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1-  Breve evolução historia da Lei de terras 

 

2- Constatações  

 

 

3- Consequências  



Nova de Lei de Terras de Angola  
Evolução e Processo 

I. Sistema de Posse da terras na era colonial 

Uso permanente da terra comunitária; 

Populações indígenas com direito de uso mas não a 
propriedade 

Portugueses e assimilados com direito de uso e propriedade da 
terra. 

Nova Lei sobre posse da terra aprovada em 1961 com três classes: 

 1ª Classe: terra urbana sob gestão do Governo provincial; 

 2ª Classe: Terras das Comunidade rurais gerida de acordo 
com usos e costumes; 

 3ª Classes: Terra disponível e não ocupada alocada a 
fazendeiros e comerciantes portugueses. 

 

 Entretanto, a Lei de 1961 era geralmente violada. 



Angola, nova Lei de Terras 
Evolução e Processo (conti) 

 

 

 

 

 

Guerra de Libertação iniciada em 1961. 

 

II. Período pós-independência (1975 – 1988) 

 

Lei Constitutional de 1975 transferiu a propriedade da terra para 
o Estado. 

Condições de uso da terra definidas pelo Estado 

Política de Terra desencoraja propriedade privada. 

 

Class of farmers Pop. Size Area Occupied 
(ha) 

Percentage of 
total land used 

Portuguese farmers  6,000 4.5 million 11% 

Subsistence farmers  1,000,000 4.3 million 50% 

 



Processo da Lei de Terras - (1988 – 2002) 
 

 

Programa de Saneamento Económico-finanaceiro focaliza sobre 
privatização e encoraja investimento do sector privado; 

 

 Necessidade de registar a terra e o direito de propriedade; 

 

 Necessidade de definir um quadro legal para a posse da 
terra; 

 

Nova Lei de Terras aprovada em 1992 (Lei 21-C/1992) com a 
finalidade de:  

Concessão do “Direito de Superfície”  e regular a 
concessão da terra para fins agrario e promover a 

produção agrícola. 



Law 21-C/1992 - Positive aspects   
 

 

Protection of Community land rights; 

 

Ownership rights acquired through colonial law recognized; 

 

Land use rights can be transferred between persons, or through 
inheritance. 

 



Lei 21-c/92 – Aspectos Negativos 
 

Fraco tratamento multisectorial, dando maior ênfase 
para o sector agrário; 

 

Estatuto legal das comunidade rurais não muito claro 
em relação a propriedade das terras comunitárias; 

 

Uso dos Recursos Naturais não definido; 

 

Previsto apenas o “Direito de Superfície”. 

 



Angola, Nova Lei de Terras (2002 – 2004) 
 

Julho de 2002, Governo apresenta e submete o ante-projecto 
da Lei de Terras  à Consulta Pública; 

 

Criada Rede Terra (Consorcio de ONGs Nacionais e 
Internacionais) 

 

Objectivos: 

Disseminar o ante-projecto da lei de Terras; 

Promover a discussão da Lei de Terras através da consulta às 
populações rurais e estudos de caso relacionados com o tema; 

 

Assegurar os direitos fundiários das Comunidades Rurais e Peri-
urbanas. 

 



 
Contribuição da Rede Terra 

no processo de aprovação da Lei  

 

Manual sobre o ante-projecto da lei em 6 linguas; 

 

Consulta Pública sobre a ante-projecto da Lei de Terras; 

 

Seminários e Workshop para membros do Governo e do 
Parlamento;  

 

Aumento da Consciência fundiária através de Grupos Teatrais; 

 

Apresentação de uma proposta da Sociedade Civil para 
melhorar o proposta de lei de terras. 



Processo de Aprovação da lei  
Principais Aspectos 

 

Princípio da Propriedade Originária da terra pelo 
Estado.  

 

Princípio da utilização efectiva da terra; 

 

Expropriação for the public benefit  

 

A propriedade dos recursos naturais pelo Estado 

 - Compensação e benefício da populações localizadas 
próximo das zonas de exploração petrolífera e 
diamantífera… 



Processo de Aprovação da lei  
Principais Aspectos 

 

Limite das terras Comunitárias; 

     “… o Governo determina os limites das terras 
comunitárias”. 

Razões para a extinção de direitos fundiários; 

“ Direitos sobre a terra podem ser extintos por 
expropriação por benefício público”.  

 

Período de regularização das ocupações informais;  

 “… um ano…3 anos depois.  



Constatações  

 Lei de terra aprovada  há 9 anos mas não no dominio das populações 
e de varios responsaveis do estado  

 

 Inexistência de um instrumento de monitoria da aplicação da lei de 
terra  

 

 Indefinição do papel de varias instituições na titulação das terras rurais  

 

 Inexistência de um plano director (Nacional, provincial…) para a 
definição das terras  

 

 Evasão das terras rurais comunitárias pelos nacionais com poderes 
económico 

 

 Tendência de ocupação das terras por empresas estrangeiras  

 

 Iniciativa das organizações não governamentais na constituição do 
processo para a legalização das terras comunitarias  

 



Consequências   

 Vários responsáveis dos órgãos do estado não sabem como dar 
sequencia a assuntos de legalização das terras. 

 

 Não existem terrenos comunitários titulados  

 

 Tendência de conflitos entre organismos do estado responsáveis para a 
titulação 

 

 Conflitos entre o estado e as comunidades (reservas fundiárias) 

 

 Comunidades desprotegidas da posse das suas terras  

 

 Grandes ocupações de terras , mas sem investimentos nelas  

 

  

 

 

 

 



Obrigado    

 

 

“Se fossemos infinitos tudo mudaria. 

Como somos finitos muito permanece” 

 

 

 

Brechet 


