
Lei de Terras em Angola
Contexto e Processo de Aprovação



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.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.

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% 

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.



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 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 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;Razões para a extinção de direitos fundiários;

“ Direitos sobre a terra podem ser extintos por decurso 
do prazo…ou expropriação por benefício público”.

Período de regularização das ocupações informais;

“… um ano…3 anos depois.



Estrutura da Lei de terras 

Capítulo I
� Disposições e Princípios Gerais (definições e principios)

Capítulo II
� Dos Terrenos e dos Direitos (dos terrenos e dos direitos sobre os 

terrenos, direitos fundiários);

Capítulo III 
� Concessão de Direitos Fundiários (titulares, limites e 

competências);

Capítulo IV
� Disposições Processuais (nulidade, mediação e conciliação, 

arbitragem, justiça comunitária);

Capitulo V



Definições e Princípios 

"Comunidades rurais": comunidades de famílias 
vizinhas ou compartes que, nos meios rurais, têm os 
direitos colectivos de posse, de gestão e de uso e 
fruição dos meios de produção comunitários, 
designadamente, dos terrenos rurais comunitários designadamente, dos terrenos rurais comunitários 
por elas ocupados e aproveitados de forma útil e 
efectiva, segundo os princípios de auto-administração 
e auto gestão, quer para sua habitação, quer para o 
exercício da sua actividade, quer ainda para a 
consecução de outros fins reconhecidos pelo costume 
e pelo presente diploma ou seus regulamentos;



Definições e Princípios

Os terrenos rurais comunitários são os 
terrenos utilizados por uma comunidade rural 
segundo o costume relativo ao uso da terra, 
abrangendo, conforme o caso, as áreas 
complementares para a agricultura itinerante, complementares para a agricultura itinerante, 
os corredores de transumância para o acesso 
do gado a fontes de água e a pastagens e os 
atravessadouros, sujeitos ou não ao regime 
de servidão, utilizados para aceder à água ou 
às estradas ou caminhos de acesso aos 
aglomerados urbanos.



Definições e Princípios

"Domínio público": conjunto de coisas que o 
Estado ou as autarquias locais aproveitam para a 
prossecução dos seus fins, usando poderes de 
autoridade, ou seja, através do Direito Público, 
incluindo nomeadamente as coisas destinadas ao uso 
de todos, as coisas utilizadas pelos serviços públicos de todos, as coisas utilizadas pelos serviços públicos 
ou sobre as quais incida a actuação destes e as 
coisas que satisfaçam os fins de uma pessoa 
colectiva pública; 
"Domínio privado": conjunto de coisas não 
compreendidas no domínio público e sobre as quais 
recai a propriedade do Estado ou das autarquias 
locais;



Domínio Público do Estado
As águas interiores, o mar territorial, a plataforma continental, a 
zona económica exclusiva, os fundos marinhos contíguos, 
incluindo os recursos vivos e não vivos neles existentes;
o espaço aéreo nacional;
os recursos minerais;
as estradas e os caminhos públicos,
as pontes e as linhas-férreas públicas;
as praias e a orla costeira, numa faixa fixada por foral ou por 
diploma do Governo, conforme estejam ou não integradas em diploma do Governo, conforme estejam ou não integradas em 
perímetros urbanos;
as zonas territoriais reservadas à defesa do ambiente;
as zonas territoriais reservadas aos portos e aeroportos;
as zonas territoriais reservadas para fins de defesa militar;
os monumentos e imóveis de interesse nacional, contanto que 
hajam assim sido classificados e estejam integrados no 
domínio público;
outras coisas afectadas, por lei ou por acto administrativo, ao 
domínio público.



Principios fundamentais 
a) princípio da propriedade originária da terra pelo 
Estado;

b) princípio da transmissibilidade dos terrenos 
integrados no domínio privado do Estado;

c) princípio do aproveitamento útil e efectivo da 
terra; terra; 

d) princípio da taxatividade; 
e) princípio do respeito pelos direitos fundiários das 
comunidades rurais;

f) princípio da propriedade dos recursos naturais 
pelo Estado;

g) princípio da não reversibilidade das nacionalizações 
e dos confiscos.



Classificação dos Terrenos 
Terrenos 

Concedíveis Não Concedíveis

Terras do Domínio Público do EstadoTerras do Domínio Privado do Estado Terras Rurais Comunitárias

Terrenos Urbanas 

Terrenos  Rurais 

Terras Comunitários, Agrarios, 
Florestais, de Instalação, Viários 

Urbanizados, De Construção, Urbanizáveis



Direitos Fundiários

Direito de propriedade;

Domínio útil consuetudinário; 

Domínio útil civil;Domínio útil civil;

Direito de superfície;

Direito de ocupação precária;



Direito de Propriedade

O Estado pode transmitir a pessoas 
singulares de nacionalidade angolana, o 
direito de propriedade sobre terrenos urbanos 
concedíveis integrados no seu domínio 
privado.privado.
Direito de propriedade – previsto apenas 
para terrenos localizados no casco urbano ou 
sobre os quais já haja planos de urbanização, 
de que podem ser titulares apenas os 
cidadãos nacionais, tal como previsto pelo nº 
2 do art. 35...ou seja, 



Direito de propriedade sobre 
terrenos urbanos

É admissível a transmissão do 
direito de propriedade sobre 
terrenos urbanos integrados no 
domínio privado do Estado ou 
das autarquias locais, contanto das autarquias locais, contanto 
que tais terrenos estejam 
compreendidos no âmbito 
de um plano de urbanização 
ou de instrumento 
legalmente equivalente e 
haja sido aprovado o respectivo 
loteamento.



Domínio útil consuetudinário

São reconhecidos às famílias que integram as 
comunidades rurais, a ocupação, a posse e os 
direitos de uso e fruição dos terrenos rurais 
comunitários por elas ocupados e aproveitados de 
forma útil e efectiva segundo o costume. forma útil e efectiva segundo o costume. 

Domínio útil Consuetudinário – reconhecido as 
comunidades rurais em relação as terras por eles 
ocupadas, a sua consagração é uma consequência do 
princípio do respeito pelos direitos fundiários das 
comunidades rurais. 



Domínio útil civil

Domínio útil Civil – É um direito 
caracterizado pelo “uso e fruição de 
certa coisa (no caso de uma parcela de 
terra) como se de coisa sua ou terra) como se de coisa sua ou 
nossa”se tratasse. É neste particular um 
direito mais forte que o direito de 
superfície e mais próximo do direito de 
propriedade. 



Direito de Superfície 
Direito e superfície - traduz-se no direito de 
poder implantar uma coisa ou uma produção em 
terreno alheio, ou seja, consiste na possibilidade de 
usar a superfície de um terreno alheio para nele 
construir uma casa, fazer uma plantação ou outro 
trabalho relevante. Dele podem ser titulares nacionais trabalho relevante. Dele podem ser titulares nacionais 
ou estrangeiros. 
O superficiário paga uma única prestação ou certa 
prestação anual em dinheiro, fixada a título de preço 
no respectivo contrato, sendo o seu montante 
calculado de harmonia com os critérios estabelecidos 
por disposição regulamentar ...com a classificação do 
terreno e com o grau de desenvolvimento de cada 
circunscrição territorial.



Direito de ocupação precária

Direito de ocupação precária – É a forma mais 
fraca de posse da terra. Reside na possibilidade de 
ocupar temporariamente (máximo de 1 ano 
renovável) terrenos do Estado ou das Autarquias 
locais para instalações não definitivas destinadas a 
apoiar:apoiar:
a) a construção de edifícios de carácter definitivo;
b) actividades de prospecção mineira de curta 
duração;

c) actividades de investigação científica;
d) actividades de estudo da natureza e de protecção 
desta;

e) outras actividades previstas em regulamentos 
autárquicos.. 



Limites de Áreas a conceder

Órgão concedente Limites a conceder Tipo de 
terrenos

Governo Provincial De 2 a 1000 ha Urbanas, 
Rural, agrário Rural, agrário 

ou florestal

IGCA, mediante parecer 
da entidade que 

superintende a área

De 1000 a 10 000 ha Rurais 

Conselho de Ministros Acima de 10 000 há Rurais 



Forma de concessão, duração e 
direito resultante

Forma de Concessão Duração Direito resultante

Contrato Compra e venda Perpetuo Direito de propriedade

Contrato de aforamento Perpetuo Domínio útil civil

Cont. especial para direito de
superfície

Não superior a 60
anos

Direito de Superfície
superfície anos

Contrato especial de
arrendamento para o direito
precário

Não superior a um
ano

Direito de ocupação
precária

Reconhecimento de ocupação
de uso e posse de direitos

Perpetuo Domínio útil
consuetudinário, ou
direito consuetudinário



Concessão de direitos fundiários 
TITULARES

Podem ser titulares de direitos fundiários: 

� qualquer cidadão angolano adulto;
� O Estado através das Administrações Municipais, as 
autarquias locais, as universidades e institutos 
públicos;
associações, fundações e ordens profissionais;� associações, fundações e ordens profissionais;

� empresas públicas (por exemplo Sonangol, 
Endiama,etc.) e as sociedades comerciais com 
escritório central e representação em Angola;

� pessoas estrangeiros singulares ou colectivas que tem 
sede no estrangeiro mas representadas em Angola;

� Igrejas, Agências das Nações Unidas, organizações 
internacionais permita por lei;

� Comunidades rurais reconhecidas como tal, com ou 
sem título de reconhecimento.



Personalidade Jurídica das Pessoas 
Colectivas

Pessoas singulares
Seres humanos nascidos completamente e com 
vida
Pessoas colectivasPessoas colectivas

Colectividades de pessoas ou complexos 
patrimoniais organizados em vista de um fim 
comum ou colectivo a que o ordenamento 
jurídico atribui  a qualidade de sujeitos de 
direitos e deveres.



Características das Pessoas Colectivas

Centros de uma esfera jurídica própria

Autonomia relativamente às esferas jurídicas dos 
seus membros

Possuem um património próprio

São titulares de direitos e destinatários de deveres

Adquirem direitos e assumem obrigações através da 
prática de actos jurídicos, realizados em seu nome 
pelos seus órgãos



Pessoas colectivas

Associações - Colectividades de pessoas que não 
têm por escopo o lucro económico dos associados.

Fundações - Complexos patrimoniais ou massas de 
bens afectados por uma liberalidade à prossecução bens afectados por uma liberalidade à prossecução 
de uma finalidade estabelecida pelo fundador ou em 
harmonia com a sua vontade

Sociedades - conjunto de pessoas que 
contribuem com bens e serviços para o 
exercício de uma actividade económica dirigida 
à obtenção de lucros e à sua distribuíção pelos sócios



Personalidade e Capacidade judiciárias

Quem tiver personalidade jurídica tem igualmente 
personalidade judiciária;

A personalidade judiciária consiste na A personalidade judiciária consiste na 
susceptibilidade de ser parte.

A capacidade judiciária consiste na susceptibilidade 
de estar, por si, em juízo



Causas de extinção
Pelo decurso do prazo, sendo constituídos por certo tempo, se o 

contrato de concessão não for renovado;

b) Pelo seu não exercício ou pela inobservância dos índices de 
aproveitamento útil e efectivo durante três anos consecutivos 
ou seis anos interpolados, qualquer que seja o motivo;

c) Pela aplicação do terreno a fim diverso daquele a que ele se 
destina;

d) Pelo exercício do direito fundiário em contravenção do disposto 
no artigo 18º;

e) Pela expropriação por utilidade pública;

f) Pelo desaparecimento ou inutilização do terreno.



Declaração de nulidade

São nulas as decisões da autoridade concedente contrárias à Lei 
de Terras

A acção de nulidade pode ser intentada:

a) por associações de defesa do ambiente dotadas de 
representatividade;representatividade;

b) por associações de interesses económicos legalmente 
constituídas, actuando no âmbito das suas atribuições.

c) pelas comunidades rurais, para defesa dos seus direitos 
colectivos.

3 . É reconhecida às comunidades rurais personalidade e 
capacidade judiciárias.



Legitimidade passiva

A acção de nulidade deve ser intentada contra a 
autoridade concedente que haja proferido a 
decisão contrária à lei ou aos seus regulamentos;

A autoridade concedente é representada pelo A autoridade concedente é representada pelo 
Ministério Público;

Para a acção de nulidade é competente a Sala do 
Cível e Administrativo do Tribunal Provincial do 
lugar em que a autoridade concedente tenha a sua 
sede.



Resolução de conflitos (excepto nulidade)

Formas de resolução 
de Conflitos:

1. Mediação e Conciliação
( Tribunais). 

2. Arbitragem 

3. Modos Tradicionais ou 
Justiça Comunitária



Mediação e conciliação

1. Os litígios relativos aos, direitos fundiários são 
obrigatoriamente submetidos a tentativa de 
mediação e conciliação antes da propositura da 
acção no tribunal competente;

2. Exceptua-se do disposto no número anterior a acção 
de nulidade, a que se refere a secção anterior, que 
pode ser imediatamente proposta pelo interessado 
na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal 
Provincial competente.



Mediação e conciliação

Amediação é um processo que consiste na 
intervenção de uma entidade alheia ao conflito, que 
depois de conhecer as posições das partes, faz 
recomendações ou propostas de solução. 

A conciliação é uma negociação entre duas partes 
assistida por uma terceira entidade (representante do 
Estado ou pessoa escolhida pelas partes) que se 
incumbe de auxiliar os interlocutores a encontrarem 
uma plataforma de acordo.



Órgão de mediação e conciliação

1. A composição do órgão de mediação e conciliação e a 
tramitação do procedimento previsto nesta secção serão fixadas 
no Regulamento Geral de Concessão de Terrenos. 

Ver Artigos 209 a 212 do PRGCT

3. Quando o litígio recaia, sobre interesses individuais homogéneos 
ou colectivos, podem as entidades referidas no artigo 70.º nº1, ou colectivos, podem as entidades referidas no artigo 70.º nº1, 
(associações de defesa do ambiente, associações de 
interesses económicos e as comunidades rurais) tomar a 
iniciativa do procedimento de mediação e conciliação e nele 
participar, a título principal ou acessório;

5. O acordo resultante da mediação será reduzido a escrito e tem a 
natureza de transacção extrajudicial.



Arbitragem ou Tribunal Arbitral
Consiste na escolha pelas partes de pessoas (árbitros) que, agindo como 
juízes, ajudam a resolver o conflito

Vantagem: revolver o conflitos dentro de pouco tempo;

Composição: três membros, sendo dois nomeados por cada uma das 
partes, e o terceiro, que desempenhará as funções de árbitro-presidente, 
escolhido de comum acordo pelos árbitros designados pelas partes;escolhido de comum acordo pelos árbitros designados pelas partes;

Data de Constituição: momento em que o terceiro árbitro aceitar a sua 
nomeação e a comunicar às partes.

Onde funcionará: na sede do Governo da Província da situação dos 
terrenos ou da sua maior extensão e utilizará a língua portuguesa.

Prazo para proferir decisões: seis meses depois de constituído.

Normas aplicáveis: o tribunal arbitral julgará de acordo com as leis 
angolanas: Lei nº 9/04 (Lei de Terras) e Lei nº16/03 (do regime geral da 
arbitragem voluntária) 



Justiça comunitária
Consiste na resolução de 
litígios sobre as terras 
comunitárias surgidos no interior 
das comunidades rurais, de 
harmonia com o costume 
vigente na comunidade vigente na comunidade 
respectiva. 

Se uma das partes não estiver de acordo com a resolução 
do litígio nos termos da justiça comunitária ou tradicional, 
será o caso decidido pelos tribunais, sendo aplicável, 
neste caso, o disposto em matéria de sobre mediação e 
conciliação.



Situações Transitórias 
1. Os direitos de superfície constituídos ao abrigo da Lei n.º 21-C/92, 

seu Regulamento de Concessões e dos demais regulamentos 
locais ou especiais, ficam sujeitos ao regime do direito de 
superfície previsto na presente lei.

2. Aos direitos fundiários constituídos nos termos da legislação 
vigente antes da entrada em vigor dos diplomas referidos no vigente antes da entrada em vigor dos diplomas referidos no 
número anterior, aplica-se o regime do direito de superfície 
previsto na presente lei, contanto que:

a) os terrenos sobre que recaíam aqueles direitos não tenham 
sido nacionalizados ou confiscados;

b) os respectivos titulares tenham procedido à respectiva 
regularização nos termos e nos prazos previstos na Lei nº 
21-C/92 e seus regulamentos



Situações Transitórias 

Os processos de concessão 
que se encontrem pendentes, 
devem os requerentes, no 
prazo de um ano a contar 
da publicação do da publicação do 
regulamento geral ou 
especial aplicável, alterar 
o pedido de concessão, de 
harmonia com as disposições 
da presente lei, 
designadamente no que toca 
aos tipos de direitos 
fundiários nela previstos.



Títulos de Ocupação 
As pessoas singulares e as pessoas colectivas que ocupam, sem 
qualquer título, terrenos do Estado ou das autarquias locais, devem, 
no prazo de três anos a contar da publicação do regulamento geral 
ou especial aplicável requerer a emissão de título de concessão. 

A inobservância do disposto no número anterior implica a não 
aquisição de qualquer direito fundiário pelo ocupante, por força da aquisição de qualquer direito fundiário pelo ocupante, por força da 
inexistência de título.

Situação do 
Terreno

Acção a tomar Prazo previsto

Processo de 
concessão 
pendente 

Alterar o pedido de 
acordo com a Lei 9/04, 
quanto aos direitos 

1 ano a contar da data da 
publicação do regulamento 

Ocupação de 
terreno sem título 

Requerer a emissão de 
título de concessão 

3 anos a contar da 
publicação do regulamento 



Processo de regularização
Em caso de terras das comunidades rurais

O soba da aldeia dirige-se aos órgãos da administração local e apresentar 
verbalmente o desejo de legalizar as suas terras, depois de consultar toda 
a comunidade.

2. O soba e mais algumas famílias tradicionais ou antigas da comunidade 
devem indicar a área onde se localiza o terreno ao delimitá-lo e indicar 
também os produtos habitualmente cultivados, número e espécies de também os produtos habitualmente cultivados, número e espécies de 
animais que possui.
Todas estas informações devem ser registadas para constarem do título de 
reconhecimento que será emitido pela autoridade competente.

3. No fim, o soba receberá um documento, que é o titulo de ocupação, 
ficando uma cópia com os órgãos da administração e outra copia é 
enviada aos serviços de cadastro da província (Instituto Geográfico e 
Cadastral de Angola).

5. Depois de ter aprovados os passos anteriores, é emitido o titulo 
(documento emitido pelos Servicos Públicos de Cadastro) que confere a 
legitimidade do proprietário da terra.



Processo de Regularização

Em caso de terras das comunidades rurais ter 
em atenção o seguinte: 
O título de reconhecimento é gratuito, não devendo a 
comunidade pagar foros ou prestação de qualquer 
espécie. (Artº 72 do RGCT);espécie. (Artº 72 do RGCT);

O direito das comunidades rurais sobre as suas terras 
é reconhecido de forma perpéctua;

As comunidades podem perder o direito às suas 
terras quando as desocuparem livremente e pelo não 
uso prolongado.



Processo de regularização 
Em caso de um interessado
1. Apresentar um plano de exploração da terra aos serviços públicos de 
cadastro. 

2. Consultar a população local através do soba, apresentando o pedido de 
uso e aproveitamento, para que estes confirmem por escrito que o terreno 
está vago e não ocupado, nem abrangido pelo limite das terras 
comunitárias.comunitárias.

3. Fazer a demarcação provisória na presença do soba

4. Apresentar o pedido aos serviços públicos de cadastro que pedem o 
parecer da autoridade administrativa local para autorizar a demarcação 
definitiva

5. Dirigir três requerimentos às seguintes pessoas:
� Administrador Municipal
� Governador Local 
� Delegado de Financas do 1., 2. e 3.Bairros Fiscais



Processo de regularização

O Estado e as autarquias locais podem transmitir o direito à 
terra a titulo gratuito, para:

as famílias nas comunidades rurais com base dos terrenos 
comunitários desde que sejam ocupados e aproveitados 
segundo o costume;segundo o costume;

pessoas que pretendem integrar projectos de povoamento mas 
nao tem meios económicos suficientes e portadores de 
deficiência;

instituições de interesse público que prossigam a realização de 
fins de solidariedade social, culturais, religiosos ou desportivos;



Proibição da transmissão de 
concessões gratuitas

As pessoas que receberam gratuitamente um 
terreno, quando não precisarem dele, não podem 
nem vende-lo nem cede-lo à outras. 
Podem usufruir apenas esses outras pessoas que se Podem usufruir apenas esses outras pessoas que se 
encontram na mesma situação da que recebeu o 
terreno sem nada pagar. Este acto de transmissão 
deve ser autorizado pela entidade que atribuiu o 
terreno.



Titularidade e Registo
Termo a reter:

Titular: pessoa que tem detenha uma autorização escrita de uso e 
aproveitamento de terra, ou que adquiriu o direito através de 
ocupação, quer tratando-se de uma comunidade rural, quer tratando-
se de uma ocupação de boa fé.

Registo
Em geral as pessoas costumam registar nas conservatórias de registo Em geral as pessoas costumam registar nas conservatórias de registo 
predial a posse que detêm sobre determinado terreno. O Projecto de 
Regulamento Geral de Concessão de Terrenos diz (art. 200.º) quais os 
factos sujeitos a registo:
� a) A concessão de direitos fundiários e a renovação da concessão;
� b) A transmissão dos direitos fundiários resultantes das 

concessões;
� c) A revisão das concessões, determinada por autorização de 

alteração do seu objecto, finalidade ou modificação do seu 
aproveitamento.



Registo das Concessões 

Apenas os terrenos transmitidos através de um 
contrato de concessão estão sujeitos a registo. O 
reconhecimento das terras ocupadas pelas 
comunidades rurais é gratuito pelo que não estão 
sujeitos a registo. sujeitos a registo. 
Assim, e por força do mesmo regulamento, nenhum 
facto sujeito a registo produz efeitos em relação a 
terceiros senão depois de efectuado o respectivo 
registo. Ou seja, se outra pessoas depois ocupar a 
terra e haver litígio, a terra pertence a quem a tenha 
registado em primeiro 



Carta ao Administrador Municipal

Ao 
Exmo. Sr. Administrador Municipal
do Wako-Kungo
Kwanza Sul

Jesus Fernando Cardoso, natural de_______________, província de Kwanza 
Sul, casada, nascido aos __de ___ de_____, residente em ___________Seles, 
casa nº___, portador do BI. Nº. 00000000, passado pelo arquivo de casa nº___, portador do BI. Nº. 00000000, passado pelo arquivo de 
identificação de Kwanza Sul, aos ___ de __________ de __________.
Necessitando de legalizar uma parcela de terreno que ocupa na parte sul deste 
município conforme croquis de localização anexo a esta petição.
Vem mui respeitosamente solicitar ao Sr. Administrador digne mandar legalizar a 
referida parcela em seu nome pelo que

Espera deferimento
Wako-Kungo, aos ____ de ____________ de 200__

(Assinatura )


