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Introducão
•

Objectivo geral - fornecer a informação de base necessária para
sustentar a discussão sobre a transmissão DUAT.

•
1)

Os objectivo especificos são:
examinar a viabilidade legal da simplificação dos procedimentos e
requisitos da transmissão entre vivos de DUAT, na areas rurais,

2)

Clarificar o sentido do termo benfeitoria vista no ambito da
transmissão da terra rural

3)

Propor medidas administrativas e normativas relativas a simplificação
do procedimento administrativo para a mobilidade da terra rural

Introdução (cont)

• O objecto deste estudo é “analisar legalmente a
viabilidade

de

se

simplificar

os

procedimentos

administrativos e requisitos da transmissão entre vivos
de

da

terra

rural,

com

vista

a

estimular

o

desenvolvimento economico do campo e o combate a
pobreza”

1. CONTEXTUALIZAÇÃO	
  

1)

Os procedimentos para a realização de transferência de um DUAT são complexos e
morosos;

2)

DUATs Rurais só podem ser transferidos com base em condições restritas,
geralmente sujeitas à aprovação do Estado;

3)

A transmissibilidade limitada de DUATs pode criar uma barreira no uso da terra
para benfeitorias;

4)

a transferência de DUATs que envolvem edifícios/infra-estruturas urbanas e rurais
tem um tratamento diferente perante lei, sendo que o processo associado com os
edifícios urbanos é um pouco menos complexo;

5)

A complexidade de aquisição e transferência de um DUAT por via do Estado, entra
em conflito com o foco que o Governo da a necessidade de seleccionar investidores
de boa qualidade e garantir que os investimento no campo sejam viávelis em
termos financeiros, sociais e ambientais.

2. AS FONTES DE INFORMAÇAO UTILIZADAS

1) análise dos relatórios Análise do Quadro Legal e Político;

2) Contribuições para a elaboração da Estratégia Nacional de
Adminsitração de Terras e Análise Institucional e Projecto e Planos
de Trabalho para a Capacitação;
3) Documentos oficiais do Governo, políticas, etc;
4) Estudo da Legislação sobre terras pertinente;
5) Consulta da doutrina nacional e relatórios; e
6) Interacção com o pessoal-chave da DNTF e oficiais relevantes do
Governo das instituições que se relacionam com terra.

3. O ENQUADRAMENTO LEGAL – TRANSMISSÃO DE DUAT

•

A Constituição de 2004 (CRM-2004), - artigo 109, n°1“Terra é
propriedade do Estado”. E,

art 110, n°1: “ O Estado determina as

condições de uso e aproveitamento da terra”.
•

A constituição admite pois,

a transmissão de DUATs. Contudo,

estabelece um limite as transmissão de DUATs, no n°2, do artigo 109: “
a terra não deve ser vendida, ou por qualquer outra forma alienada,
nem hipoteca ou penhorada”.
• a	
  Lei	
  de	
  Terras	
  de	
  1997	
  	
  permite	
  a	
  transmissão	
  de	
  DUAT:	
  	
  
	
  -‐	
  Por	
  mor$s	
  causa	
  (	
  -‐	
  arNgo	
  16,	
  n°1	
  da	
  Lei	
  de	
  Terras	
  de	
  1997,	
  “O	
  DUAT	
  pode	
  ser	
  
transmiNdo	
  por	
  herança,	
  sem	
  disNnção	
  de	
  sexo”;	
  e	
  
	
  -‐	
  E	
  a	
  transmissão	
  inter-‐vivos	
  de	
  prédios	
  urbanos	
  e	
  rusNcos	
  de	
  acordo	
  com	
  as	
  
condições	
  estabelecidas	
  pelo	
  arNgo	
  16,	
  n°s	
  2,	
  3	
  e	
  4,	
  da	
  Lei	
  de	
  Terras	
  de	
  1997.	
  	
  

O ENQUADRAMENTO LEGAL – TRANSMISSÃO DE DUAT
(Cont.)
-‐	
   	
   A transmissão inter-vivos de prédios urbanos e rusticos de acordo com as
condições estabelecidas pelo artigo 16, n°s 2, 3 e 4, da Lei de Terras de 1997.
•

A Lei de Terras de 1997(LT) estabelece um regime distinto de transmissão de
DUAT para prédios urbanos e rústicos.
-

No caso de prédios urbanos não é exigida autorização prévia do Estado –

artigo 16, n°4 da LT “no caso de prédios urbanos, com a transmissão do imóvel
transmite-se o DUAT, do respectivo terreno”.
- Para a transmissão de prédios rusticos, é necessária uma escritura pública,
precedida de uma autorização do Estado – artigo 16, n°2 da LT.
•

O RLT no seu artigo 15 indica as condições a observar na
prédios rústicos.

transacções de

IV. OS PROBLEMAS RELATIVOS A TRANSMISSÃO DO DUAT
ENTRE VIVOS NAS ÁREAS RURAIS

•

Transmissibilidade limitada de DUATs. Os Procedimentos para a realização de
transmissão de um DUAT são complexos e morosos;

•

A transmissão de DUATs que envolve edificios/infra-estruturas urbanos e rurais tem
um tratamento diferente perante a Lei, mesmo quando no segundo caso se trate de
pequenas areas;

•

A ausencia de um processo simplificado de transmissão entre vivos de DUATs nas
áreas rurais, desencoraja o investimento privado;

•

Ambiguidade do termo “benfeitorias” no contexto de transmissão de DUATs.

V. ANALISE DO PROBLEMAS E PROPOSTA DE SOLUÇÕES
1)








Clarificação do termo “benfeitorias”
Artigo 1, n°1 do RLT – 1998, “benfeitorias” é toda a despesa feita para
conservar ou melhorar a terra.
Primeira observação, este conceito é amplo e pode englobar muitas
situações. A LT admite a possibilidade de se transmitirem “benfeitorias” –
artigo 16, n°2 da LT.
Segunda observação, os titulares de DUAT podem transmitir, entre vivos,
as infra-estruturas, construções e “benfeitorias” nela existentes. Isto
significa, que a LT confere as “benfeitorias” uma individualidade própria, e
as distingue das construções ou infra-estruturas – artigo 16, n°2 da LT;
As “benfeitorias” classificam-se em necessárias, úteis ou voluptuárias
segundo o artigo 1, n°1 do RLT
A lógica monstra que nem todas as benfeitorias podem ser objecto de um
negócio jurídico individualizado. As benfeitorias necessárias e as uteis
apresentam melhor conteúdo para serem objecto de uma transmissão,
acompanhado do DUAT, observados os procedimentos exigidos pela
Legislação de terras.

ANALISE DO PROBLEMAS E PROPOSTA DE SOLUÇÕES
(Cont.)
	
   2)

Opção para simplificar procedimentos e requisitos na
transmissão de prédios rusticos inferiores à 10 ou
inferiores à 50ha

a) os fundamentos técnicos da proposta:
Quadro 1.3 do CAP - 2009/2010, permite tirar as seguintes conclusões:
- Que temos pequenas explorações, que podem ocupar áreas até um maximo de 10ha ; e
- Que temos explorações médias, que podem ocupar áreas até um maximo de 50ha.

•

O CAP mostra que deveriamos apostar em simplificar as transmissões para areas inferiores à
10ha se nos quisermos circunscrever apenas às pequenas explorações ou adoptar uma
simplificação para áreas inferiores a 50ha, se quisermos incluir tanto as pequenas e assim como
as medias explorações agricolas.

ANALISE DO PROBLEMAS E PROPOSTA DE SOLUÇÕES
(Cont.)
b) Os Fundamentos Juridicos da proposta
•

A simplificação e desburocratização

da transmissão entre vivos, de prédios rusticos nas zonas

rurais, implica repensar a necessidade ou utilidade do requísito da autorização do Estado para
validar a transmissão.
•

Esta opção poderia acelerar o acesso a terra pelos investidores, principalmente os nacionais, que
estivessem dispostos a trabalhar a terra.

•

O suprimento do requisito da autorização do Estado previsto no artigo 16, n°2, da LT, no ambito
da transmissão de DUAT para áreas inferiores a 10 ou inferiores à 50ha, parece ter fundamento
legal na própria CRM - 2004 e na Legislação de Terras. Com efeito, aquela opção não viola o
artigo 109 da CRM – 2004. Trata-se apenas de modificar requisitos de natureza administrativa e
não se põe em causa a propriedade do Estado sobre a terra, muito menos se pretende com esta
modificação colocar a terra no comércio.

•

250, n°2 da CRM, estabelece “a Administração Pública promove a simplificação de procedimentos
administrativos e a aproximação dos serviços aos cidadãos”.

ANALISE DO PROBLEMAS E PROPOSTA DE SOLUÇÕES
(Cont.)
3) Simplificação de procedimentos administrativos na Transmissão de
DUAT, sem definição de limites nas áreas rurais

A simplificação de procedimentos administrativos na transmissão de DUAT
em áreas rurais,

sem definição de limites deve implicar, a realização da

delimitação e demarcação. Estas operações poderiam ser realizadas pela
iniciativa dos interessados, teriam o ónus de demonstrar a legitimidade do
seu direito, através do uso de advogados e agrimensores, de modo que o
processo chegaria ao Cadastro praticamente para aprovação

VI.	
  PROPOSTAS	
  DE	
  MODIFICAÇÕES	
  NORMATIVAS	
  	
  



	
  	
  	
  	
  	
  	
  

propomos a modificação ou aditamento do artigo 16 da LT, através da criação do artigo 16, n

°6, que teria a seguinte redacção: “na transmissão de prédios rusticos inferiores a 10ha ou a 50

ha, pertencentes a singulares ou a comunidades locais despensa-se a autorização da entidade
competente”.
o

O aditamento igualmente do artigo 15 do RLT - 1998, atraves da criação do artigo 15, n°6, que
passaria a ter a seguinte redacção: “Na transmissão de prédios rusticos inferiores a 10ha ou 50

ha, pertencentes a singulares ou a comunidades locais exige-se

apenas o preenchimento das

seguintes condições:
- Consentimento expresso do titular;
- Celebração de escritura pública;
- Processo de consulta, caso se trate de áreas das comunidades; e
- Registo da transmissão junto dos Serviços Provincias de Geografia e Cadastros.
o

Esta redacção permite deixar que seja o FNT a fazer a opção sobre a área a adoptar para efeitos
de simplificação de procedimentos e requisitos de transmissão de DUAT rurais.

•

VII.	
  	
  	
  CONSIDERAÇÕES	
  FINAIS	
  
1)

O suprimento do requisito da autorização do Estado previsto no artigo 16, n°2, da LT, no
ambito da transmissão de DUAT para áreas inferiores a 10 ou inferiores a 50ha, tem
fundamento legal na própria CRM - 2004 e na Legislação de Terras;

2)

A presente proposta visa fundamentalmente simplificar os procedimentos administrativos
de transmissões de prédios rústicos, nas áreas rurais e estimular o investimento interno e
o aproveitamento efectivo da terra rural; e

3)

A simplificação de procedimentos administrativos na transmissão de DUAT em áreas
rurais,

sem definição de limites deve implicar, em primeiro lugar a realização da

delimitação e demarcação.

MUITO	
  OBRIGADO	
  

