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O acelerado crescimento económico que tem tornado o 
País tão atractivo para os investidores tem sido acompanhado 
pelo consequente aumento do interesse na propriedade 
em território nacional, com particular destaque 
para o litoral do País. 
À luz da Constituição angolana, a terra é propriedade 
originária do Estado. Este concede direitos aos seus 
cidadãos sobre par.celas, consoante os procedimentos 
legais previstos na Lei de Terra aprovada em 2004. 
A quantidade de terrenos disponíveis pelo País fora 
deveria ser paralela à facilidade de aquisição por parte 
dos seus cidadãos, no entanto, e apesar dos vários programas 
governamentais voltados para o efeito, a realidade 
mostra um processo de aquisição pejado de “zonas 
cinzentas” em que dificilmente o proprietário se sente 
seguro de o ser, mesmo após a construção do muro que 
pretende assegurar a propriedade. 
As dificuldades no caminho dos aspirantes a proprietários 
são muitas. Desde a inflação vivida no sector imobiliário 
nacional (particularmente a nível da capital), a 
um número desconhecido de intermediários que prometem 
o mesmo terreno a mais que uma pessoa, passando 
ainda por um processo de legalização de terrenos pouco 
claro em que o utente é frequentemente vítima da falta 
de informação sobre as competências das instituiições 
responsáveis. 
Neste contexto, não faltam relatos dramáticos de 
pessoas que apostaram as suas economias na compra de 
um terreno e viram os seus sonhos de propriedade frustrados, 
frequentemente, já numa) fase de construção ou 
de tomada de posse da respectiva área. 
O histórico de ocupações e de demolições em zonas e 
bairros em crescimento testemunha a insegurança que 
reina no sector e justifica a inquietação tanto dos compradores 
como dos órgãos encarregados da fiscalização, cuja 
tarefa de ordenamento territorial é muitas vezes dificultada 
pela informalidade que ainda se vive no País. À parte 
da construção anárquica por manifesto desconhecimento 
da regulamentação da propriedade, e da manifesta falta 
de documentação, os governos provinciais são frequentemente 
confrontados com situações em que populações 
que já foram realojadas em projectos habitacionais para o 
efeito vendem as suas propriedades e regressam às zonas 
de origem afim de reclamar novo realojamento. Mais 
grave ainda, as burlas não se cingem à população. 



Recentemente, o Governo Provincial de Luanda foi obrigado 
a considerar a legalização de habitações construídas 
em terrenos destinados ao realojamento de pessoas, 
ilegalmente cedidos por funcionários do próprio GPL 
nos arredores do bairro da Camama. 
Os espaços terão sido cedidos por fiscais do GPL em 
troca da construção de habitações para vendas que os 
fiscais efectuavam com lucros que variavam entre os 10 
mil e os 18 mil USD por residência. Alguns dos fiscais 
em causa foramjá detidos, enquanto o GPL estuda a 
possibilidade de legalização das casas dos lesados, sendo 
uma das contrapartidas a denúncia dos fiscais que 
cederam os espaços. 
As burlas de que as pessoas são vítimas na compra de 
terrenos resultam também do desconhecimento das leis 
e medidas governamentais. 
A maleabilidade das decisões e dos projectos traduz-se 
nas frequentes alterações na jurisdição das instituições 
e respectivos dirigentes, tornando-se uma das principais 
causas da confusão generalizada. 
A concessão de parcelas de terreno, que já foi da responsabilidade 
das administrações municipais) está actualmente 
entregue aos govemos provinciais, no caso de 
parcelas até 5 hectares. Porém,já existiram períodos em 
que foram criadas comissões específicas para a concessão 
de espaços. Outros períodos ocorreram em que as administrações 
municipais foram concessoras autónomas de 
terrenos. Estas instituições foram sendo postas total ou 
parcialmente à margem do processo à medida que emergiam 
irregularidades. 
Actualmente, são o GPL e o Instituto do Planeamento e 
Gestão Urbana de Luanda (IPGUL) as ipstituições indicadas 
para esclarecimento prévio sobre a condição dos 
terrenos, assim como sobre a viabilidade de projectos. 
Quando se trata de um espaço superior a 5 hectares, 
a cedência cabe ao Ministério do Urbanismo e 
Construção, que surgiu da agregação entre o Ministério 
do Urbanismo e Ambiente e o Ministério das Obras 
Públicas, cujas competências foram muitas vezes confundias 
com as do Gabinete de Reconstrução Nacional, 
que, por sua vez, foi o gestor das reservas fundiárias do 
Estado, e que viu recentemente parte das suas principais 
atribuições passarem para a 50nangoI. 
Os caminhos da legalização 
O processo de compra e legaliza ção de terras deve 
começar com a definição da finalidade que se pretende 
dar ao espaço, segundo especialistas, que recomendam 
ainda a prévia solicitação de informação sobre a condição 
jurídica do (espaço a requerer. Tal informação A 
deve ser requerída na administra- c ção municipal onde 
estiver locali- d zado o espaço ou, no caso de Luanda, 



no IPGUL, que tem a competência de gerir o urbanismo 
da cidade capital. 
Comprovada a disponibilidade do terreno, o requerente 
recebe uma declaração de concessão provisória da administração 
municipal e deve seguir os passos no sentido 
de assegurar o direito de superfície. Nestas fase os especialistas 
indentificaram ja um certo comodismo depois 
da recepção da declaração provisória, sobretudo quando 
se trata de espaços para edificação urbana, dando 
muitas pessoas inicio as obras, perigando o processo de 
legalização. 
Para a solicitação do direito de superfiie, a documentação 
deve ser entregue na administração municipal, para 
posterior encaminhamento para o Governo Provincial, 
que no caso se Luanda, por sua vez solicita o parecer do 
IPGUL, que tem ainda a missão de calcular o custo do 
direito desuperficie a ser pago pelo o espaço. 
Segundo um especialista consultado pelo o Expansão, 
não existe um período estipulado para o deferimento do 
processo, estando o tempo total de um processo de legalização 
de terreno “muito ligado a pressão requerente”. 
Se o espaço for para fins agrícolas, as condicionantes são 
exigências de que a área seja superior a 600 metros quadrados 
e que esteja localizada em zonas rurais. Embora 
não esteja legislado assim, os requerentes normalmente 
solicitam o parecer do Ministério da Agricultura. 
Os preços 
A nebulosidade existente no processo de concessão e 
legalizaçao de terrenos tem elevado os custos dos mesmos 
e criado condições parao crescimento de mercado paralelo 
(com os respectivos intermediários) que promete a 
compra de terrenos sem as vicissitudes e dúvidas de que 
o público tem sido vítima. Estes agentes, que frequentemente 
se limitam a agilizar os processos de obtenção das 
declarações provisórias, lucram várias vezes o preço que 
pagam pela concessão ao Governo (normalmente inferior 
a 100 USD). 
Actualmente, o GPL está a conceder 35 m2 no bairro do 
Zango a 60 mil Kz (cerca de 650 USD). 
O Expansão apurou que, em simultâneo, e informalmente, 
os mesmos terrenos estão disponíveis por entre 6 
e 10 mil USD, pela mão de intermediários. 
Na zona do Benfica, no município da Samba, terrenos 
de 50 m2 concedidos por cerca de 800 USD no ano 
passado estão actualmente disponíveis por entre 10 mil e 
12 mil USD (sempre sujeitos a discussão), prova das distorções 
inflacionárias introduzidas pelos intermediários. 
Além dos custos de concessão,)S requerentes devem 
pagar para 1 aquisição do direito de superfície, cujo os 
valores variam entre 8 e 108 USD jm2, dependendo 
do nível de urbanização e localização do espaço. Um 



terreno localizado numa zona não urbanizada nas zonas 
periféricas de Luanda custa o mínimo, sendo que um 
terreno no centro da cidade custará o máximo previsto. 
Em relação aos preços informais de compra, os terrenos 
no centro da cidade rondam os 2mil USD. 
Os direitos e os camponeses 
Pelo facto de durante muitos anos terem ocupado, para 
as suas actividades, zonas que hoje interessam para edificações 
urbanísticas, a classe camponesa ocupa lugar de 
destaque no processo de venda e concessão de terrenos, 
já que são os principais vendedores particulares (fora do 
centro da cidade). 
É bom lembrar que a desorganização no sector é parte 
do processo de reconstrução e desenvolvimento de um 
País que viveu um longo e pernicioso período de conflito. 
As irregularidades e contusões que se verificam são 
próprias do momento actual, que obriga a um esforço no 
sentido do reordenamento à escala nacional, com a carga 
histórica que lhe é adjacente. Neste sentido, a criação 
do futuro Guiehé Predial, aprovado recentemente em 
Conselho de Ministros, poderá centralizar e uniformizar 
o processo de aquisi2 ção com vantagens evidentes 
para o tecido social e para o desenvolvimento do País. O 
referido guiché pretende, à semelhança do Guiché Unico 
de Empresas, facilitar e agilizar o processo de aquisição e 
formalização dos direitos de propriedade da terra 
Enquadramento Jurídico 
O jurista Alegria Ekongo do GPL esclareceu que, entre 
os vários direitos fundiários previstos, 
o domínio útil consuetudinário reconhece o direito de 
propriedade perpétua aos camponeses que é concedido 
não por meio de um contrato como tal, mas sim, pelo 
reconhecimento 
do Estado. Na referida condição os proprietários podem 
conceder ou vender a respectiva parcela a terceiros. 
Quando as zonas ocupadas por camponeses interessam 
ao Estado, os primeiros são indemnizados, proporcionalmente 
se já estiverem a beneficiar 
do direito consuetudinár,io, e desproporcional mente 
caso ainda não estejam a beneficiar do referido decreto. 
O domínio útil civil e o direito de propriedade são os 
outros Direitos Fundiários que concedem o direito de 
exploração perpétua ao requerente. O jurista esclarece 
que a diferenca entre ambos está no’ facto de o domínio 
útil civil, apesar de ser um reconhecimento tal como o 
direito consuetudinário, ser utilizado para os terrenos 
em zonas urbanas, enquanto o direito de propriedade 
se transfere à propriedade por tempo indeterminado, 
mediante cláusulas contratuais. 
O direito de superfície e de ocupação precária são os 
outros regimes previstos na legislação, sendo que o 



direito de superfície determina a exploração do espaço 
por um tempo determinado de 60 anos, findos os quais 
a titularidade volta a ser do Estado, qúe pode voltar a 
negociar com a mesma ou outra pessoa, sendo que o 
ocupante tem o direito de preferência. O direito de ocupação 
precária tem um período de exploração não superior 
a um ano e as construcões a serem edificadas no 
local devem ser de carácter removível (à semelhanca do 
verificado em zonas’ como a Ilha de Luanda), segundo 
Alegria Ekongo, que esclarece também que nestes casos 
a actividade a ser explorada no espaço requerido determina 
o tipo de direito a conceder. 


