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IntroduçãoIntrodução

 A apresentação é baseada na colaboração entre DW e a FAOA apresentação é baseada na colaboração entre DW e a FAO

 Serve para prestar informação e reflectir sobre a delimitação Serve para prestar informação e reflectir sobre a delimitação 
das terras familiares rurais.das terras familiares rurais.

 O estudo nasce das experiencias sobre delimitação de terras O estudo nasce das experiencias sobre delimitação de terras 
entre as duas organizações,entre as duas organizações,

 Pretende informar sobre os desafios a enfrentar no quadro da Pretende informar sobre os desafios a enfrentar no quadro da 
regularização das terras rurais comunitariasregularização das terras rurais comunitarias



Conteúdo da apresentaçãoConteúdo da apresentação
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Breve contextualização Breve contextualização 

 A maioria da população que vive nas zonas rurais têm a “terra” como A maioria da população que vive nas zonas rurais têm a “terra” como 
primeiro recurso para a sua actividade de subsistencia primeiro recurso para a sua actividade de subsistencia 

 Pode-se afirmar que mais de 90% das terras rurais não possuem Pode-se afirmar que mais de 90% das terras rurais não possuem 
nenhum título de reconhecimento, motivado por dois factores:nenhum título de reconhecimento, motivado por dois factores:

 O desconhecimento dos passos a seguir para a regularização das O desconhecimento dos passos a seguir para a regularização das 
terras rurais e,terras rurais e,

 Consciencia “ainda” limitada da necessidade de regularizar as suas Consciencia “ainda” limitada da necessidade de regularizar as suas 
terras terras 

 Garantem a posse segura das suas terras, atraves de testemunhas Garantem a posse segura das suas terras, atraves de testemunhas 
(sobas e vizinhos)(sobas e vizinhos)



Titulo do projecto Titulo do projecto 

 Desenvolvimento de uma  experiência Desenvolvimento de uma  experiência 
piloto em terras individuais dentro de uma piloto em terras individuais dentro de uma 
comunidade ruralcomunidade rural



Objectivo do projecto Objectivo do projecto 

 Efectuar um estudo sobre a posse de terra Efectuar um estudo sobre a posse de terra 
individual em uma comunidade rural, localizado individual em uma comunidade rural, localizado 
dentro de uma área de reserva (foral), através dentro de uma área de reserva (foral), através 
da delimitação das terras familiares da delimitação das terras familiares 



Local de intervenção Local de intervenção 

Aldeia de CalueAldeia de Calue

Localizado no Municipio da Caála, a 8 Kms a este da sede Localizado no Municipio da Caála, a 8 Kms a este da sede 
municipal municipal 

..



1. Método Aplicado 1. Método Aplicado 

 Apresentação do projecto (autoridades governamentais e Apresentação do projecto (autoridades governamentais e 
tradicionais locais tradicionais locais 

 Selecção de 30 familias para a delimitação das  suas Selecção de 30 familias para a delimitação das  suas 
terrasterras

 Delimitação das terras percorrendo os limites de cada Delimitação das terras percorrendo os limites de cada 
parcela de terra com o proprietario  e gravando a parcela de terra com o proprietario  e gravando a 
trajectoria com o GPS.trajectoria com o GPS.

 Descarregamento dos dados do GPS ao computadorDescarregamento dos dados do GPS ao computador
 Com o programa Arcview define-se as trajectorias na base Com o programa Arcview define-se as trajectorias na base 

de uma fotografia aérea.de uma fotografia aérea.
 Produção de um mapa de ocupação do solo – Produção de um mapa de ocupação do solo – 

Cadastramento Cadastramento 



Resultados Resultados 

 Delimitadas terrenos pertecentes a 52 familias das 30 Delimitadas terrenos pertecentes a 52 familias das 30 
previstas previstas 

 201 terrenos delimitados em 60 dias 201 terrenos delimitados em 60 dias 

 Comunidade envolvida no processo de delimitação. Havia Comunidade envolvida no processo de delimitação. Havia 
casos em que o proprietario e o soba percorriam os limites casos em que o proprietario e o soba percorriam os limites 
com o GPS sem a presença do técnico.com o GPS sem a presença do técnico.



Resultado. Continuação Resultado. Continuação 

 Produção de um mapa de ocupação do soloProdução de um mapa de ocupação do solo



Breve analise do estudo Breve analise do estudo 

 Cada família na aldeia possui em média 1,181 hectare.

 Cerca de 52 % das famílias (27 famílias) possuem menos 
de um (1) hectare 
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1. Breve analise do estudo. Cont 1. Breve analise do estudo. Cont 

 Por media cada família no calue possui 4 terrenos, ou seja, 
existe famílias com apenas um terreno dentro da comunidade e 
outras com 13 terrenos sendo estas situadas em locais diferentes 
uma da outra.

 
  Mais de 50% das famílias registadas possuem apenas três (3) 

terrenos.

 Na família rural a terra é do marido, porém a posse de terra é da 
mulher quando ela é viúva ou separada.



1. Breve analise do estudo. Cont 1. Breve analise do estudo. Cont 

As terras das famílias rurais no Calue estão distanciadas uma da outra



1. Breve analise do estudo. Cont 1. Breve analise do estudo. Cont 

 São raros os casos em que as terras rurais no Calue estão 
confrontadas com conflitos de limites, pois o estudo mostrou os 
proprietários das terras rurais mostram uma certa honestidade 
na indicação dos seus limites. 

 



Desafios Desafios 

 As famílias que possuem menos de dois hectares poderão 
encontrar dificuldades de legalizar as suas terras, pois não esta 
previsto na lei os procedimentos a seguir para a legalização das 
terras com menos de dois hectares sendo estas localizadas no 
meio rural, o que dificultará a aquisição de qualquer direito sobre 
a terra que estas famílias ocupam. (Artigo nº 42 do RGCT 
decreto nº58/07 de 13 de julho)

  



Desafios.continuação  Desafios.continuação  

 É necessário que as Instituições governamentais responsáveis 
para o cadastramento reforcem-se com recursos humanos, 
técnicos e outros no sentido de ter representação à nível das 
comunas para aproximar os serviços às comunidades

  Os direitos da mulher deve merecer uma atenção especial no 
meio rural, ou seja, as comunidades devem ser mobilizadas no 
sentido de igualdade no género, reforçando assim a 
responsabilidade da mulher no seio familiar, porém as questões 
culturais jogam contra o direito de propriedade das terras pelas 
mulheres.



Recomendações   Recomendações   

 As comunidades devem ser esclarecidas sobre os procedimentos 
exigidos para a regularização das terras.

 Projectos semelhantes devem continuar no sentido de extrair dos 
mesmos lições que contribuem para o monitoramento da 
aplicação da lei de terra e seu regulamento.

 Deve-se continuar com acções de sensibilização das 
comunidades no sentido de perceberem quais os seus direitos 
sobre a terra e promover a igualdade no género.



Recomendações   Recomendações   

         

• As comunidades devem ser esclarecidas sobre os procedimentos 
exigidos para a regularização das terras.

              Deve-se criar capacidades a nível das instituições do estado 
responsáveis pela regularização das terras de acordo a demanda existente



Fim da apresentaçãoFim da apresentação

Muito obrigadoMuito obrigado
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