo de paz de 1992, houve um aumento da produção 
agrícola e um declínio na dependência do país em termos de 
ajuda alimentar. No entanto, 99 por cento da produção 
alimentar do país ainda é gerada por pequenos proprietários, a 
maioria dos quais ainda opera perto do nível de subsistência. 
Por comparação com outros países da região, a produtividade 
das principais culturas alimentares de Moçambique é baixa. 
Entre 10 países da África Austral e Oriental, Moçambique está 
em último na produtividade de amendoim, em oitavo na 
produtividade de milho e sorgo e em sexto e em quinto, 
respetivamente, num conjunto de nove países, relativamente à 
sua produtividade em mandioca e batata-doce. Este nível baixo 
da produtividade das terras deve-se essencialmente ao fraco 

                                                 
1 Valores da FAOSTAT. Alguns dos dados são baseados em documentos ou websites oficiais do Governo, enquanto outros são estimativas da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 

grau de utilização de tecnologias agrícolas melhoradas pelos 
agricultores de Moçambique (Uaiene 2008). 

A política de expansão de terras em 
Moçambique  

É amplamente sabido que a insegurança de posse de terras em 
Moçambique é um dos impedimentos aos investimentos, tanto 
de pequenos como de grandes agricultores. De modo a 
ultrapassar este problema, Moçambique procurou melhorar os 
sistemas de posse de terras do país. Nas duas últimas décadas, 
de modo a promover a agricultura intensiva, que requer 
investimentos relacionados com as terras sob a forma de 
estruturas de preservação do solo e da adoção de tecnologias 
modernas, o país iniciou uma nova vaga de reformas das terras.  

Em 1995, Moçambique introduziu uma nova política 
fundiária que reconhece os direitos consuetudinários de acesso 
e gestão das terras e o papel dos líderes locais na gestão de 
conflitos e na atribuição de terras. Nos anos seguintes, foram 
desenvolvidas e aprovadas três peças chave de legislação com 
grande participação das partes interessadas: a Lei de Terras (Lei 
19/97), o Regulamento da Lei de Terras (Decreto 66/98), assim 
como o Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras (2000). 

De acordo com a Lei de Terras, o Estado é proprietário da 
terra e os indivíduos e as comunidades têm direitos de 
utilização juridicamente reconhecidos sobre a terra que 
ocupam. A lei reconhece como “direitos existentes” a ocupação 
de terras por comunidades locais, ou por indivíduos, de acordo 
com as normas e práticas consuetudinárias e a ocupação de 
boa-fé por indivíduos pelo menos durante 10 anos. Além disso, 
os indivíduos e as autoridades locais podiam adquirir novos 
direitos de uso fazendo pedidos formais ao Estado. Os direitos 
fundiários existentes — individuais e comunitários— podem ser 
formalizados através de registo, apesar de o seu registo não ser 
necessário por lei. 

Desde que esta legislação fundiária foi posta em prática, as 
organizações não-governamentais em Moçambique têm 
trabalhado com as comunidades para delimitar as suas terras 
como meio de formalizar os direitos tradicionais das 
comunidades sobre as terras. Estes esforços foram realizados 
de modo a proteger as terras comunitárias locais dos 
especuladores e a promover iniciativas de gestão de recursos 
naturais ao nível das comunidades. A partir de meados dos anos 
2000, a delimitação de terras comunitárias começou a ser 
considerada um meio de atrair investimento. 

QUADRO CONCETUAL 

Acredita-se que os direitos de propriedade seguros podem 
influenciar a produtividade agrícola, incentivando a utilização 
de tecnologias de melhoramento das terras, tais como a 
conservação do solo e a utilização de sementes e fertilizantes 
melhorados, promovendo uma utilização mais eficiente dos 
recursos (ou seja, uma intensidade de fatores melhorada), 
através da redução das disputas relacionadas com as terras e da 
criação de melhor acesso a crédito nos casos em que as terras 
podem ser usadas como garantia. 

A insegurança de posse de terras tem sido definida de 
diversas formas. Este documento adota duas perspetivas sobre 
a insegurança de posse, nomeadamente (1) o risco efetivo de 
despejo ou de perda dos direitos fundiários e (2) o risco 
potencial de perda dos direitos fundiários. Em ambas as 



 
situações, a insegurança de posse é definida como uma variável 
percecional; a diferença encontra-se nas fontes da perceção. No 
primeiro caso, as perceções ou crenças são formadas com base 
em eventos anteriores, numa ameaça constante de 
expropriação de terras pelo Governo ou na usurpação ou 
despejo por outras partes privadas. No segundo caso, as 
perceções ou crenças são formadas com base nas expetativas 
sobre o futuro, incluindo um aumento do interesse estrangeiro 
nas terras, a expansão urbana e o crescimento da população 
rural. Em ambos os casos, as informações e conhecimentos 
sobre os direitos, as restrições legais e os vários tipos de 
ameaça e oportunidades são importantes. Além disso, em 
ambas as definições, o governo pode ser a fonte de risco ou a 
fonte de proteção contra o risco, dependendo do contexto ou 
dos direitos fundiários formais reclamados pelo proprietário e 
reconhecidos pelo governo. 

Para efeitos analíticos, é importante distinguir as medidas 
das duas definições de (in)segurança de posse. De modo a 
podermos investigar os determinantes da (in)segurança de 
posse, são utlizadas duas alternativas para captar os dois tipos 
de fontes de insegurança de posse: 

a. (In)segurança de posse como risco efetivo: o estudo 
mede esta fonte de (in)segurança de posse de terras 
usando uma perceção, ao nível do lote, da resposta 
dos agricultores à questão sobre “se pensam que os 
seus direitos fundiários podem ser ameaçados por 
outros”. 

b. (In)segurança de posse como risco potencial: a 
resposta dos agregados familiares a questões 
indicando a sua “disponibilidade-para-pagar” por um 
documento legal para proteger o seu interesse nas 
terras. A força da (in)segurança pode depender de 
direitos tradicionais (costumes, normas), modos de 
aquisição de terras, proteção jurídica (legislação e 
execução da mesma), duração de posse, redes sociais, 
ligações políticas e estrutura de poder, o grau de 
escassez (competição) e valor das terras, e capacidades 
individuais ou de grupo. 

A Figura 1 mostra um modelo concetual simples para os 
determinantes da insegurança de posse e para a forma como a 
insegurança de posse pode afetar os direitos fundiários e, 
assim, o uso e produção das terras. 

Figura 1— Modelo geral para a fonte de insegurança de posse e os seus efeitos no uso e produção das terras 

 

METODOLOGIA 

Dados 

Os dados usados nesta análise provêm do inquérito de 2008 
“Trabalho de Inquérito Agrícola” (TIA-2008), que foi concebido 
para ser representativo das zonas rurais de Moçambique a nível 
provincial e nacional. Para além das caraterísticas dos 
agregados familiares padrão, o inquérito contém resultados de 
vários módulos de documentação de terras, práticas de posse 
de terras, insegurança de posse de terras percecionada, 
conflitos relacionados com as terras, qualidade dos solos, 
produção, investimentos e transações de terras para todos os 
lotes familiares. Também inclui informação sobre a propriedade 
das terras e a transferência de direitos, assim como sobre os 
conhecimentos dos agregados familiares sobre a lei de terras e 
as suas disposições. 

Métodos de análise 

Ao abordar as principais perguntas da pesquisa, foram 
utilizadas duas variáveis dependentes dicotómicas ao nível das 

parcelas para a identificação das determinantes dos agregados 
familiares na perceção da (in)segurança de posse de terras: (i) 
potenciais disputas e (ii) vontade de pagar o DUAT – um 
certificado para o direito de usar e beneficiar de parcelas de 
terra. Como foi mencionado anteriormente, o estudo modela a 
perceção de (in)segurança de posse de terras dos agregados 
familiares como um modelo de escolha binária, sendo as 
variáveis do lado esquerdo iguais a 1, nos agregados familiares 
com medo de perder as terras ou dispostos a pagar o DUAT, e 0, 
em caso contrário. As duas definições de (in)segurança de posse 
de terras são tratadas separadamente. 

De forma a avaliar os efeitos de investimento da perceção 
da (in)segurança de posse de terras, são usadas duas 
abordagens para distinguir os efeitos de investimento da 
produtividade melhorada dos da produtividade não melhorada. 
O estudo utiliza uma variável binária (0/1) para saber se os 
agregados familiares se envolveram na construção de 
estruturas de preservação nas suas parcelas de terra como 
variáveis de resultados para obter os investimentos melhorados 
de longo prazo, enquanto os investimentos em terras não-



 
produtivos são alcançados por aproximação, averiguando-se se 
o lote recebeu investimentos para a construção ou manutenção 
de demarcações de fronteiras ou de limites. Com um potencial 
problema principal de não-normalidade do erro caso seja 
utilizada uma estimativa padrão dos mínimos quadrados 
ordinários para os modelos, o estudo aplica a abordagem da 
resposta binária de maior verosimilhança – um modelo probit. 

Além da análise econométrica realizada para responder às 
principais questões da pesquisa, o estudo também utiliza uma 
análise descritiva para demonstrar a situação atual de 
(in)segurança de posse de terras no terreno. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 

Resultados chave da análise descritiva 

A transferência de terras entre familiares representa o modo 
dominante de acesso a terras (26,4 por cento das parcelas 
foram oferecidas por familiares, enquanto 22,7 foram parcelas 
herdadas). Talvez como resultado direto da lei de terras atual 
em Moçambique, que reconheceu as parcelas ocupadas como 
aquisições legítimas, um quarto das parcelas na amostra (25,4 
por cento) foi adquirido através da ocupação por parte dos 
agregados familiares rurais. O nível de participação no mercado 
de arrendamento de terras é, em média, muito baixo, sendo 
menos de um por cento das parcelas arrendado ou 
subarrendado. Também é possível verificar o nível baixo de 
transações de terras, uma vez que, nos distritos estudados, 
menos de 6 por cento das parcelas foram adquiridos através da 
compra. 

Apenas 1,2 por cento das parcelas na área do estudo 
apresentava títulos formais ou documentação como prova de 
propriedade, apesar de os resultados resumidos mostrarem que 
quase 17 por cento das parcelas se apresentavam disponíveis 
para pagar pelos documentos de regularização fundiária. 
Apesar de os resultados na área do estudo demonstrarem um 
nível baixo de disponibilidade para pagar o DUAT, essa 
proporção aumenta consideravelmente nas parcelas em que os 
agregados familiares têm receio de perder os direitos fundiários 
(45 por cento). Por outro lado, a disponibilidade de pagamento 
para a obtenção de um DUAT para parcelas em que os 
agregados familiares indicaram ter um nível relativamente alto 
de segurança de posse é de apenas 14,6 por cento. 

Em consonância com estudos anteriores (Uaiene 2008), 
relativamente poucos agregados familiares agrícolas realizaram 
investimentos a longo prazo relacionados com as terras. As 
medidas de conservação do solo e da água foram realizadas em 
apenas 3,1 por cento dos lotes na área do estudo, sendo que os 
investimentos realizados na demarcação de limites das terras 
foram ligeiramente mais frequentes, em 9,2 por cento dos 
lotes. Quando comparada com a percentagem relativamente 
mais alta de investimento na demarcação de limites, a baixa 
percentagem de investimento na conservação de estruturas 
pode indicar um maior sentimento de insegurança de posse 
percecionada na área do estudo. A insegurança de posse 
percecionada também é maior entre os agregados familiares 
com uma abundância relativa de terras, que vivem em 
comunidades densamente povoadas e com escassez de terras, 
assim como entre aqueles que vivem em áreas com melhor 
acesso ao mercado e com maior potencial agrícola. 

Uma análise ao nível de conhecimento da lei de terras 
existente em Moçambique por parte dos agregados familiares 
revelou que os agregados familiares liderados por homens têm 
mais conhecimento da lei de terras existente do que os 
liderados por mulheres. 

Resultados chave da análise econométrica 

A probabilidade da perceção de insegurança de posse está 
positivamente correlacionada com o facto de uma mulher do 
agregado familiar ser a proprietária de uma parcela, quando 
comparada com as parcelas detidas por homens. No entanto, a 
disponibilidade para o pagamento do DUAT é menor caso a 
parcela seja detida por uma mulher do agregado familiar, em 
vez de um homem. Isto pode estar relacionado com, de um 
modo geral, a menor capacidade das mulheres para pagar o 
DUAT. 

Os resultados indicam que a probabilidade de insegurança 
de posse é maior quando o valor económico de um lote 
também é maior – ou seja, quando a parcela está localizada em 
áreas urbanas ou periurbanas. Em conformidade com o efeito 
do valor económico de um lote na insegurança de posse, a 
disponibilidade de um agregado familiar pagar o DUAT é maior 
quando a parcela tem um valor económico relativamente maior 
e quando é detida por agregados familiares com relativa 
abundância de terras – ou seja, agregados familiares com terras 
com maior tamanho per capita.  

Os resultados econométricos mostram um impacto 
significativo dos modos de aquisição de terras no 
comportamento de investimento dos agregados familiares. 
Enquanto as parcelas que foram adquiridas através de 
autoridades formais, tradicionais ou de oferta familiar têm uma 
probabilidade significativamente maior de receber 
investimentos para a conservação do solo, as parcelas que são 
arrendadas ou emprestadas têm maior probabilidade de não 
receber investimentos a longo prazo relacionados com as terras 
na forma de estruturas de conservação do solo. 

Apesar de o medo de perder terras no futuro (insegurança 
de posse percecionada) aumentar as possibilidades de 
investimentos na demarcação dos limites das parcelas, o seu 
efeito no aumento da produtividade dos investimentos a longo 
prazo (estruturas de conservação do solo) é negativo. Esta 
conclusão é consistente com a teoria do estudo sobre os efeitos 
de desincentivo da insegurança de posse nos investimentos a 
longo prazo relacionados com as terras. Em consonância com as 
conclusões retiradas sobre os efeitos de investimento da 
insegurança de posse percecionada, a maior procura por 
melhores direitos de propriedade (por exemplo, uma maior 
disponibilidade para pagar o DUAT) está associada a uma maior 
probabilidade de investimentos a longo prazo relacionados com 
as terras – em termos de estruturas de conservação do solo e 
de demarcação dos limites das parcelas. 

O coeficiente dos conhecimentos dos agregados familiares 
sobre a lei de terras é significativo e positivo no nosso modelo 
de investimentos na conservação do solo, sugerindo que um 
maior conhecimento das disposições jurídicas fundiárias faz 
aumentar a probabilidade de ser realizado um investimento nas 
estruturas de conservação. 

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES AO NÍVEL DAS 
POLÍTICAS 

 É necessário melhorar a segurança de posse de terras 
dos agregados familiares agrícolas em Moçambique. A 
realização desses melhoramentos iria compensar, 
aumentando investimentos nas terras para o aumento 
da produtividade (estruturas de conservação de solos e 
água) e reduzindo os investimentos nas terras que não 
visam o aumento da produtividade (demarcação de 
fronteiras de parcelas). 



 
 A presença de uma procura significativa de certificados 

de propriedade de terras (ou seja, a disponibilidade dos 
agregados familiares para o pagamento do DUAT) 
implica a intensificação dos programas de reforma 
fundiária atualmente em execução, através do 
estabelecimento de um sistema que permita responder a 
essa procura de forma eficaz.  

 As futuras intervenções de fortalecimento da segurança 
de posse de terras têm de ter em conta que as mulheres 
têm maior insegurança de posse das suas terras, assim 
como menor capacidade para pagar o DUAT. 

 A disseminação de conhecimentos jurídicos é uma área a 
que se deve dar destaque, uma vez que um maior 
conhecimento das disposições jurídicas fundiárias 
ajudaria a melhorar a insegurança percecionada.
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