MINISTERIO DA AGRICULTURA E PESCAS
Diploma Ministerial n.ll 29-A/2000
de 17 de Mar90

No cumprimento do estabelecido pelo Regu\amento da Lei de
Terras, aprovado pe\o Decreto n. 66/98, de 8 de Dezembro,
torna-se necessario definir os requisitos para a delimitac;li.o das
areasocupadas pelascomunidades locais.e pelas pessoas singulares
nacionais de boa-fe, bem como para a demarcac;li.o no contexto da
e_missao de titulos relatives ao direito de uso e apro'veitamento dl
terra.
Nestes terrnos, e ao abrigo da competencia atribuida pelo
artigo 47 do Regulamenlo da Lei de Terras, o Ministro da
Agricultura e Pescas determina:
Unico. Ea prov ado o Anexo Tecnico ao Regu.lamento da Lei de
Terras, anexo ao presente diploma ministerial e que dele faz parte
. integrante.
Ministerio da Agricultura e Pescas, em Maputo, 7 de Dezembro
de 1999.-0 Ministro da Agriculturae Pescas, Carlos Agostinho
0

do Rosario.

Anexo Tecnico ao Regulamento da Lei
de Tarras
CAPITULO I
Disposi96es gerais
ARTIGO

I

Ambito

0 presente Anexo Tecnico aplica-se:
I. A ddimitar;ao de areas ocupadas pelas comunidades
locais segu ndo praticas costumeiras;
2. A delimitac;li.o de areas ocupadas de boa-fc ha pelo
menos dez anos por pessoas singulares nacionais;
3. Ademarcac,;ao, no ambito de um processo de titular,;ao, de:
a) Areas ocupadas pelas comunidades locais segundo
praticas costumeiras;
b) Areas ocupadas de boa-fe ha pelo menos dez anos
por pesso~s singulares nacionais;
c:) Areas relati vamente as quais foi apresentado um
pedido de aquisic;ao do direito de uso e
aproveitamento da terra por pessoas singulares
ou colect.i vas, nacionais ouestrangeiras, e emitida
uma autorizaqao provis6ria.
ARTIGO 2
Definii;:oes

F:ara efeitos do presente Anexo Tecnico, entende-se por:
I. Auto de demarcai;ao: relat6rio descrevcndo o trabalho
executado, incluindo as informar;oes sabre o pessoal tecnico e
auxiliar envolvido, o tempo de execur,;ao, a· tecnologia e
· instrumentos de medic;:ao empregues, o trabalho ·de apoio
topografico, localizai;ao, ajustamentos e compensar,;6es, a area
tot:il, perimetro e numero de marcos implantados, acompanhado
de urn:i declarar;ao de compromisso do titular ou requerente de
manutenc;ao dos marco~. ·
2. Cartograma: · rcpresentac;li.o grafica aproximativa sabre a
localizai;ao da area, contendo informac;oes topol6gicas e outros

a

dados indicados nos mapas participativos, que e o resultado do
consensodacomunidadesobre os di ferentes ma pas participativos.
3. Delimitar;:ao: identificar;ao dos limites das areas ocupadas
pelas comunidad~s locais ou pelas pessoas singulares nacionais
que de boa-fe, estejam a uulizar a terra ha pelo menos dez anos'.
incluindo o lanc;amento da inforrnac;ao no Cadastro Nacional de
Terras.
4. Delimitac;ao parcial: identificar;ao de parte do perfmetro
duma deterrninada area, compreendendo apenas os limites em
conf1ilo ou os limites das areas onde se pretende lani;ar novas
actividades econ6micas e/ou projectos e pianos de
desenvolvimento.
5. Dernarcac;ao: transferencia, para o terreno, da informa~ao
contida no esboc;o e suti'mem6ria sabre os limites durna parcela,
no ambito de um processo de. titulac;ao.
6. Diagn6s tico participati vo: recolha de informar;oes, pres tad as
pela comunidade local, sobre:
a) A sua hist6ria, cultura e organizar;ao social;
b) A utilizac;1io da terra e outros recurses naturais e
mecanisrnos para a sua gest5.o;
c) A ocupar;ao espacial;
d) A dinamica populaciona!;
e) Os eventuais con fl itos e mecanismos para asua resolur;ao,
corn vista a elaborai;5.o do cartograma.
7. Esboi;o: pep desenhada representando, em escal::i
con vencional, a configurai;ao duma parcel a, contendo referencias
desenhadas ou escritas tendentes a localiza-la no Atlas Cadastral,
i ncluindo, quando necessario, o geo-referencialmente de pontos
e/ou linhas de limites naovisivel em ma pas topograficosex:istentes.
0 esbor;o e sempre acompanhado pela sua mem6ria.
8. Mapa participative: desenho elaborado por um grupo de
interesse da comunidade local, nomeadamente homens, mu Iheres,
jovens, anciaos e outros, que rnostra de urna forma inicial e
relati va, sem escala, os acidentes naturais ou artificiais de caracter
permanente, utilizados como Ii mites, a identifi,::ac;ao e localizac;ao
de recursos naturals, pontos de referenda das areas onde ocorrem
conflitos sabre recursos naturais ou l imites e outros aspectos
rclevantes.
9. Mem6ria do esbor;o: informar;ao escrita sobre:
a) Descri~ao dos pontos de limites;
b) Linhas de limites;
c) Servidoes existentes.
10. Ocupar;ao: forma de aqu1s1r;ao do direito de uso e
aproveitamento da terra por pessoas sin&ulares nacionais que, de
boa-fe, estejam a utilizar a terra ha pelo me nos dez anos, au pelas
comunidades locais.
] l. Planta topografica: desenho duma parce!a demarcada,
contendo a escala, os limites da parcel a com pontos numerados,
outras particularidades para a localizac;ao das confrontac;oes,
servid6es existentes, area, numero da parcela e das parcelas
vizinhas e o numero do mapa ofi.cial em escala 1:50 000 ou
1:250 000 que cobre a parcela.
12. Reconhecimento tecnico: opera~iio realizadn, a partir do
esbo~o e da sua mem6ria, de verificar;li.o dos Jimites da parcel a a
d·::marc~ •. in,l•.1indo a ·:('rifii;a~ao <la visihilicfa<le entre o5 pontos
de Ii mites segundo a tecnologia aplicada, localizac;iio dos pon!os
geodesicos existentes, calculo do numero de marcos necessaries
e elaborar;ao do or~amento para a demarca~li.o.
13. Tftulo: documento emitido pelos Servir,;os de Cadastro,
cornprovativo do direito de uso e aproveitamento da Lerra.
ART!GO 3
Re-a!izai;:ao de activldades econ6micas e outros empreendirnentos

A delimita~ao e/ou a dema.rcar,;li.o de areas ocupadas pelas
cornunidades locais nao impc:de a realizar;ao de actividades

.e'con6micas ou de outros empreendimentos, desde qu~ obtenham
o consentimento das comunidades.
·

4. A.fase de lanqamento no Cadastro Nacional·de Terras
realizada pelos Servi9os de Cadastro.

ARTIG04

ARTIGO

e

7

Medi~oes, calculos e limites

Prlorldades, particlpai;:iio e custos

I. Nos pontos de limite nao existentes em mapas topograficos
sao efectuadas mediqoes e calculadas as coordenadas.
2. A precisao das medii;:oes e calculos e adaptada a posiyao,
dimensao e tipode uti lizai;:aoda area, segundo as regrasconstantes
nas instru<;:6es emitidas pelos Servi<;:os de Cadastro.
3. Nocasodadelimitai;:ao de areas ocupadaspelascomunidades
locais, a precisao das medii;:oes no esboqo nao deve ser inferior a
um segundo, ou seja aproximadamcnte trinta metros.
4. Quando nao houver limites naturais ou artificiais de caracter
pennanente, a direci;:ao do limite e assegurada atraves de outras
marcas ffsicas, tais como arvores, mantes de pedras ou marcos de
cimento. No caso das cornunidades locais, poderao ser feitas
novas plantaqocs de arvores ou arbustos, na preseni;:a das
comunidades vizinhas.

L A delimitai;:ao das areas das comunidades locais faz.se
prioritariamente nos seguintes casos:
a) Onde ha conflitos sabre o uso da terra e/ou dos recurses
naturais;
b) Nas areas das corriunidades locais onde o Estado e/ou
outros investidores pretendem lani;:ar novas actividades econ6micas .e/ou projectos e pianos de
desenvolvimento;
c) A pedido das comunidades locais.
2. N_os cases referidos nas alfneas a) e b) do numero anterior do
presente artigo, pode ser feita a delimita<;ao parcial das areas.
3. As cornunidades 1ocais participam acti vamente nadelimitayao
das areas por elas ocupadas.
4. Os custos da delimitai;:ao serao suportados de acordo com os
seguintes criterios:
a) Quan do a delimitai;:ao for efectuada porcausadaexistencia
de conflitos, a divisao dos custos e decidida pela
Administra<;ao Publica Local;
b) Quando a delimita<;ao for efectuada par causa de novas
actividades econ6rnicas e/ou projectos e piano de
desenvol vi men to, os custos sao suportados pelos
investidores.

CAPfTULO Il

_Delimita9ao de areas ocupadas pelas comunidades
locais
ARTJGO 5
Fases da delimitai;:ao

l. A delimitai;:ao das areas ocupadas pelas comunidades locais
compreende o seg1,1inte:
a) lnforma<;:ao e diyulgai;:ao;
b) Diagn6stico participativo;
c) Esboqo e s~a mem6ria;
d) Devolu9ao;
e) Lan9amento no Cadastro Nacional de Terras.
2. Para assegurar a representatividade dos resultados e o
consenso sabre a delimita9ao, na realizai;:ao das fases referidas
nas alfneas a) ad) do n. I do presente artigo, a equipa de trabalho
que orienta a dclimita91i.o trabalhara com homens e mulheres e
com os diversos grupos s6cios-econ6micos e etarios das
comunidades locais.
3. Os vizinhos participam na delimitaqao, sendo a sua\
participaqao obrigat6ria na confirmaqao do esbo<yo e sua mem6ria
e na devolui;:iio.
0

ARTIGO

6

Realizai;:ao da delimitai;:ao

Para a execui;ao das varias fases da delimita<;:ao, observa-se o
seguinte:
I. As fases de informa9ao e divulgaqao, diagn6stico
participati vo, elabora9ao do esboi;:o e sua mem6ria e devolui;:ao,
descritas nos artigos 8, I 0, 11 e 12 do presente Anexo Tecnico, sao
realizadas sob a orienta9ao de uma equipa de trabalho com
formai;:ao especf fica sob re os proced imen tos prescri tos no prese nte
An~xo Tlicnico.
2. Nas fases de elaboraqao do esboi;:oe sua mem6riae devolui;:ao,
descritas nos artigos 11 e 12 do presente AnexoTecnico, participa
obrigatoriamente um tccnico com conhecimentos basicos ·em
topografia, que pode serum funcionario dos Serviqos de Cadastro
ou exercer a profissao a tftulo .privado, para que deve ser anexo o
respectivo Certificado.
·
3. A assinatura dos Formularios e das Actas referidos nos
n: 0 s 2 e 3 do artigo 8 e n. 0 s 2 e 3 do artigo 12 e feita por hoi:nens e
mulheres das comunidades, no minima de tres e no maxima de
nove, escolhidos em reunioes publicas.

ART!GO

8

lnforma~ao e divulgai;:ao

1. A delimitai;:ao inicia-se pela prestai;:ao de informa<;ao sabre:

Motivo da operaqao;
b) Disposii;:oes relevantes daLei de Terras eseu Regulamento;
c) Objectives e metodologia da delimitaqao;
d) Vantagens e implica<;5es.
2. O,conteudo e a par:ticipai;:ao nas sess5es de infotma~ao e
divulgai;:ao siio registados no Forrnulario I do presente Anexo
Tecnico.
3. 0 Formulario 2 do presente Anexo Tecnico e as actas das
sessoes de informai;:ao e divulgai;:ao sao assinados pelos
representantes da cornunidade local, bem como pelo Administrador
do Distrito ou seu representallte. As actas sao assinadas em tres
exemplares, ficando cada um deles com a comunidade local, a
Administra<;ao do distrito e aequipa de trabalho, respeclivamente.
a)

ARTIGO

9

lnformai;:ao aos ~ervii;:os de Cadastro

1. Nos casos referidos nas alineas a) e c) do n. I do artigo 7 do
presente Anexo Tecnico, as rornunidades locais enviam,
i:ncdi:i'.:imct:tc ::i.pGs a fase de inforrn:.i~fio c i:li',uig.::.;lio, as
Fonnularios I e 2 aos Servii;:os de Cadastro.
2. No caso referido na al fnea b) do n. 1 do artigo 7 do presente
Anexo Tecnico, o envio dos Formularios 1 e 2 aos Servii;:os de
Cadastro e feito pelo Estado e/ou outros investidores.
0

0

ARTIGO

10

Diagn6stico particlpativo .

. I. Com base nas infonna~oes prestadas pela comunidade, sao
por esta produzidos um mini mo de dais mapas participativos, os
quais indicam os Iimites entre um a comunidade locale as vizi~hos.

2. Quando nao houver limites naturais ou artificiais de caracter
.rmanente, a comunidade indicaraoutras marcas ffsicas utilizadas
l!a identificar os limites da area por eta ocupada, tais como
vores ou mantes de pedras.
3. A partir dos mapas part_icipativos 6 elaborado o cartograrna.
4. O resultado do diagn6stico p,articipativo compreende um
lat6rio contendo informac;oes, em conformidade com o
xmulario 3 do presente f',.nexo Tecnico, e o cartograma.
ARTlGO l l
Esbo,;:o e sua mem6ria

1. Os dados apresentados no cartograma sao especificados e
)mpletados no esboc;o e sua mem6ria.
2. Para os efeitos do n. I do presenle artigo, e realizado um
abalho de campo envolvendo:
a) A comunidade local;
b) A equipa de trabalho, incluindo obrigatoriamente um
tecnico com conheci rnentos basicos em topografia,
que deve ser portador das informa~6es contidas no
•Atlas Cadastral;
c) Os vizinhos.
3. O csboqo contem os dadosja dispon rveis no Atlas Cadastral
os pontos geo-referenciados, bemcomo as servidoes identificadas
urantc o diago6tico participati vo e descritas no artigo 17 do
:egularnento da Lei de Terras.
4. A mem6riae elaborada em confom1idade com o Formul6.rio
. do presente Anexo Tecnico.
0

3. 0 registo compreende:
a) A referenda da projecqao no Atlas Cadastral;
b) A numeraqao do processo cadastral;
. c)Aidentificaqaoda parcelaatraves doseu numero, indicas:ao
da area e da sua localizaqao;
d) Nome da comunidadc locale dos vizinhos/comunidades
vizinhas;
e) Data.
4. Ap6s o lanc;:amen\o, o,, Servi,;;os ck Cada,,trn tmitem
oficiosamente uma Certidao contendo os dados do registo, que c
entregue a comunidade local.
5. A Certidao referida no numero anterior do presente artigo e
emitida no prazo maxima de sessenta dias ap6s a entrega dos
documentos nos Serviqos de Cadastro.
CAPfTULO Ill

Defimltai;ao de areas ocupadas por pessoas
singulares nacionais de boa-fe
ARTIGO 14

Fas es da delimitas:ao

E aplicavel a delirnitai;ao de areas ocupadas por pessoas
singularcs nacionais de boa•fc o disposto no Capftulo II do
presente Anexo Tecnico.
CAPiTULO IV
Oemarca9ao
ART!GO

ARTlGO 12

Devotus:ao

1. A dcvolu~ao e a prestaqao de in formac;:oes a cornunidade
ocal e aos vizinhos/comunidades vizinhas.
2. A devoluqao 6 obrigat6ria para a presta9ao de informac;:oes

obrcoesbo<;oesua mem6ria, em confonnidadecom o Formulario
i do presente Anexo Tecnico.

3. A acta da sessao de devolui;ao referida non." 2 do presente
trtigo e assinada pelos representantes da comunidade local e
ielos vizinhos/comunidades .vizinhas, bem como pelo
\dministrador do distrito ou seu representante. A acta eass·rnada
~m tres exemplares, ficando cada um deles com a comunidade
ocal, a Administra<_;:ao do distrito e a eguipa de trabalho;
·cspecti vamente.
ARTIGO

13

Le.r";amento no Cadastro Nacione.1 de Terras
I. Depois de cumpridas as fases referidas nas alfneas a) ad) do
0

1 do artigo 5 do presence Anexo Tecnico, os documentos a
;eguir indicados sao entregues nos Servic;:os de Cadastro, que
:)rganizam· e numeram o processo cada.stral e procedem a
verificac;:ao de qus forarn cumpridas as regras aplicaveis, em
:onformidade com o forrnu\ario 6 do presente Anexo Tecnlco:
a) Forrnulario I relative a inforrn.a~ao e divulgac;:ao;
b) Formula.no 2 relativo a aprovac;:ao, pela comunidade
local, da delirnitac;:ao;
c:) Fonnulario 3 relative ao diagn6stico participativo;
d) Esboc;:o e Formulario 4 relativo a sua rnem6ria;
e) Forrnulario 5 relativo a devoluqao.
2. 0 lanqamento no Cadastro Nacional de Terras compreende:
a) A projecqao do esboqo no Atlas Cadastral;
b) 0 registo no livro respective;
c) 0 arquivo do processo cadastral.
~-

15

Obiectivo

1. A demarcaqao tern coma objecti vo estabelecer, no terreno,
as condic;:6es necessarias para:
a) A emissao de urn tftulo comprovativo do direito de uso e
aproveitamento da tcrra adquirido por ocupaqao pelas
comunidades Jocais;
b) A emissao de um tftulo comprovativo do dircito de uso e
aproveitarnento da terra adquirido por ocupa~ao por
pessoas singu[ares nacionais que, de boa-fe, estejam a
uti!izar a Lerra ha pelo menos dez anos;
c) A detennina<_;:ao da area exacta da parcel a na qual uma
pessoa singular ou colecciva nacional ou estrangeira
pretende exercer actividades econ6micas ou realizar
um empreendimento, ap6s a emissao da autorizaqao
provis6ria, nos termos dos iirtigos 28 e 29 do
Regulamento da Lei de Terras.
2. A falta de demarca<;ao nao prejudica o direito de uso e
aproveitamento da terra adquirido por ocupac;ao pelas comunidades
locais e por pessoas singulares nacioncis, mas, quando pretenderern
a ernissao de um tftulo, seguem.se as regra1 i:lo presente capftulo.
ARTIGO

16

Umit>1s

I. Os Ii mites sao identificados na presen,;a do agrimensor, do
titular ou requerente e dos vizinhos.
2. Em caso de divergencia entre os limites das areas <las
comunidades. estabelecidos por via costumeira, e os limites das
medi~oes, predominam os limitesestabelecidosporviacostumeira.
3, Os Ii mites das areas identificadas na delimitaqao nao devem
ser alterados na demarcaqao, de forma a que ta! acto resulte em
prejufzo para as comunidades e ocupant~s de·boa-fe.
4. Se, durante a deinarcaqao duma parceia,
verificar utna.
divergencia em relaqao aos dados da demarcaqao duma parcela

se

lirnftrofe, realizada anleriormente, sac observ·adas as seguintes
rcgras:
a) Predominancia dos limites estabelecidos no terreno;·
b) Na inexistencia de limites estabelecidos no terreno,
recorre-se a descriqao dos. limites constantes no
processo cadastral; .
c) Caso a descriqao contida no processo cadastral nao
conduzir a resoluqao da divergencia, recorre-se a
outras evidencias facturas.

ARTJGO 19

Autorlzayii.o d; um padido de dlrelto de u.so e aproveitamento da
terr a

. A dernarcac;:ao de urna parcela objecto de um p~dido de
aquisic;:ao dodireitode uso eaproveitamento da terra, relat1vamcntc
ao qualja foi ernitida urna autorizac;:ao pr<?vis6ria, nos tenn_os dos
artigos 28 e 29 do Regulamento da Let de Terras, e fe1ta em
confonnidade com o disposto nos artigos 20 e 21 do presente
Anexo .Tecnico.

ARTIGO 17
Comunidades locals

ART!GO

20

Processo de demarca,;:ao

A titulaqao de areas oc.JJpadas pelas comunidades compreende:
a) Informa~ao e divulgai;ao;
b) Diagn6stico participative;
c) Esboi;o e sua mcm6ria;
d) Devolu~ao;
e) Processode demarcaqao em con formidadecom o.disposto
nos artigos 20 e 21 do presente Anexo Tecnico.

.0 pror:esso de demarca9a-v-cornpreende:
a) Reconhecimento tecnico;
b_) Implantac;:ao de marcos;
c) Medic;:oes;
d) Elaborac;:ao do processo tecnico.
ARTIG021

Processo tecnlco

18
Ocupantes de boa-fe
ARTIGO

1. O processo tecnico inclui dados descritivos e ttcnicos.
2. A parte descriti Yjl compreende o auto de dema.rcac;:ao.
3: A parte ·tecnica compreende:
a) Planta topografica;
b) Esquema de ligac;:ao arede geoMsica;
c) Dados das mediqocs;
cf) Calculo da area da p·arcel:J.;
e) Lista de coordenadas.

A titulaqao de areas ocupadas pelas pessoas singulares
nacionaisde boa-fe compreende:
a) Inform:19ao e divulgaqao;
b) Diagn6stico participativo;
c) Esb~o e sua mem6ria;
d) Devoluc;:ao;
e) Processodc demarcaqaoem confonnidadcco1;1 O?isposto
nos artigos 20 c 21 do presente Anexo Tecnico.

Forrnulario 1

lnforma9ao e Divu!ga9ao
Provfncia: ............................................................ .
Localidade: .......................................................... .
Tipo de
activ\dadc (I)

Dato

Contcudo (2)

Distrito: ..................................................... .
Comunidade: ............................................. .

I

Fa.1icip;1I1tes

Fucilit.idor(es)

(horr.cns, mulheres.
Ifderes. outroi) (3)

de traba lho (4)

da cquipa

Acta cm
a.tcxo ( ✓)

..... -----t---:...__t------:----t------y-----

Escolhade

representante da

comunidade .

N~t.l: Os facilitJdare.s nlo tom.1rn parte ·n::i e.scollu de rcpresenl3~5o & comunidacle.
Repre3ent:l~1o d,, tom11nidl.de
f3d\i1Jdocc3
·I
S
2
6
3
7
4
11
5
9

(1) lndic.u ~ se tnt3 de rcun.ilo, p3JcnnJ. ~ilil3 &: c1r.1po. swio r!c v(d~o ou ousros.
(2) Awm(o enudo e nute,hl ulili:::ido.
()) lndk.J~5o do nurr.:co de pmicipltltei.
(-1) Norr.cc orginiu,lo.

Formulario 2

Aprova9ao do processo de delimita9ao da ·area da comunidade/area do· ocupante de boa-fe

,P"rovfncia: ........................................................... .
Lo,calidade:- ......................................................... .

Distrito: ............................................................. .
Comunidade:

a. Perque se quer deli mi tar?
Existencia de conflitos
Imolementacao de oroiectos
Pedido da comunidade
Outros
b. Declaiai;ao de aprova<;ao di;> processo de delimita<;ao da area da comunidade/area do ocupante de boa-ft
A comunidade/ocup~nte de boa-fe ................................................................................... declara que ela entende o processo e as
Jnsequencias de delimitai;ao dc1s suas terras e o seu lani;amento no Cadastro Nacional de Terras. Esta delimitai;ao sera feita na base
a Lei de Terras, do seu Regulamento e do Anexo Tecnico deste ultimo, como transmitido na fase de infonnai;ao e divulgai;ao.
c. Declarai;ao de compromisso de pagarnento dos custos da delimita<j:li.o
Acomunidade/Estado/Investidor/Ocupante de boa-fe compromelem-se a suportar as custos da delimitai;ao na seguinte propor<j:1io:
% dos custo,

Valot (MT)

Comunidade
Estada

lnvesddor
Ocupante de boa-fe
Outros

Representa<;1io_ da comunidade·

Administrador distrital ou seu representante

1.

2.
3.

Ocupante de boa-fe

4.

Investidor

5.
6.

Equipa de trabalho

7.
·8.

9.
Em anexo: actas dos encon·tros

Outros

Formulario 3

Fases do DiagA6stico Participativo
Prov[ncia: ................................................................ .

Localidade: ..................................... :........................ .
Produto
AciividJde

Documenio
em anexo

Data
Rda16rio

Perfil hist6rico

•--.

Organiw;ao social
LJ(l!12aa;:ao dos
recurses naturais
Ocupayao espacial
Dinamica
populacional
Mapa participativo I
Mapa pariicipativo 2
Outros mapas
Cartograma
Identificai;ao de
c9nnitos
Mecanismos de
rc:soluyao de
comflitos
Acti vi dad es econ6cas de caracter
c:mpresarial(•)

Outros
empreendiamentos

( •) Empn:<:ndimcntos cm p(OCeHO ou jj autcirhado,

Equiµa dil traoc1.lno

(Ass.)

Distrito: .................................................... .
Comunidade: ........................................... ..

(,/)

Ma;:,•

-

Particip:lntes
(hoer.ens. mulhccc,,
lfdcrc,. our.-os)

Faci li tador(e ,)
da equipl de

trab.!lhos

Formulario 4
·1·

For111ulario 5
Devolu9ao

Mem6ria Descritiva do E·sboi;o
Provrncia: .............................. Distrito: ............................. , ... :.. :.
Locatidade: ............................ Comunidade: ................. :......... ..

Provfncia: .............................. Distrito: ......................., ............. .
Localidade: ..... .-...................... Comunidade: ............................ .

1. Descrii;ao dos pontos da limites
Coorden3d3.:!

Tip<)(')

Po~cos

D<:scri,io

X

C0ordenad:u Y

Rclat6rio do diagn6stico

.

I

-

(~)

-

Mapas participativos

'J

Cartograma

1

~

Esbo90

4

Mem6ria descritiva

5

-

6
7

Representaqao da co·munidad-s
I.

Administrador do cllstrito ou
scu reprcscntante

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
Data:

I

-

Represcnca9ao
r-;'01a: A medi~fo <lll coordcn,J:u s6 c nece;s.uia no C:l.!v de ponlos <jue n3o podem ~r
i~:;:tifi.:-ado.s 2 pJit;t dos ~Pll topogrifi.:c1 c:s.istcn1c::1.
(•) Crut~i'\CillO di: rios., r.:om.!r:1cr110- de cirr,ento. cimo de

mon(.:t.uil 1 c:tc.

Formulari0 4
,

.

.

•

-2-

Provinct2: .............................. D1stnto: .................................... ..
Localida~e: ............................ Cqm.unldad._:: ...................... "'····
2.

Descri;ao da linhas ds Hmites
Lirtha

Descri,lo (I)

f-2

d:i.;

comunid:ides vizinhas

Norn<= ................... ..
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
2.
3.
4.

I.
2.

I.
2.
3.
4.
5.

s.

5.
6.
7.
8.

6.
7.
8.

9.

9.

9.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Eq,Jipo d<! troba.lho

0 tJcnico de: lopografia

.................................... (Ass.)

.................................... (Ass)

2·3

Formulario 6

3.4

Larn;:amento no Cadastro Nacional de Te'rras

4.5
Provrnda: .............................. Distrito: ..........., ........................ ..
( l) lncicar onde c:omc,a e once lormlna. par «omp!o ao longo do rio ail dcterminado ponto.

a 10 metro1 do rio, a 100 metros d.,. cstr:1da.

Localidade: ........... :................ Comunidade: ............................ .

·

Numero do processo cadastra!: .......................... ..
2. Descri.,ao de se1Yid6es
Unha

Descri,~o (2)

Do-:umer.tos indufdos

A-B

Fonnulirio l - Jnformaqao e divulga9ao

a.c·

Formulario 2-Aprovaqao do processo de detirnitaqao

C-D

Formulario 3 - Diagn6stico participative

D-E

Esbo90 e Formulario 4 - !vfem6ria descritiva
Formutario 5 - Devolu9ao

2) lr.clk:ir o tipo de servid&:s (Jcesso l SguJ, c,mjnhos c/ou o.utros). onde cor..ep e onde
t~rminl.
0 tfotlco ·de !otpogr::iJi,
.................................... (AH.)

T~cnico do Cadastro; ................................. .

Equipa de trabalho
..................................... (Ass.)

Dot:i.: ...................................... ..

