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A legislação angolana classifica as terras em função de 
vários critérios. Quanto aos fins a que se destinam e do 
regime jurídico, são terras do Estado as concedíveis e as 
não concedíveis. 
Os terrenos concedíveis classificam-se em terrenos 
urbanos18 e em terrenos rurais. Segundo a Lei de Terras, 
é havido como terra rural o prédio rústico situado fora 
da área delimitada por um foral ou da área de um aglomerado 
urbano e que designadamente se destine a fins 
de exploração agrícola, pecuária, silvícola e mineira. 
As terras integradas no domínio público do Estado e as 
terras comunitárias são terras não concedíveis. São concedíveis 
as terras de que o Estado tenha a propriedade 
originária, contanto que não tenham entrado definitivamente 
na própriedade privada de outrem. 
As terrás rurais são classificadas em função dos fins a 
que se destinam e do regime jurídico a que estão sujeitos, 
em terrenos rurais comunitários, terrenos agrários, 
terrenos florestais, terras de instalação e terras várias. 
As terras rurais comunitárias são as ocupadas por 
faml1ias das comunidades rurais locais para a sua habitação, 
exercício da sua actividade ou para outros fins 
reconhecidos pelo costume e pela legislação vigente. 
As terras agrárias são os terrenos aptos para a cultura, 
designadamente para o exercício de actividade agrícola 
e pecuária. 
As terras florestais são os terrenos aptos para o exercício 
da actividade silvícola, designada mente para a exploração 
e utilização racional de florestas naturais ou artificiais, 
nos termos dos planos de ordenamento rural e da 
respectiva legislação especial. 
Segundo a Lei de Terras, entende-se por terreno urbano 
o prédio rústico situado na área delimitada por um foral 
ou na área delimitada de um aglomerado urbano e que 
se destine a fins de edificação urbana. Segundo a Lei de 
Terras, é terreno rural o prédio rústico situado fora da 
área delimitada por um foral ou da área de um aglomerado 
urbano e que designadamente se destine a fins de 
exploração agrícola, pecuária, silvícola e mineira. 
A delimitação dos terrenos rurais comunitários será precedida 
da audição das faml1ias que integram as comunidades 
rurais e das instituições do Poder. 
Tradicional existentes no lugar da situação daqueles 
terrenos. 
As terrás agrárias são classificadas em função do “tipo de 
cultura predominante, em terrenos de regadio, arvenses 



ou hortícolas, e terrenos de sequeiro. São regulamentadas” 
por normas próprias. 
São terrenos de instalação os que têm contiguidade com 
as minas, fontes de m.atéria-prima ou eixos viários que 
aconselhem a implantação de uma instalação mineira 
ou industrial. 
Ainda existe o conceito de terreno vário e terrenos reservados 
ou reservas os terrenos excluídos do regime geral 
de ocupação, uso ou fruição por pessoas singulares ou 
colectivas, em função da sua afectação, total ou parcial, 
à realização de fins especiais que determinaram a sua 
constituição. 
Conforme foi referido acima, em termos da Lei de 
Terras em Angola, quanto aos fins a que se destinam e 
do regime jurídico, são terras do Estado as concedíveis e 
as não concedíveis. 
Os terrenos concedíveis classificam-se em terrenos 
urbanos e em terrenos rurais. As terras urbanas são classificadas 
em função dos fins ur6anísticos em terrenos 
urbanizados, terras de construção e terras urbanizáveis. 
São urbanizadas as terras cujos fins concretos estão definidos 
pelos planos urbanísticos ou como tal classificados 
por decisão das autoridades competentes, contanto que 
nelas estejam implementadas infra-estruturas de urbanização. 
São terras de construção as urbanizadas que, 
estando abrangidas por uma operação de loteamento 
devidamente aprovada, se destinem à construção de edifício, 
contanto que esta haja sido licenciada pela autoridade 
local competente. 
São terrenos urbanizáveis os terrenos que, embora 
abrangidos na área delimitada porforal ou no perímetro 
urbano equivalente hajam sido classificados, por plano 
urbanístico ou plano equivalente, como reserva urbana. 
Os sistemas de organização da economia agrícola apresentam 
diferenciação que se fundamentam em duas 
lógicas a preocupação de produzir, sobretudo para o 
consumo próprio, e o outro em que predomina a preocupação 
de produzir excedentes para colocação no 
exterior. 
Os sistemas de produção e uso e usufruto da terra no 
meio rural é também baseado na pastorícia pastores e 
agro pastores, em função das características agro ecológicas 
e outros factores. 
A mobilidade é a estratégia e característica – 
chave deste 
sistema de produção e de vida, não somente a procura 
de pastagem e água, mas também um mecanismo de 
maneio secularmente desenvolvido com base em factores 
ambientais, sócio culturais, produtivos e económicos. 
 


