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Nas suas propostas constituição apresentadas 
Na passada semana, o MPLA e a Nova Democracia 
(ND) defendem que a terra deve ser propriedade do 
Estado, enquanto a UNITA, FNLA e o PRS remetem 
Esta posse para o povo. 
Os primeiros sugerem que seja o Estado "a determinar 
As condições do aproveitamento da terra e dos seus 
Recursos, para benefício da comunidade", enquanto os 
Últimos propõem que "sejam dadas aos cidadãos as 
Devidas e justas garantias de indemnização em caso de 
Expropriação das suas propriedades pelo Estado". 
Para o partido no poder "a terra constitui propriedade 
Originária do Estado" podendo ser transmitida para as 
Pessoas singulares ou colectivas, visando o seu racional 
E efectivo aproveitamento, nos termos da Constituição 
E da Lei.Acrescenta que o Estado respeita e protege a 
Propriedade privada das pessoas singulares ou 
Colectivas e a livre iniciativa económica exercida nos 
Termos da Lei. 
O MPLA defende que os recursos naturais, sólidos, 
Líquidos ou gasosos existentes no solo, subsolo, no mar 
Territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma 
Continental sob jurisdição de Angola "são propriedade 
Do Estado", que determina as condições para a sua 
Concessão, pesquisa e exploração, nos termos da 
Constituição, da Lei e do Direito Internacional. 
A FNLA indica, por sua vez, que a terra é "propriedade 
Originária e tradicional do povo, podendo em determinadas 
Condições definidas por Lei, constituir 
Reserva do Estado." Este partido, com três assentos no 
Parlamento, ressalva que apenas os recursos naturais 
Existentes no solo, subsolo e nas águas territoriais 
Devem ser propriedade do Estado, 
O qual determina a sua exploração e utilização. 
Preconiza entretanto que o Estado proteja os recursos 
Naturais (...) bem como a propriedade privada e a posse 
Efectiva das terras, sem embargo a eventuais 
Expropriações, para utilidade pública, mediante a justa 
Indemnização. 
A UNITA é igualmente defensora desta alegação e os 
Argumentos apresentados pelo seu líder no último fim de 
Semana na província do Bié são praticamente os 
Mesmos que os da FNLA. Falando para a população 
Local, Samakuva admitiu que o Estado pode despojar as 
Terras, sempre que julgue necessário, mas com base 
Numa negociação com os proprietários. 
O PRS considera "propriedade do povo sob 
Responsabilidade do Estado federal" todos os recursos 
Naturais existentes no solo, subsolo, nas águas 
Interiores, no mar territorial na plataforma continental e 
Na zona económica exclusiva. Propõe que seja o Estado 



Federal a determinar as condições do seu 
Aproveitamento e utilização racional. 
Recomenda que a terra pode ser transmitida para 
Pessoas singulares ou colectivas "tendo em vista o seu 
Racional aproveitamento nos termos da Lei". 
É também favorável que o Estado respeite e proteja a 
Propriedade e a posse das terras pelos camponeses, sem 
Prejuízo da possibilidade de expropriação, para 
Utilização pública, mediante prévia negociação com 
Vantagem mútua. 
Acrescenta que todos os seus recursos naturais são 
Igualmente propriedade do Estado "que determina as 
Condições do seu aproveitamento em benefício de toda 
A comunidade", 
Este partido (2 assentos no Parlamento) está de acordo 
Em como o Estado deve proteger e respeitar os bens de 
Pessoas singulares ou colectivas bem como a 
Propriedade e a posse das terras pelos camponeses, 
"Sem prejuízo da sua possibilidade de expropriação por 
Utilidade pública. 


