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O ordenamento do território é, nos termos do artigo 2. 
alínea 1) da Lei n 03/04 de 25 de Junho, "a aplicação 
no território das políticas económico-sociais, 
urbanísticas e ambientais, visando a localização, organização 
e gestão correcta das actividades humanas". 
Apesar de um conceito jurídico, que não consome a 
dimensão ampla do ordenamento territorial, é pelo 
menos claro na visão de ordenamento territorial. 
A razão de ser do nosso artigo está no seguinte: A gestão 
dos solos é entendida em muitos círculos como a 
dimensão máxima do ordenamento do território. 
Confundem estes, o ordenamento do território com a 
gestão integrada dos solos. (…) 
Desta forma, ao falarmos do ordenamento do território 
e a gestão integrada dos solos, estamos a abordar sobre 
a visão estratégica do território enquanto unidade 
integradora de diversos recursos naturais e, por outro, 
o aproveitamento integrado dos solos enquanto realidade 
territorial. Parecendo um silogismo lógico 
filosófico, mas é este o entendimento que se pode ter 
destes dois compostos. E não é de forma distraída que 
estamos a diferenciar os conceitos de solos e território. 
Acontece que solo é um conceito muito mais 
reducionista que o de território. O conceito de 
território já consome o conceito de solo. Mas o inverso 
não é verdade. Esta distinção pode ser clarificada se 
recorrermos a dois diplomas fundiários fundamentais: 
Lei n.9/04 de 9 de Novembro, Lei de Terras, artigo 1., 
alínea h): solo, é a "camada superficial de terra sobre 
que recai a propriedade originária do Estado e 
aproveitamento útil, rural ou urbano, através da 
constituição de um dos diversos tipos de direitos 
fundiários previstos na presente lei". Claro que para a 
nossa abordagem, devemos fazer uma espécie de 
interpretação extensiva, procurando abranger ao 
conceito aqueles solos que não sejam propriedade 
originária do Estado. 
Lei n3/04 de 25 de Junho, Lei do Ordenamento do 
Território e do Urbanismo, artigo 2., alínea i): terra ou 
território, é "o espaço biofísico constituído pelo 
conjunto dos solos urbanos e rurais, do subsolo, das 
águas interiores, do mar territorial, da plataforma 
continental, bem como da zona económica exclusiva, 
enquanto elementos ou recursos contidos no interior 
das fronteiras territoriais nacionais com relevo para a 
execução dos respectivos instrumentos". 
É fácil de concluir que a Lei do Ordenamento do 
Território e do Urbanismo é muito mais ampla que a 
35 
Lei de Terras. 
E queremos chamar particular atenção ao seguinte: o 
conceito de ordenamento de território pressupõe a 
regulamentação ou a adopção de medidas para o 
controlo de espécies invasoras no território nacional. E 
chamamos particular atenção devido a ausência de 
diploma legislativo sobre a matéria. 



RETOMANDO O CENTRO DA QUESTAO 
O ordenamento do território pressupõe o 
Aproveitamento integrado dos solos. Desta forma, uma 
Determinada forma de aproveitamento dos solos, vejamos 
o fomento habitacional, não deve sacrificar outras 
Forma de aproveitamento do território, como é o caso 
Das politicas de conservação da natureza, do 
Aproveitamento dos recursos hídricos, paisagísticos e 
Mesmo culturais. 
Em termos gerais, estamos a falar que o ordenamento 
Do território deve ser de forma sustentada. 
Desta forma, a c1assificaçao dos solos é uma técnica de 
Ordenamento territorial que permite destinar os solos a 
Fins específicos, e o reconhecimento de outros espaços 
Que não tendo uma classificação de solo, têm outro 
Aproveitamentos económicos, como são as águas. É esta 
realidade que exige uma multisectorização no levantamento 
ou diagnóstico para o ordenamento do território. 
É assim que a aplicação das normas do ordenamento 
territorial, devem ser feitas tendo em conta as normas 
de aproveitamento de todos os recursos naturais, para 
que possa haver um aproveitamento integral e sustentado 
do território. E é esta a orientação respaldada no n.1 do artigo 15. 
Da Lei n3/04 de 25 de Junho: "A acção do 
ordenamento do território deve assegurar, através dos 
seus instrumentos, condições que propiciem uma utilização 
sustentável nos termos da presente lei, da Lei de 
Terras e demais legislação relativa á utilização dos 
recursos naturais". 
SOBRE A GESTÃO INTEGRADA DOS SOLOS 
Já dissemos que a gestão integrada dos solos significa o 
aproveitamento da terra, tendo em conta os seus 
múltiplos fins, traçados em instrumentos de 
qualificação fundiária. Também dissemos que a gestão 
integrada dos solos não é a dimensão máxima do 
ordenamento do território. Resta apenas dizer o seguinte: 
A necessidade de gestão integrada dos solos tem uma 
consequência imediata no contexto angolano: tendo o 
ordenamento do território em Angola uma função 
primariamente requalificadora, a necessidade de gestão 
integrada dos solos significa em muitos dos casos a reconversão 
de espaços que até agora estão aproveitados 
de modo não adequado a qualificação em instrumentos 
de ordenamento do território. E já fomos intercetados 
em função de um dos nossos artigos sobre a 
necessidade de identificarmos o elemento 
preponderante: o ordenamento do território deve estar 
subordinado aos usos que são dados aos espaços 
(preferimos designar espaços para abranger todos 
recursos naturais), ou estes espaços é que devem 
depender das medidas de ordenamento de território 
encarnadas em instrumentos específicos? 
Passeando pelas diversas disposições da Lei do 
Ordenamento do Território e do Urbanismo, daremos 
conta que o legislador não é tão rígido no sentido de 
fazer coincidir o ordenamento do território com os 
seus instrumentos. Em muitas ocasiões é possível fazer 
coincidir os instrumentos com os fins que são dados 
aos espaços. ELEMENTO DETERMINANTE PARA O 
ORDENAMENTO DO TERRITORIO 
Acontece que o denominador comum dos 
instrumentos de ordenamento do território é a função 



económica do recurso natural, quer seja a terra ou outro 
recurso. E nisto concordamos com Armando 
Morais Guerra in Temas de Direito Fundiário e do 
Ordenamento do Território, pág.190, ao dizer que "O 
ordenamento do território é um moderno conceito que 
tem a sua origem na ciência da economia, tido como 
uma técnica que visa encontrar a utilização óptima do 
espaço em função dos recursos naturais e das 
actividades económicas". E mesmo o artigo 4. n.1 da 
Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo, 
diz que "O ordenamento do território visa em geral a 
criação de condições favoráveis, que garantam os fins 
gerais do desenvolvimento económico e social, do 
bem-estar social, de defesa do ambiente e qualidade de 
vida dos cidadãos ... " 
Desta forma, o elemento determinante para o ordenamento 
do território é a aptidão económica dos espaços. 
E o primeiro efeito prático que resulta desta conclusão, 
é que os planos de ordenamento territorial, que 
desdobram-se em Planos Directores Municipais, Planos 
de Pormenores, entre outros, devem partir do 
diagnóstico económico. Mesmo a questão da erosão 
dos solos, é um dado com reflexos económicos. É um 
dado a ser recomendado aos administradores 
municipais e governadores provinciais que á luz do 
Decreto-Lei n.2/0? de 3 de Janeiro têm 
responsabilidades acrescidas no domínio do 
ordenamento do território. Concluindo: 
O aproveitamento integrado dos solos não deve ser 
confundido com o ordenamento do território. Este 
conceito é mais amplo que aquele. 
O ordenamento do território deve ser feito de modo 
integrado, permitindo desta forma um aproveitamento 
equilibrado dos espaços. Para tal, é necessário que o 
ordenamento do território, repetimos, não seja 
percebido como o ordenamento dos solos. Mas sim 
com a dimensão do artigo 2., alínea i) da Lei do 
Ordenamento do Território. 
Quer as acções de ordenamento do território, quer as 
acções de aproveitamento dos solso, devem ser feitas 
de acordo cós as medidas de preservação do ambiente, 
que passa pela avaliação dos impactes ambientais em 
determinadas actividades, nos termos das disposições 
constantes do Decreto n.51/04 de 23 de Julho. 


