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Passaram sete anos desde que a Assembleia 
Nacional aprovou a Lei de Terras (Lei nº 9/04 de 9 
de Novembro). Esta Lei surge como o primeiro 
instrumento legal que trata dos assuntos ligados à 
terra com profundidade, em comparação com a Lei 
2l-C/92, tida por alguns especialistas como uma lei 
agrária.  
Historicamente, a Lei de Terras é considerada o 
primeiro diploma em Angola discutido amplamente 
por vários segmentos da sociedade, a julgar pelas 
contribuições fornecidas por várias comunidades 
rurais consultadas por altura do debate do seu 
ante-projecto em dez das 18 províncias. A Lei de 
Terras de 2004 e o seu regulamento designado 
por “Regulamento Geral de Concessão de 
Terrenos”, com cerca de quatro anos, abre 
possibilidades para a criação de regulamentos 
específicos. A Lei de Terras em si mesma tem o 
carácter de uma lei fundamental, ti da no caso 
como a constituição fundiária, já que dela 
dependem outros diplomas legais, cujo âmbito de 
aplicação tem como recurso a Lei de Terras.  
Importa fazer referência ao projecto “Terra da 
FAO” (Fundo das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação), uma ferramenta de 
apoio às instituições governamentais angolanas 
para a melhoria da gestão da posse e 
administração de terras e dos recursos naturais, 
nas províncias do Huambo e Bié.  
O projecto tem como objectivo central apoiar o 
Executivo através das suas instituições envolvidas 
no processo de gestão fundiária, visando a 
aplicação do pacote legal sobre a terra com o fim 
de garantir os direitos fundiários dos cidadãos, 
sobretudo das comunidades rurais, para se 
alcançar um desenvolvimento territorial sustentável 
e integrado de todos os actores que intervêm no 
meio rural (camponeses, agricultores, fazendeiros, 
Estado, entre outros. Neste sentido, a Lei de 
Terras e o respectivo regulamento constituem 
elementos fundamentais para se atingir os fins 
referidos. O projecto em referência tem como 
principais parceiros o Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Ministério 
do Urbanismo e Construção, governos das 
províncias do Huambo e Bié e respectivas 
instituições e foi financiado pela Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento (AECID).  
O projecto “Terra da FAO”, em conjunto com seus 
parceiros do Executivo e da sociedade civil, 
promoveu quarta-feira, na cidade do Huambo, uma 
conferência inter-provincial, para lançar, por 
ocasião do sétimo versário da Lei de Terras, uma 

reflexão sobre a temática fundiária nos seus mais 
variados domínios.  
“Da Lei de Terras a uma Proposta de 
Desenvolvimento Territorial” foi. o lema da 
conferência, que avaliou e identificou os desafios 
da Lei de Terras, tendo por base um fórum de 
concertação congregando os actores das 
instituições envolvidas na aplicação da Lei, 
nomeadamente representantes das instituições 
públicas e das organizações da sociedade civil.  
A conferência contou com a participação de 
representantes das províncias do Huambo, Bié, 
Luanda, Huíla e Kwanza-Sul, na qualidade de 
regiões onde o tema tem sido tratado e com 
resultados.  
A administração e gestão da terra é uma temática 
multissectorial que envolve diversos actores 
(Ministérios e suas instituições a nível central, 
provincial, municipal, comunal, autoridades 
tradicionais e sociedade civil, entre outros).  
Pretendeu-se ter no final da conferência uma 
percepção conjunta do estado destas questões, 
com as experiências de províncias e actores que 
tenham avançado na questão, assim como uma 
aprendizagem das lições vividas por esses 
actores. Em síntese, foram objectivos da 
conferência do Huambo:  
-Fazer uma análise conjunta dos pontos fortes, 
assim como dos desafios do pacote legal de terras 
e conhecer melhor os processos de delimitação de 
terras comunitárias de cada província.  
-Entender a importância da segurança fundiária 
para a agricultura familiar e como esta se insere no 
processo de desenvolvimento rural. 


