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Na maioria das comunidades moçambicanas, em particular nas rurais e suburbanas, 

a riqueza tem sido definida na base de diversos critérios, sendo um deles, a posse de 

terras, algo fundamental na vida do cidadão. A terra, para muitas comunidades 

moçambicanas, é obtida pela via de herança sanguínea ou por doação. Para tal as 

comunidades usam o direito costumeiro ou consuetudinário. Assim sendo, os 

membros de uma família utilizam a terra para diferentes finalidades, podendo praticar 

distintas actividades, como por exemplo, a agricultura e a pecuária, a construção de 

habitação ou dum estabelecimento comercial. Com efeito, a maior procura de terra no 

Posto Administrativo de Chongoene, para diferentes finalidades, tem conduzido a 

contradições entre os cidadãos. Neste contexto, o presente artigo aborda a 

problemática da gestão de terras e seus conflitos. O objecto de estudo é a articulação 

entre o Governo do Posto Administrativo de Chongoene e as Autoridades 

Comunitárias. A sua abordagem visa analisar como ocorre a articulação entre os 

Órgãos Locais do Estado e as Autoridades Comunitárias, 2000-2017, no que concerne 

à gestão de terras. O método de abordagem usado foi indutivo, consiste em partir do 

particular para o geral, tendo partido da literatura existente, fundamentada pelos 

depoimentos, com vista a aferir a realidade do Posto Administrativo de Chongoene 

face a esta matéria; e os de procedimentos foram: monográfico, pesquisa bibliográfica 

e documental, auxiliados pela técnica de entrevista semi-estruturada. No que 

concerne à amostra, a quantificação dos entrevistados, para os membros do Governo 

foi tomado como base a amostra de seis pessoas que, correspondem a cinco 

localidades e o chefe do Posto Administrativo de Chongene. No que tange às 

Autoridades Comunitárias foram inquiridos 12 representantes, tendo sido seis na 

Localidade de Chongoene, quatro em Nhacutse e outros dois de outras localidades 

que menos conflitos registam, no mesmo Posto Administrativo. Quanto aos habitantes 

do Posto foram entrevistadas 40 pessoas da comunidade, aleatoriamente, porém, 

abrangendo todas as localidades existentes no espaço da pesquisa, o que totalizou 

58 indivíduos da amostra. As comunidades valorizam bastante a terra, como espaço 

de habitação, como elemento que ajuda na reprodução da base de sustentação 

económica e para minimizar certos problemas sociais, daí a origem de muitos 

conflitos, tais como: violação de limites, venda do mesmo espaço a mais de uma 

pessoa. A sensibilização dos cidadãos e a divulgação da legislação sobre terra, a 

exortação para aquisição de DUAT são acções em curso nos bairros através do 
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governo local e as Autoridades comunitárias, para gerir os conflitos existentes e/ou 

previstos. 

Palavras chave: Órgãos Locais; Autoridades Comunitárias; Gestão de Conflitos e Terras.  

 
 

1. CONCEITOS DE PODER E AUTORIDADE 

Para Chazel (1996), entende-se como Poder: 

  

  A realização de uma capacidade generalizada que consiste em obter 
dos membros da organização colectiva a efectivação de obrigações 
legitimadas pela sua importância para finalidades colectivas e que 
permite, eventualmente, obrigar qualquer rebeldia através da aplicação 
de sanções negativas, seja qual for o agente real dessa operação. (p. 
101). 

 

Por seu turno, Weber (1978, p.33) define Poder como “a probabilidade de impor a 

própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que haja resistência, não 

importando o fundamento desta probabilidade”. À esse conceito Weber acrescenta 

que, nas relações de Poder há conflitos de interesses, por isso, o verdadeiro Poder 

seria bem representado quando alguém é mandado eficazmente, ai existe a 

probabilidade de a ordem ser obedecida.  

Avaliando as duas definições apresentadas pode-se perceber que, o Poder tem como 

forma básica a violência e/ou o consentimento. A definição do conceito de Poder 

pressupõe enfoque de indivíduo ou grupo de indivíduos que o detêm (o Poder) ou se 

submetem a ele. Deve-se entender, também, que toda Política é a luta pelo Poder, 

independentemente dos recursos que possam ser mobilizados contra ou a favor das 

pessoas. 

 

 

 

1.1 Autoridade 
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Na visão de Cardoso (1996, p.4), Autoridade2 é a forma do Poder político que se 

exerce sem necessidade de coerção, por ser, duma forma ou doutra, reconhecida 

como legítima. Sendo assim é obediência simplesmente, sem que seja necessário 

prometer recompensas ou ameaçar de represálias. 

Para Arendt apud Pinheiro (2007, p.66), a Autoridade consiste na habilidade do líder 

poder influenciar os subalternos, às vezes sem refúgio à coerção, ou vinculação do 

povo, sem violência procurando convencer ou persuadir indivíduos para realizar algo 

por si definido. 

O conceito de Autoridade alia-se à capacidade de um líder ou uma figura ser ouvido 

e correspondido sem rejeição, pois é encarado como tendo condições e legitimidade 

para o efeito. Geralmente, o termo Autoridade é usado onde existe um certo Poder. 

Porém, isto não significa que todo indivíduo que detém do Poder tenha Autoridade. 

 

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO POSTO ADMISTRATIVO DE 

CHONGOENE 

De acordo com Alage (2003, p.27-28), o Posto Administrativo de Chongoene localiza-

se na Província de Gaza, concretamente no Distrito de Chongoene. O mesmo situa-

se a Este da Cidade de Xai-Xai e alberga cerca de 101.975 habitantes, ocupando uma 

área de 750Km2. A densidade populacional é de cerca de 106 hab/km2. O Posto 

Administrativo de Chongoene-Sede subdivide-se em seis localidades, 

nomeadamente: Chongoene-Sede, Nhacutse, Siaia, Banhine, Nhamavila e Maciene. 

Informações fornecidas pelo Governo do Posto Administrativo de Chongoene (2015) 

e INE (2007) apontam que as primeiras duas localidades são as que mais acomodam 

maior parte população, com 42.918 em Nhacutse e 24.510 em Chongoene Sede.  

O Posto Administrativo de Chongoene constitui o segundo espaço preferencial para 

habitação e projecção de infra-estruturas, tanto pelos cidadãos, assim como pelo 

Governo local. O Posto Administrativo de Chongoene tem uma densidade 

populacional relativamente alta, o que faz com que haja pressão e conflitos na 

                                                           
2  Max Weber apresenta três tipologias de autoridade: tradicional, legal-racional e carismática. 
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obtenção e uso de recursos, em particular a terra, tanto a para habitação, assim como 

para o cultivo, com destaque para a localidade de Chongoene-Sede, Nhacutse e 

Nhamavila. O acesso à terra e outros recursos é mediado pelas Autoridades 

Comunitárias e pela Administração local (Governo do Posto Administrativo de 

Chongoene, 2015).   

A agricultura é actividade dominante e ela ocupa economicamente a maioria das 

famílias locais. As principais culturas alimentares do sector familiar são: o milho, o 

feijão, o amendoim, as hortícolas, a castanha de caju e a cana-de-açúcar. Estas 

culturas não só são do consumo familiar, como também têm um intuito comercial. O 

Posto é potencialmente notável ao nível do distrito de Chongoene na produção agro-

pecuária, maioritariamente do sector familiar. A zona baixa do Regadio de Limpopo 

oferece boas condições para a agricultura, embora esteja sujeita às cheias. A 

actividade pecuária, embora exista um pouco por todas as localidades, é mais saliente 

em Banhine e Nhamavila.  

 

3. REFORMAS NO SECTOR PÚBLICO E A REABILITAÇÃO DAS 

AUTORIDADES TRADICIONAIS 

3.1. OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SUSTENTAM A DESCENTRALIZAÇÃO E 

DESCONCENTRAÇÃO 

Na visão de Cruz & Silva (2011, p.3), para a concretização de uma política de 

descentralização e desconcentração elaborou-se, a partir de 1990, um conjunto de 

dispositivos legais que procuram regular as formas e os meios de participação 

comunitária, tendo em conta a representação da diversidade dos interesses das 

populações e o garante da sua participação.  

Forquilha (2009, p.7), aliando-se à posição defendida por Cruz e Silva (2011), sustenta 

que, se a Constituição de 1990 não previa a questão da articulação entre os diferentes 

órgãos, a Lei 2/97, revogando a anterior Lei 3/94, defende que deve haver consulta 

às Autoridades tradicionais pelas estruturas do poder local em termos de possibilidade 

e não de dever. A ideia do autor pode conduzir ao pensamento de que a Lei 2/97 não 

prevê a coordenação das duas formas de poder em coexistência (Autoridades 

Comunitárias e Órgãos Locais do Estado). Daí a existência de alguma lacuna entre 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

275 

 

as leis então existentes, eis a razão, provavelmente, da criação de mais um 

instrumento legal que preconiza a articulação entre os Órgãos locais de Estado e as 

Autoridades comunitárias, o decreto 15/20003.  

Os dispositivos legais existem, porém, outra coisa é prática ou efectivação; daí que, 

deve-se procurar a partir da realidade concreta a materialização das Leis traçadas 

(Cruz e Silva, 2011, p.3). É neste teor que urge a necessidade desta pesquisa para 

aferir a implementação do Decreto 15/2000, no que tange à gestão de terras. 

Considerando que o presente artigo discute a articulação entre os órgãos locais do 

Estado e as Autoridades Comunitárias, há que lembrar que esta coordenação foi 

formalizada com o Decreto 15/2000. Porém, a partir dessa Lei, a denominação 

Autoridade Tradicional mostrou-se diminuta, daí o uso da denominação Autoridades 

Comunitárias, este último termo é mais abrangente. 

 

3.2. REABILITAÇÃO DAS AUTORIDADES TRADICIONAIS 

Abordando a relação de funcionamento entre o Poder Tradicional e o Governo, 

Meneses et al (2003) referem que:  

No contexto da primeira República (1975-1992), as Autoridades Tradicionais eram 
tidas como contrárias ao espírito da construção do Homem novo, estruturas políticas 
remanescentes do período colonial que não deveriam escapar ao processo de 
aniquilamento do Estado colonial. Ademais, a sua presença não colaborava com o 

projecto do Estado-nação buscado pela FRELIMO. (p.350).    

 

O extracto anterior atesta que no período imediato, pós-independência, o Estado que 

acabava se libertar do jugo colonial rompeu com a estrutura local tradicional achando-

a inoperante para a prossecução dos seus interesses na altura. Daí a ideia de 

“escangalhamento” do Aparelho de Estado colonial enfatizado por Samora Machel. 

A Constituição da República Popular de Moçambique de 1975 ignorava seriamente as 

Autoridades Tradicionais e religiosas, e nenhuma Lei ou medida administrativa 

                                                           
3  O Artigo 262 da Constituição da República de 2004 define a função dos órgãos locais do Estado. Já o Artigo 263 
esclarece que deve haver articulação entre os órgãos locais do Estado e as comunidades locais. 
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específica foi então tomada para conferir um papel formal a essas Autoridades. Para 

enfatizar a ideia anteriormente avançada por Meneses, Brito at al (2009) dizem que:  

 

Mesmo que não faça menção expressa de Autoridades Tradicionais, a Constituição de 
1975 afirma no seu Artigo 4 que um dos objectivos fundamentais da República Popular 
de Moçambique é a eliminação das estruturas de opressão e exploração coloniais e 

tradicionais e da mentalidade que lhes está subjacente. (p.169). 

 

Na verdade, essas Autoridades foram combatidas através da criação dos Grupos 

Dinamizadores, Secretários dos bairros e aldeias, Instituições essas promovidas 

durante o período monopartidário, precisamente para substituir as Autoridades 

Tradicionais e aniquilá-las da cena sociopolítica moçambicana. Assim, percebe-se, 

claramente, que são estas Instituições adicionais às Autoridades Tradicionais que 

mais tarde viriam a ter a denominação de Autoridades Comunitárias, segundo o 

plasmado na Constituição de 2004. Aliás, a criação daquelas Instituições (Grupos 

Dinamizadores, Secretários dos bairros e aldeias, entre outras) é uma prova de que o 

Estado precisava das estruturas de base, próximas à população para a prossecução 

dos seus objectivos. Daí que dispensar todo tipo de estruturas de base seria, em parte, 

um fracasso em termos de elo de ligação com as estruturas do Governo. Em termos 

práticos, as Autoridades Tradicionais continuaram, apesar da existência dos Grupos 

Dinamizadores, a gozarem de muita influência nas comunidades, daí que o seu 

afastamento foi mais teórico. 

 
 

4. IMPLEMENTAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS 

LOCAIS DO ESTADO (OLE) E AS AUTORIDADES COMUNITÁRIAS 

(AC) NO QUE CONCERNE À GESTÃO DE TERRAS E SEUS 

CONFLITOS 

Neste ponto analisam-se dados atinentes à implementação da articulação plasmada 

no Decreto 15/2000, de 20 de Junho, no que concerne às terras. Neste contexto, o 

espírito do cidadão que habita o Posto Administrativo de Chongoene (PAC) é 

exteriorizado por meio de certos depoimentos que servem de sustentação ao presente 
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artigo. A recolha de informações que se analisam neste ponto foi feita usando 

entrevistas dirigidas a três grupos sociais: cidadãos, Autoridades Comunitárias e 

membros do Governo, todos do Posto Administrativo de Chongoene. 

4.1 FORMAS DE AQUISIÇÃO DE TERRAS NO POSTO ADMINISTRATIVO DE 

CHONGOENE (PAC) 

As formas mais frequentes de aquisição de terras no PAC, para muitos dos 

entrevistados, dos três grupos alvos, apresentam quase de forma unânime que a 

cedência de terras algumas vezes ocorre recorrendo a procedimentos:  

Obscuros – procura -se a terra junto dos nativos por parte de quem quer e só depois 
contacta-se o Posto para a auscultação comunitária; Com a urbanização, requer-se o 
terreno que é atribuído mediante o parcelamento, muitas vezes sem consulta 

comunitária, pois o Posto está bem informado sobre o espaço.4 

 

Num outro depoimento foi referido que: 

O interessado identifica o espaço e depois contacta a quem vem fazendo uso do 
mesmo, em seguida comunica-se a estrutura de base e a localidade -Posto para os 
trâmites seguintes; mediante um requerimento e submete-lo ao Posto e se dá a zona 
parcelada. Aqui ofusca-se o papel da localidade, pois ela intervém somente quando há 
conflitos e não para cedência de terrenos; Faz contacto directo aos nativos, quando se 

regista a venda de terras5. 
 

Ao longo desses depoimentos, outro entrevistado afirmou o seguinte: 

 

Ninguém coloca chapa dizendo que vende-se terreno, pois a terra não se vende. Mas 
há que agradecer ao indivíduo que lhe concede espaço para habitação ou outro 
investimento. Uma outra forma de obtenção de terreno em Chongoene, é mediante um 
requerimento dirigido ao senhor Administrador do Distrito e submeter no Posto 

Administrativo, mas até 2017 não se aceitavam pedidos nem legalização.6 
 

Como se pode deduzir, a partir dos depoimentos apresentados, embora variando em 

termos de linguagem, os entrevistados são concordantes no que respeita às duas 

formas mais frequentes de obtenção de terras: a pessoa quando mostra interesse e 

preocupação obtém a terra contactando os nativos; noutro sentido, a terra se obtém 

mediante requerimento dirigido ao Administrador do Distrito. No entanto, o processo 

é monitorado no Posto Administrativo. 

                                                           
4 Entrevista gentilmente concedida pelo senhor MG1 no PAC, em Chongoene, aos 28/08/2015. 
5 Entrevista gentilmente concedida pelo senhor MG2 no PAC, em Chongoene, aos 29/09/2015. 
6 Entrevista gentilmente concedida pelo membro da AC1 no PAC, em Chongoene, aos 29/09/2015 
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Os cidadãos do PAC, de modo geral, afirmam que a via mais correcta para eles seria 

o contacto directo do interessado junto dos nativos, onde estes poderiam dialogar e 

acordarem as dimensões do terreno e os respectivos agradecimentos. Isto deixa claro 

a existência de um mercado ilegal de terras, contrariando a Lei 17/97, sobre terras em 

Moçambique. Esta realidade foi confirmada nas entrevistas tidas com as pessoas 

envolvidas na pesquisa, conforme se pode ler: 

 

Uma das formas é a conversação entre quem detém o terreno e o necessitado, quando 
se faz algum pagamento é referente às árvores que existem no espaço em causa, ou 

como agradecimento adicional o interessado pode dar algo7 ao proprietário. Outra 

forma é requerer ao Senhor Administrador e submeter o documento no Posto 

Administrativo e, em caso de concessão, é sujeito ao pagamento de taxas exigidas.8 
 
Os entrevistados não deixam claro que há venda ilegal de terras, mas demonstram 

que faz-se algum pagamento. Portanto, muitos nativos não concordam com a ideia de 

submissão do requerimento no Posto, sem que antes tenham acordado com eles e a 

liderança comunitária local. A justificação desta atitude é que o Governo tem estado a 

“vender” terrenos sem dar nada aos anteriores detentores do uso dos mesmos. A 

acusação de venda feita pelos nativos ao governo surge em virtude de, para a 

legalização e demarcação, entre outras taxas haver cobranças de valores monetários 

ao requerente que chegam a totalizar cerca 11.000,00MT (Onze mil meticais), sem 

incluir a consulta comunitária, quando necessária. É importante salientar que os 

pagamentos de taxas pelos titulares do DUAT, embora sem avançar os montantes, 

estão plasmados no Artigo 28 da Legislação sobre as terras. 

 

Os cidadãos entrevistados não se distanciam das opiniões apresentadas pelas 

Autoridades Comunitárias (AC) e Órgãos Locais de Estado (OLE) para aquisição de 

terras no PAC. De modo análogo, eles enfatizam a conversação ou contacto com o 

nativo que faz uso da terra e conserva-a e pagando algo de agradecimento, em caso 

de consenso na concessão. Eles referem-se, igualmente, à submissão do 

requerimento no PAC dirigido ao Governo do Distrito. Esta última via apenas permite 

a concessão de espaço em áreas parceladas, havendo.  

                                                           
7 Em bens ou valor pecuniário. 
8 Entrevista gentilmente concedida pelo membro AC2 no PAC, em Chongoene,aos 29/09/2015 
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Para fundamentar as formas de obtenção de terras em Moçambique, usou-se a Lei 

no19/97, legislação sobre as terras, por exemplo, que nos Artigos 12 e 16 estipula que: 

“a ocupação das terras pode ser feita por indivíduos de boa fé que estejam a utilizar a 

terra há pelo menos dez anos” (Lei no19/97); “o direito de uso e aproveitamento da 

terra pode ser transmitido por herança, sem distinção do sexo” (Ibid, p.9 -10). Isto 

equivale dizer que o acesso a terra decorre do uso de práticas e normas costumeiras, 

onde por exemplo, se pode ocupar espaços dos país e avós. Uma terceira forma de 

obtenção das terras é mediante a autorização do pedido apresentado a estrutura 

competente, neste caso concreto de estudo, ao senhor Administrador do Distrito. 

 

4.2 ORIGENS DOS CONFLITOS DE TERRAS E SUA ARBITRAGEM NO POSTO 

ADMINISTRATIVO DE CHONGOENE 

No concernente às terras para habitação e investimento, os conflitos podem se 

originar, fundamentalmente, pela falta de capacidade financeira do cidadão, assim 

como por causa do não conhecimento da actual Lei de Terras. 

ORAM (1997) apud Munguambe (2007, p.44) explica que, alguns conflitos ocorrem 

por falta de capacidade financeira do cidadão que requereu o terreno e fica dois anos 

ou mais sem explora-lo, nem apresentar um sinal ou vestígio de ocupação no local. 

Neste caso perde-o a favor do outro cidadão que tenha posse e capacidade financeira. 

No mesmo contexto, a ORAM (1997) diz que: “(…) há casos em que a ocupação se 

faz mediante uma autorização verbal da Autoridade local. Isto origina conflitos quando 

aparece uma outra pessoa com a autorização oficial para o mesmo terreno, essas 

situações também têm gerado desconfortos” (Idem). 

Alguns entrevistados no Posto Administrativo de Chongoene (PAC) referem o 

seguinte: 

Existem muitas construções sem observância dos arruamentos, em particular antes do 
parcelamento, o que mais tarde vem criar situação de demolição de algumas casas. 
Por vezes os nativos encontram-se na situação de viver circundados pelos vindouros, 
por terem entregue os melhores terrenos e sem uma rua sequer para circulação de 
viaturas, o que tem trazido graves situações em caso de morte, por exemplo, vêm-se 
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obrigados a passar com urna da casa vizinha. O mesmo acontece em caso de doença, 

pois não há acesso para entrada de ambulância.9 

Na verdade, as situações narradas no extracto anterior não se originam por causa do 

requerente, mas sim pelas dificuldades e outras motivações que conduzem os nativos 

a cederem suas terras, em particular nas zonas ainda não abrangidas pelo 

parcelamento/ urbanização, tais são os casos dos bairros 1, 3, em Chongoene-Sede, 

2 e 3, em Fidel Castro, onde os conflitos têm-se registado com alguma frequência. 

Entretanto, os bairros das localidades de Siaia e Nhacutse têm registado menos 

conflitos em relação às terras de habitação, talvez porque se distanciam um pouco 

mais da cidade capital, neste caso a cidade de Xai-Xai. Aliado a isso, os bairros 1 a 7 

e Bungane da localidade de Nhacutse apareceram no âmbito da criação das aldeias 

comunais, concretamente nos anos 1977 e 1980. Os mesmos foram bem parcelados, 

excluindo a baixa dos Machongos, nos bairros Carre, Chaiane e Chimbonhanine, onde 

ainda se pratica a agricultura com maior visibilidade.  

Ainda no que concerne à origem dos conflitos de terras e sua arbitragem, outros 

entrevistados pronunciaram-se nos seguintes termos: 

No âmbito da urbanização há três elementos: nativos, equipe técnica e os requerentes. 
Os nativos sentem-se lesados, os requerentes sentem-se acomodados, os técnicos 
são mal vistos. Daí que a sensibilização deve ser muito forte. Um outro aspecto é a 
preferência: muitos projectos sociais, em particular que requerem infra-estruturas são 
pensados tendo em conta o Posto Administrativo de Chongoene porque a cidade de 

Xai-Xai já está mais apinhada.10 

 

Numa outra ocasião um dos entrevistados acrescentou: 

 ” (…) Existe atribuição do mesmo terreno a duas ou mais pessoas, olhando para 

valores mais altos e devolvendo o mais ínfimo. Tem havido conflitos também por 

causa do uso de terra por dez anos ou mais, por empréstimo e depois o anterior dono 

por vezes exige a devolução do espaço”11·. Aliado a isto, outro entrevistado frisa que 

“ (…) Há espaços abandonados por muito tempo e ocupados por outros e que mais 

tarde os reais donos reclamam o uso de terras e as AC colaboram na sua devolução”. 

                                                           
9 Entrevista gentilmente concedida pelo membro da AC1 no PAC, em Chongoene, aos 29/09/2015 
10 Entrevista gentilmente concedida pelo senhor MG1 no PAC, em Chongoene, aos 28/08/2015 
11 Entrevista gentilmente concedida pelo senhor MG2 no PAC, em Chongoene, aos 29/09/2015 
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Mas quando passam 10 anos o espaço fica pertença do recente ocupante, conforme 

reza a legislação vigente sobre as terras.   

No que concerne à atribuição do mesmo espaço a duas ou mais pessoas, olhando 

para valores altos, as AC e os OLE são concordantes em afirmar que a arbitragem 

destes conflitos é feita devolvendo-se a terra ao anterior dono ou nativo, considerando 

que a terra em Moçambique não se vende e, na devolução do dinheiro eles não se 

responsabilizam pois ninguém está autorizado a vender nem comprar terras. Assim, 

fica claro que por vezes o maior penalizado é quem entrega dinheiro na expectativa 

de obter terreno, muitas vezes o nativo já nem possui tal valor para efeitos de 

devolução.  

Analisando a inserção e acção das Autoridades Comunitárias e os cidadãos na 

aplicação da legislação vigente sobre a terra percebe-se que os mesmos estão 

conscientes, pelo menos, de que a terra não deve ser vendida em Moçambique. Prova 

disso é o facto de, durante as entrevistas efectuadas, os dois grupos (AC e cidadãos), 

em particular as AC, terem deixado claro que o que acontece é dar-se 

“agradecimentos” nas “negociações” sobre a terra e indemnização das 

árvores/plantas. Poucos cidadãos referiram-se categoricamente a questão de venda 

de terras.  

No tocante à gestão de terras e seus conflitos, MG1 e MG2 (2015), nas entrevistas 

por si concedidas comungam a opinião de que alguns membros das AC têm omitido 

certas informações, pois por vezes, envolvem -se em esquemas no pagamento de 

terrenos. 

 

4.3 IMPLICAÇÕES DOS CONFLITOS DE TERRAS NO POSTO ADMINISTRATIVO 

DE CHONGOENE 

Os conflitos de terras criam instabilidade e quebram os laços de bom relacionamento 

entre as pessoas no seio das comunidades; as relações sociais entre os cidadãos e o 

Estado também se tornam azedas. Nalgumas zonas, os conflitos afectam 

negativamente o desenvolvimento da actividade agrícola e pastagem, pois as terras 

em disputa são atribuídas a duas ou mais pessoas o mesmo terreno, olhando para 

valores mais altos e devolvendo o mais ínfimo. Tem havido conflitos também por 
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causa do uso de terra por dez anos ou mais, por empréstimo e o anterior dono por 

vezes exige o espaço, anteriormente explorado em benefício das comunidades locais. 

Reflectindo nas implicações do “negócio de terras”,  nota-se que a concentração de 

terras nas mãos dos que detêm o poder prejudica os indivíduos desprovidos de 

capacidade financeira e faz com que certas famílias sejam empurradas para áreas 

onde os solos não são apropriados para a agricultura nem para a habitação condigna. 

As famílias que vendem suas terras, geralmente, não aplicam o dinheiro para geração 

de novos rendimentos, nem para construção de casas melhoradas. 

Ao falar de actos não estimulantes, em termos de legitimidade de Instituições Estatais, 

ocorre a necessidade de reinventar o Estado; vale a pena fundamentar que, no caso 

do presente estudo, as AC e os técnicos que se lidam com as medições de terras e a 

capacidade de mobilização das comunidades por parte dos OLE precisam cada vez 

mais de uma preparação psicológica e espiritual para actos lícitos, morais e pro-

normas. De modo particular, as AC precisam de um estímulo, tal como alguns se 

referiram durante a realização deste trabalho. Aliás, são as AC que mais se lidam e 

convivem com as comunidades, tomando dianteira na concessão de informação, 

resolução de conflitos antes de serem encaminhados aos OLE. 

 

 

5. PAPEL DAS AUTORIDADES COMUNITÁRIAS E POSTO 

ADMINISTRATIVO DE CHONGOENE NA GESTÃO DE TERRAS  

As Autoridades tradicionais, de modo particular, têm um papel na concessão de terras 

usando o Direito costumeiro12 ou consuetudinário. Nesta forma de atribuição das 

terras, não é possível a determinação do tempo da sua duração. Nestes casos tem 

sido difícil fazer perceber as comunidades a necessidade de parcelamento, pois 

algumas consideram a terra uma dádiva divina, um legado da família ancestral, daí 

um bem sagrado que não pode ser alienado. 

                                                           
12 O Costume é entendido como conjunto de práticas sociais reiteradas e acompanhadas da convicção de 

obrigatoriedade. 
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O direito costumeiro, embora seja regido por normas próprias que a sociedade cria, 

ele deve obediência à Lei.  

No presente estudo tudo leva a crer que a mediação de conflitos de terras é da 

responsabilidade das estruturas comunitárias, Chefes das localidades e do Posto 

Administrativo, mediante a aplicação dos instrumentos vigentes sobre as terras. 

Alguns casos que não competem àqueles dirigentes são canalizados aos escalões do 

nível distrital (intervenção do Administrador) e provincial (intervenção do Governador). 

Quanto à contribuição que as AC têm dado para a gestão dos conflitos de terras no 

Posto Administrativo de Chongoene, com fundamento nos membros entrevistados 

referiram que tem sido muito difícil porque os cidadãos vendem terrenos e constroem 

sem consultar a liderança local. 

A venda de terras pelos cidadãos, sem comunicar aos membros das AC dificulta a 

gestão correcta de conflitos por parte deles. Talvez seja nestas situações em que 

alguns membros dos OLE acusam certas AC de suprimirem ou ocultarem informações 

relevantes. Ademais, parece que o papel deles resume-se na sensibilização dos 

cidadãos quando há necessidade de urbanização ou se ocorrem conflitos. 

 

6. CONCLUSÃO 

As AC constituem uma continuidade do braço dos OLE. Quer dizer, os membros das 

AC servem de intermediários na ligação comunidade e o governo. O poder 

comunitário resulta da vontade dessas comunidades e com a legitimação dos OLE. 

Mas, existe o Líder comunitário com poder meramente tradicional, cuja ascensão não 

depende da vontade de um nem do outro, mas sim do direito costumeiro. No aspecto 

terras, essência de abordagem neste trabalho, olhando para a coordenação dos OLE 

e AC, na gestão dos conflitos, viu-se que é da responsabilidade das duas formas de 

poder (AC e OLE) desde o chefe do bloco, do quarteirão, Secretário do bairro até ao 

Líder comunitário. Outrossim, a decisão final em relação à cedência de terras ou 

gestão dos seus conflitos é da autoria dos OLE segundo os respectivos níveis de 

subordinação. 
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No PAC os conflitos de terras têm-se registado mais nas localidades de Chongoene 

Sede, Nhacutse e Siaia, respectivamente. Os mesmos devem-se às atitudes de certos 

cidadãos, de alguns membros das AC e mesmo devido as falhas na actuação dos 

OLE. Os cidadãos julgam que a melhor forma de obtenção de terras é o contacto com 

o nativo, algo que é contestado pelos OLE temendo consequências, como a terra é 

património do Estado. 

Desta pesquisa também percebeu-se que as comunidades valorizam bastante a terra, 

não só como espaço de habitação, mas também como elemento que ajuda na 

reprodução da sua base de sustentação económica e para a minimização de certos 

problemas sociais, daí a origem de muitos conflitos. O PAC tem estado a trabalhar 

bastante, seja em bairros parcelados e não parcelados para gerir os conflitos 

existentes ou previstos. Todavia, os resultados desta pesquisa deixam evidente que 

há uma necessidade de envidar mais esforços e colaboração com as estruturas 

superiores ao PAC. 
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FONTES ORAIS/ ENTREVISTAS 

Nome Local Data 

Membros do Governo do PAC 

MG1 Chongoene 28.05.2017 

MG2 Chongoene 29.05.2017 

MG3 Chongoene 17.07.2017 

MG4 Chongoene 17.07.2017 

MG5 Chongoene 20.07.2017 

MG6 Chongoene 20.07.2017 

Autoridades Comunitárias 

Nome Local Data 

AC1 Chongoene 29.09.2017 

AC2 Chongoene 29.09.2017 

AC3 Chongoene 29.09.2017 

AC4 Chongoene 29.09.2017 

AC5 Chongoene 02.10.2017 

AC6 Chongoene 30.09.2017 

AC7 Chongoene 17.10.2017  

AC8 Chongoene 17.10.2017 

AC9 Chongoene 17.10.2017 

AC10 Chongoene 17.10.2017 

AC11 Chongoene 17.10.2017 
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AC12 Chongoene 17.10.2017 

Cidadãos 

Nome Local Data 

C1 Chongoene 28.08.2015 

C2 Chongoene 02.10.2015 

C3 Chongoene 28.08.2015 

C4 Chongoene 30.09.2015 

C5 Chongoene 28.08.2015 

C6 Chongoene 30.09.2015 

C7 Chongoene 28.08.2015 

C8 Chongoene 10.10.2015 

C9 Chongoene 02.10.2015 

C10 Chongoene 02.10.2015 

C11 Chongoene 02.10.2015 

C12 Chongoene 02.10.2015 

C13 Chongoene 02.10.2015 

C14 Chongoene 02.10.2015 

C15 Chongoene 02.10.2015 

C16 Chongoene 01.10.2015 

C17 Chongoene 01.10.2015 

C18 Chongoene 01.10.2015 

C19 Chongoene 01.10.2015 

C20 Chongoene 01.10.2015 

C21 Chongoene 01.10.2015 

C22 Chongoene 01.10.2015 

C23 Chongoene 10.10.2015 

C24 Chongoene 29.08.2015 

C25 Chongoene 29.08.2015 

C26 Chongoene 29.08.2015 

C27 Chongoene 16.10.2015 

C28 Chongoene 16.10.2015 

C29 Chongoene 30.09.2015 

C30 Chongoene 30.09.2015 
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C31 Chongoene 30.09.2015 

C32 Chongoene 30.09.2015 

C33 Chongoene 30.09.2015 
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