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Blurred sovereignty: Land tenure in Micaúne, central Mozambique 

 

As in other Portuguese colonies, in Mozambique the occupation of territories was part of the 

affirmation of a Portuguese sovereignty amid the greed of countries such as the United 

Kingdom and Germany, which sought to split Mozambique among themselves in order to 

control the country’s rich resources and abundant labour. The lack of capital, political and 

administrative capacity led the Portuguese government not only to grant a third of the 

Mozambican territory to foreign capitals but also to make legal provisions to provide them with 

cheap labour. Although Portugal did not lose sovereignty over Mozambique, it got dependent of 

foreign companies and capitals, which were granted sovereign powers to run part of the 

Mozambican territory. This has resulted in a plurality of property rights regimes (customary, 

private and state) and sovereignties. Taking as an example the Société du Madal, a French 

established company (currently British owned), located in Micaune, central Mozambique, I 

argue that the land question has remained anchored in private interests despite the country’s 

successive political and economic system transitions. What this case demonstrates is a situation 

of a blurred sovereignty, as Madal continues to be the major landholder in the area and the state 

is trying to negotiate land for local residents. More critically, the state is unable to protect its 

subjects and rule in recurrent land conflicts between Madal and local residents. 

 

 

Soberania confusa: o regime de posse da terra em Micaúne, centro de Moçambique 

 

Tal como em outras colónias portuguesas, em Moçambique a ocupação de terras fez parte da 

afirmação de uma soberania portuguesa no contexto da cobiça manifestada por países como o 

Reino Unido e a Alemanha, que procuraram repartir Moçambique entre si para controlar os seus 

ricos recursos e a sua abundante mão-de-obra. A falta de capital e de capacidade política e 

administrativa levou o governo português não só a conceder um terço do território 

moçambicano ao capital estrangeiro, como também a instituir normas jurídicas para lhe fornecer 

mão-de-obra barata. Embora Portugal não tenha perdido a sua soberania sobre Moçambique, 

tornou-se dependente de empresas e capitais estrangeiros, a quem eram concedidos poderes 

soberanos para gerir uma parte do território moçambicano. Este contexto resultou numa 

pluralidade de regimes de propriedade (consuetudinários, privados e do Estado) e de soberanias. 

Tomando como exemplo a Société du Madal, uma empresa francesa (actualmente britânica) 

situada em Micaúne, no centro de Moçambique, defendo que a questão da terra continua a estar 

dominada por interesses privados apesar das sucessivas transições políticas e económicas. O que 

este caso revela é uma situação de soberania confusa, na medida em que Madal continua a ser a 

principal proprietária na região e o Estado está a tentar negociar terras para os residentes locais. 

Mais importante ainda é o facto de o Estado não conseguir proteger os seus cidadãos e regular 

os conflitos de terra recorrentes entre Madal e os residentes locais. 

 


