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ASSUNTO: Processo de auscultação pública sobre a Revisão da Politica Nacional de Terras 
 

Em 16 de Julho de 2020, em Comunicação à Nação, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
da República de Moçambique, lançou a fase de auscultação pública do processo de Revisão da 
Política Nacional de Terras e do respectivo Quadro Regulador, considerando ser este um momento 
crucial em que se pretende engajar e ouvir a todos os segmentos e sensibilidades da sociedade 
moçambicana. 

Considerando o papel relevante da sua organização, a Comissão de Revisão da Politica Nacional de 
Terras, convida a Vexa a participar da primeira sessão de trabalho com as OSC a ter lugar no dia 28 
de Agosto de 2020, no Centro de Conferências das Telecomunicações de Moçambique (TDM), B. 
Sommerschield, das 09 às 12 horas, com um único ponto de agenda: “Partilha de Informação e 
Pontos de Vista sobre o Processo e Metodologia de Auscultação Pública”. 

Em face do Estado de Emergência e das limitações impostas pelo Covid19, apelamos que V.EXA se 
faça representar por um (1) participante. 

Sem mais de momento, subscrevo-me com a mais elevada estima e consideração. 

Maputo, aos 20 de Agosto de 2020 

O Coordenador da CRPNT 

 
________________________________  

André Jaime Calengo 

Exmo. (a) Senhor (a)………....................... 

……………………………………………………………. 



 
 

Caro convidado, 

Conforme indicado no convite, a reunião do próximo dia 28 de Agosto, tem por finalidade partilhar 

informação e pontos de vista sobre o Processo e Metodologia de Auscultação Pública sobre a 

Revisão da Politica Nacional de Terras. 

Para o efeito, a Comissão de Revisão da Politica Nacional de Terras, preparou uma série de 

documentos com vista a facilitar a sua preparação e participação no encontro. Os documentos 

estão guardados em dois ZIP files assim designados: (1) Termos de Referencia da CRPNT e (2) PNT 

2020 Linhas Gerais 2020 Agosto 2020 V2b. 

O primeiro grupo de documentos, é constituído por Leis, Decretos e Diplomas de referência e de 

suporte ao processo; 

O segundo grupo por sua vez, congrega sobretudo documentos em construção, baseados na 

Metodologia geral aprovada para guiar o processo. Este documento serve de guia para a leitura dos 

demais documentos (anexos) e que lhe são relacionados. Em relação a todos estes documentos está 

aberta a possibilidade de comentários e contribuições tendo em vista sua consolidação e validação. 

Os anexos são os instrumentos que vão orientar a recolha de dados e informação no processo de 

auscultação pública (questionários, matrizes, modelos de síntese, etc); 

Por ultimo, temos o documento das Linhas Gerais, é uma espécie de “livro branco” a partir do qual 

ou no qual vão assentar as emanações da PNT revista; este serve igualmente como a base para a 

leitura do documento sobre os principais temas e questões a ser objecto de debate e da respectiva 

apresentação. 

Por favor, não hesite em contactar apara quaisquer exclarecimentos ou informação adicional caso 

seja requerida. 

 

Atenciosamente, 

O Secretariado Técnico 

Simão Joaquim 

 


