
Problema de terras DUAT- Nampula 

Nome do Projecto: promoção do direito do uso e 
aproveitamento de terra e gestão de negócios 
comunitários na Provincia de Nampula 

País: Moçambique 

Local de implementação: Província Nampula, distritos de 
Mossuril, Rapale e Lalaua 

Equipa: Coordenador; Facilitador; 
Topógrafo; Assistente.  

Beneficiários: Comunidades de Mossuril, Rapale e Lalaua No do Pessoal: 4 

Data do Início : 2008 Data do Fim : continuado Valor aproximado dos Serviços:          
uma média de 60.000,00 USD por ano 

Nome do Associado: Fórum Terra de Nampula. Acordo de parceria permanente  

Nome do Quadro Sénior; Victor de Sousa  - Supervisor: Domenico LIUZZI  
Descrição do Projecto: 
Este projecto tinha como finalidade fortalecer as comunidades locais na gestão sustentável dos 
recursos naturais, contribuindo para o incremento da economia e redução da pobreza rural nos 
Distritos de Mussuril, Rapele e Lalaua, isto é, Terras comunitárias delimitadas e negócios sustentáveis 
desenvolvidos nestes Distritos.  
Por sua vez, este projecto tinha como objectivos específicos os seguintes: 

• Envolver a comunidade na delimitação de terras para promover o uso sustentável e racional 
dos recursos naturais; 

• Fortalecer as Associações comunitárias para se tornarem em agentes activos no processo de 
desenvolvimento; 

• Reduzir o índice de estigmatização com relação a pessoas com HIV/SIDA e promover o 
empoderamento da mulher. 

Este Projecto é renovado duma forma quase permanente com diferentes doadores, tais como ITC, 
KPMG, Governo Provincial... com as seguintes actividades: 

� Implantação da sede do projecto em Nampula (recursos humanos, financeiros infra-estruturas); 
� Formação e capacitação de duas equipas de Delimitação comunitárias; 
� Elaboração do plano das delimitações; 
� Processo de Delimitação; 
� Demarcação das terras Delimitadas; 
� Elaboração de processos técnicos das comunidades; 
� Tramitação processual (processo legal); 
� Emissão dos títulos do DUAT e Registo Cadastral. 

Assim, com as actividades desenvolvidas foram alcançados os seguintes resultados: 
� Terras comunitárias delimitadas com o envolvimento da comunidade e uso racional de recursos 

naturais 
� Associações comunitárias fortalecidas 
� Reduzido o indicie de estigmatização a pessoas com HIV/SIDA e mulheres empoderadas  

 
Descrição dos Actuais Serviços Providos pelo Pessoal: Monitoria e avaliação das diferentes etapas 
pelo pessoal de gestão local. 

 

 


