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A conferência teve como objectivos, fazer uma 
análise conjunta dos pontos fortes, assim como 
dos desafios do Pacote Legal de Terras e 
conhecer melhor os processos de delimitação de 
terras comunitárias de cada província; entender a 
importância de segurança fundiária para a 
agricultura familiar, e como esta se insere no 
processo de desenvolvimento rural e apresentar a 
metodologia de desenvolvimento territorial como 
uma alternativa facilitadora dos processos de 
desenvolvimento.  
O primeiro painel abordou a Lei de Terras e as 
suas ramificações, onde os principais instrumentos 
jurídicos aprovados depois da lei 9/04 e o seu 
impacto no meio rural foram o foco da abordagem, 
tendo-se destacado a consagração na lei de terras 
vigente, da personalidade jurídica às comunidades 
rurais contrariamente a lei 21-C, que precisa 
apenas de um título que as confirme como tal.  
A necessidade de exploração dos conceitos de 
terrenos rurais e terrenos rurais comunitários, no 
âmbito do trabalho dos actores que intervêm na 
problemática de terras, foram outros aspectos 
referidos. A conferência concluiu ainda, que 
apesar da aprovação da lei de terras e dos 
diferentes instrumentos, são ainda necessários 
vários outros para que a sua implementação seja 
eficaz. Neste aspecto particular foi referido que os 
instrumentos precisam de estar em conformidade 
com a lei.  
Em relação aos limites ao Direito de Propriedade 
Privada no âmbito do direito Fundiário, ainda no 
primeiro painel, a primeira nota a reter é a de que 
o exercício dos direitos fundiários, em regime de 
propriedade privada da terra, está condicionado 
pelo fim económico e social, a que se destina a 
terra, bem como, ao exercício do direito a terra de 
uma forma que não contrarie a lei. Em suma, o 
princípio da propriedade originária do estado 
também limita o exercício do direito privado no 
âmbito do direito fundiário.  
O debate à volta dos dois primeiros temas mostrou 
a necessidade de se continuar a reforçar a 
capacidade de intervenção dos diferentes actores 
envolvidos na problemática da terra, assim como o 
aumento da frequência de eventos que 
proporcionem oportunidades de discussão dos 
assuntos inerentes as questões fundiárias.  
Ficou ainda patente no debate, a necessidade de 
se proceder a formulação de uma estratégia 
coerente de planeamento do território, que permita 
a definição dos espaços destinados a 
investimentos, mecanismos de acesso, reservas 
ambientais e habitação, entre outros. Outro 
aspecto que capitalizou as atenções dos parti-

cipantes é o papel das instituições do poder 
tradicional no processo de gestão das terras das 
comunidades rurais, tendo sido considerado, que 
em caso de conflitos decorrentes de 
procedimentos irregulares por parte dos sobas, 
deverá prevalecer sempre o interesse colectivo.  
O segundo painel que abordou Agricultura familiar, 
sua importância, teve dois momentos: estratégias 
do Governo para o Desenvolvimento Rural e Da 
Segurança, na Posse a um Desenvolvimento 
Rural. Neste painel, foi destacada a aprovação de 
dois grandes instrumentos de intervenção no meio 
rural pelo governo de Angola, no período que se 
seguiu ao fim do conflito armado, designadamente: 
a Estratégia de Combate à Pobreza e a Estratégia 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
desenvolvidos em dois grandes programas 
complementares entre si: o Programa de Extensão 
e Desenvolvimento Rural, e o Programa de 
Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza. A 
agricultura familiar foi considerada de grande 
importância tendo em conta o número elevado de 
pessoas que envolve e a sua produtividade, pelo 
que, precisa ser tida em conta, com a devida 
relevância nas estratégias de desenvolvimento. Os 
dados apresentados para fundamentar a 
importância da agricultura familiar mostraram que 
existe uma grande diferença entre as áreas 
cultivadas pelas famílias e a classe agrícola 
empresarial, indicando um ponto de partida para a 
projecção da segurança na posse, numa 
perspectiva de desenvolvimento rural.  
O encontro concluiu ainda que a segurança de 
posse tem de aumentar a propriedade, que seja 
aceite junto das instituições externas à 
comunidade garantir que ela possa permitir a 
geração de renda para as famílias rurais. Foi 
enaltecida a necessidade de se clarificar a relação 
que se pode estabelecer entre os direitos 
fundiários consagrados à luz do costume e da lei 
de terras, visto que a questão foi bastante 
discutida na fase de elaboração da lei de terras, 
porém o problema persiste.  
Uma questão para reflexão posterior colocada 
neste painel tem que ver com a possibilidade ou 
não de as comunidades rurais poderem evoluir de 
forma independente.  
A Gestão de Terra e Desenvolvimento Territorial 
foi o último tema a ser abordado, mas nem por 
isso pode ser considerado como secundário, afinal 
foi apresentada uma proposta metodológica de 
desenvolvimento territorial como alternativa que 
pode facilitar os processos de desenvolvimento, 
baseada na participação e na negociação, pela 
FAO. Os participantes foram informados sobre o 
ponto de situação da metodologia, estando neste 
momento a decorrer a preparação das condições 
para sua implementação a partir de Janeiro de 
2012, com a realização de um diagnóstico. A 
proposta foi entendida como uma oportunidade 



para a criação de sinergias dos diferentes sectores 
do desenvolvimento rural, como actores 
protagonistas do desenvolvimento.  
Com uma assistência de quadros das instituições 
públicas, académicas, sociedade civil e de 
cooperação internacional, vindos, principalmente 
das províncias do Bié, Huambo, Benguela, Kuanza 
Sul e Luanda, que lidam com a problemática de 
terras no país, a abertura da conferência contou 
com as intervenções do Engenheiro Paulo Vicente, 
Assistente do Representante da FAO e do 
governador do Huambo, Fernando Faustino 
Muteka e contou ainda com um presidium de 
Filomena Delgado, Secretária de Estado para o 
Desenvolvimento Rural e Ana Maria, Vice-
governadora da Província do Bié para o Sector 
Económico e Produtivo. 


