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A Lei de Terras (9/04), que assinala, neste mês da 
dipanda, o 7. ° Aniversário da sua promulgação, foi 
o tema de uma Conferência Inter-provincial que 
reuniu, na cidade do Huambo, autoridades e 
representantes da sociedade civil para uma 
reflexão sobre a sua implementação, numa 
iniciativa do «Projecto Terra» da FAO. 
Desde os tempos remotos da violenta ocupação 
colonial do território, que a gestão/propriedade da 
terra em Angola nunca foi um tema pacífico, tendo 
sido, aliás, esta relação de usurpação/esbulho que 
esteve na origem da luta armada de libertação 
nacional.  
Ultrapassada a grande e grave injustiça do 
passado, com a proclamação da independência 
nacional, a terra foi consagrada como sendo 
propriedade originária do Estado.  
Em nosso modesto entender, é mister considerar-
se, antes de mais, que esta entidade política, o 
Estado, é integrada pelo conjunto dos cidadãos 
que habitam o território, isto é, pelos seus 
nacionais.  
A ideia de Estado entre nós é normalmente 
reduzida ao poder da grande instituição chamada 
governo, esquecendo-se que o principal poder de 
qualquer estado democrático reside na soberania 
do seu povo/cidadãos.  
Isto para dizer que a terra é de facto e de jure 
propriedade dos angolanos, enquanto fonte de 
legitimação dos restantes poderes/ instituições, 
mas também enquanto indivíduos com direitos 
particulares, que devem ser tidos e achados nas 
decisões que se tomam sobre um património que é 
colectivo.  
Achamos ser importante esta incursão pela terra 
arável do direito, porque a gestão deste 
património/activo continua a ser feita apenas com 
base nos interesses (públicos/privados) de uma 
parte do Estado, assumida pelo Governo e os seus 
dignitários/associados, esquecendo-se 
deliberadamente que o destacamento mais 
importante desse mesmo Estado é o constituído 
por todos nós, os cidadãos.  
É neste âmbito que gostaríamos aqui de destacar 
a importância de algumas das conclusões a que 
chegaram os participantes da Conferência Inter-
provincial que discutiu no Huambo o tema: «Da Lei 
de Terras a uma proposta de desenvolvimento 
territorial».  
O primeiro objectivo do encontro foi fazer a análise 
conjunta dos pontos fortes assim como dos 
desafios do pacote legal de terras e o melhor 
conhecimento dos cessos de delimitação de terras 
comunitárias de cada província.  

Os participantes procuraram entender a 
importância de segurança fundiária para a 
agricultura familiar e como esta se insere no 
processo de desenvolvimento rural.  
Foi também discutida a metodologia de 
desenvolvimento territorial como uma alternativa 
facilitadora dos processos de desenvolvimento. 
Projecto Terra  
O projecto Terra da FAO é uma ferramenta de 
Apoio às instituições governamentais para a 
melhoria da gestão da posse e administração de 
terras e dos recursos naturais, nas províncias do 
Huambo e Bié, tem como objectivo central apoiar o 
Governo de Angola através das suas instituições 
responsáveis no processo de gestão fundiária, 
visando a implementação do pacote legal sobre a 
terra com o fim de garantir os direitos fundiários 
dos cidadãos, sobretudo das comunidades rurais 
no intento de se alcançar um desenvolvimento 
territorial sustentável e integrado de todos os 
actores que intervêm no meio rural (camponeses, 
agricultores, fazendeiros, Estado, etc.).  
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 está financiado pela Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento (AECID) 


