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Cap. – Capítulo ; C.C – Código Civil; Cfr. – Conferir ou confrontar; CPC – Código 
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Registo Predial; DL – Decreto Lei; DR – Diário da República; E - Excepção; Ed. – 
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onal do Estado; n.º (s) número(s); ob. cit. – obra citada; p. – Página; pp. – Páginas; 
ref. - refundida; R – Regra; Reimp. – Reimpressa; RGI – Regulamento do Guiché do 
Imóvel; s. – Seguinte; ss. – Seguintes; TC – Tribunal Constitucional; Trad. - Tradu-
ção; TS – Tribunal Supremo; UAN – Universidade Agostinho Neto; Vol. – Volume; 
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 tema do artigo científico aqui apresentado, serviu 

de inspiração da terceira secção do primeiro capí-

tulo da nossa dissertação de mestrado1 naquela 

ocasião não tivemos oportunidade de esgotar to-

das as questões que achamos conveniente em 

cumprimento das regras para dissertação e acharmos ser uma 

oportunidade em desenvolver, uma vez que, trata-se de um as-

sunto que mais controvérsia se levanta no ordenamento jurídico 

angolano. 

A problemática da terra em geral e em particular dos di-

reitos sobre os terrenos ainda não mereceu o tratamento multi-

disciplinar2, todavia, inquietações surgem em torno da transmis-

sibilidade da terra integrada no domínio privado do Estado, seu 

património originário, que devido a demanda dos solicitantes de 

direitos fundiários o Estado não responde e quando faz rara-

mente fá-lo cumprindo adequadamente a lei, tornando impossí-

vel a transmissão desses direitos.  

O legislador fundiário na tentativa de integrar e multidis-

ciplinar a problemática de terras, escapando a afirmação de que 

seja uma lei agrária, procurou curar os fins económicos, sociais 

e urbanístico em geral da imbricação entre a problemática fun-

diária e o ordenamento do território, todavia, transformou a Lei 

de Terras em imobiliária com conteúdo real administrativo. 

A lei fundiária é alvo de critica, sobretudo, ao consagrar 

o princípio da terra património originário do Estado, afasta a 

possibilidade do reconhecimento de aquisição de propriedade 

fundiária por sucessão legitimária segundo a prática costu-

meira3, deste modo ignora-se a realidade sociocultural do povo 

 
1 Francisca Bentral, A transferência dos imóveis para o domínio privado do Estado 
após a independência de Angola, Lisboa, 2019, pp. 67-79. 
2 Reconhece o legislador no primeiro paragrafo do preambulo da Lei n.º 9/04, de 09 
de Novembro, Lei de Terras. 
3 A Carta Lei de 9 de Maio de 1901 sobre o regime de concessão de terrenos nas 
províncias ultramarinas, reconhecia o direito de propriedade aos indígenas por 
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angolano.   

O presente trabalho visa o enquadramento da problemá-

tica fundiária, analisaremos apenas a I e II Subsecção da II Sec-

ção do Capítulo II da Lei de Terras, matéria reservada aos domí-

nios do Estado e direitos fundiários.   

 

II. DOMÍNIOS DO ESTADO 

 

1. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DE MATRIZ ANGOLANA 

 

Antes da ocupação territorial angolana pelos portugueses 

os terrenos fundiários não pertenciam ao domínio do Estado, 

mas no domínio privado através dos membros da família por su-

cessão costumeira 4. Porém, a doutrina diverge quanto a origem 

do domínio público, pelo facto de na antiguidade, sobretudo, o 

Direito Romano ignorava a dicotomia entre propriedade privada 

e a propriedade pública, bem como a possibilidade da existência 

de uma dominialidade afastada da titularidade privada5. 

 Quanto a historicidade fundiária angolana, o poder 

 
sucessão legitimária segundo os usos e costumes locais, sendo que, a sua transmissão 
por testamento, ou qualquer outra forma, de indígenas para indígenas, ficava depen-
dente de prévia autorização ou de confirmação do Governo da Província (artigo 3.º da 
Lei e artigo 3.º do Regulamento). As propriedades dos indígenas distinguiam-se em 

três tipos: 1.º propriedade por eles adquirida nos termos da lei geral tipos ou especial 
(artigo 8.º do Regulamento); 2.º propriedade «perfeita» em relação a terenos que hou-
vessem cultivados por mais de 20 anos. Aqui não se trata de propriedade «perfeita», 
na medida em que a mesma lei no § único do artigo 3.º e o artigo 4.º do Regulamento 
ressalvam que uma lei especial regulará os casos «em que aos indígenas poderão ser 
conferidos títulos de propriedade perfeita, em relação a terrenos que hajam cultivados 
por mais de 20 anos»; 3.º propriedade dos terrenos por eles habitualmente cultivados 
que fossem compreendidos na espera das concessões.  
4 Antes e depois da ocupação do território angolano pelos portugueses a concepção 
política administrativa não estatual, o poder era exercido por reinos formados por tri-
bos da mesma etnia e a terra era adquirida de acordo com usos e praticas costumeira 
seguindo a linhagem matriarcal ou patriarcal.  
5 Vide José Luís Bonifácio Ramos, Domínio público e domínio privado: mitos e som-
bras, Estudo em Homenagem ao Professor Dr. Sérvulo Correia, Vol. II, Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 488 e 492.   



_768________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

colonial foi regulamentando casuisticamente o processo de con-

cessão de terra a favor de particulares (portugueses ou estrangei-

ros excluindo os autóctones) que pudessem lavrá-la e aproveitá-

la a terra sem dono por um determinado período6, de contrário 

as terras seriam confiscadas em proveito comum.  

 A regulamentação fundiária passou a ser enquadrada por 

leis-quadro apenas no século XIX, isto em defesa da valoração 

económica dos territórios coloniais, do combate à especulação 

imobiliária e da salvaguarda da soberania portuguesa em 

África7. A legislação fundiária colonial estruturava-se pelo prin-

cípio da discriminação distributiva entre direitos fundiários de 

colonos e dos colonizados, visto que, aos primeiros eram conce-

didas terras para fins de instalação das suas habitações e de fei-

torias no litoral, estabelecimentos comerciais e de exploração 

agrícolas, silvícolas e minerais, enquanto que os indígenas eram 

obrigados a retirar-se das zonas ou a confinar-se a áreas mais 

restritas e desfavoráveis8.   

 Foi a Carta Lei de 21 de Agosto de 1856 o primeiro di-

ploma fundiário que, de modo preciso e uniforme, regulou a con-

cessão de terrenos no Ultramar cuja premissa assenta no princí-

pio de que o Estado é o senhor dominial universal de todos os 

terrenos nas colónias. Dispunha o artigo 1.º que «todos os terre-

nos baldios do ultramar pertencentes ao Estado poderão ser alhe-

ados […]». 

 Escreve Oliveira Ascensão que «o sistema fundiário [co-

lonial] assegurou bem ao longo da história a proibição da apro-

priação meramente especulativa da terra, tendo garantido menos 

 
6 Antes da promulgação da Carta de Lei de 21 de Agosto de 1856, vigorava na pro-
víncia de Angola o Regulamento de 12 de Fevereiro de 1676 e a Portaria Régia de 10 

de Outubro de 1838, que orientava que distribuíssem os terrenos sem domínio parti-
cular por aqueles que a pretendessem cultivar segundo a Lei da Sesmarias, promul-
gada em 1375 pelo D. Fernando, Rei de Portugal.    
7 Vide Diário da Câmara dos Senhores Deputados, sessões n.º 6, de 12 de Janeiro de 
1901; n.º 19, de 14 de Fevereiro de 1901; e n.º 26, de 23 de Abril de 1909. 
8 Sobre o assunto vide o nosso, A transferência dos imóveis para o domínio privado 
do Estado após a independência de Angola, Lisboa, 2019, pp. 22 e 23. 
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a satisfação do aproveitamento efectivo que foi depreciando ao 

longo dos tempos com o crescimento demográfico e que por mo-

tivos burocráticos o sistema dificultou a passagem da terra à pro-

priedade privada»9.   

 Com o advento da independência dá-se a apropriação 

pública da terra, mas a dialéctica da relação dos autóctones com 

a terra manteve-se, isto é, apascentação de gados, dedicação à 

caça ou à agricultura de subsistência e alimentação. Por sua vez, 

o legislador constituinte de 1975 consciente dos problemas das 

terras que a massas camponesas enfrentava, comprometeu-se em 

resolver tais problemas para o interesse dessa classe10.   

 Revista a Lei Constitucional em 1992, o legislador não 

manteve a promessa firmada em 1975 com a massas camponesas 

‒ actualmente comunidades rurais ‒ por sentir-se obrigado a mu-

dar de ideologia socialista para optar o capitalismo abolindo al-

guns princípios fundiários, e declarou que o Estado é o proprie-

tário originário da terra (art.º 12.º, n.º 3 da Lei Constitucional 

mesma redação dada ao art.º 15.º, n.º 1, da Constituição) sem 

alterar os valores de aferição da realidade social, com isso, co-

loca-se a problemática da relação com a propriedade da terra ad-

quirida pela prática costumeira.  

 Por nossa parte, entendemos que tal questão não se co-

locaria se o legislador destacasse terrenos integrados no patri-

mónio público e privado do Estado e das autarquias locais e ter-

renos reservados ao poder tradicional, que esperançou o retorno 

deste bem no seu domínio após séculos de lutas de resistências 

contra o regime colonial. Por essa e outras observações, consi-

deramos que a estruturação do actual sistema fundiário não di-

fere do sistema fundiário colonial que durante séculos negou o 

 
9 Vide José Oliveira Ascensão, Direitos de Utilização da terra, p. 5, disponível em 
[http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Ascensao-Jose-de-Oliveira-
DIREITOS-DE-UTILIZACAO-DA-TERRA.pdf]  
10 A segunda parte do artigo 9.º da Lei Constitucional de 1975, estabelece que «À 
República Popular de Angola caberá muito especialmente resolver o problema das 
terras, no interesse das massas camponesas». 
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direito de propriedade privada da terra aos aborígenes11, por ou-

tro lado, o decreto de que a terra é o bem «originário» do Estado 

é uma afirmação erróneo, visto que a formação do Estado é re-

cente e a terra sempre esteve titulada pelas famílias integrada na 

comunidade rural concedida pelas regras do direito costumeiro.  

 Com a passagem exclusiva desse bem ao Estado, ques-

tiona-se a titularidade dos terrenos adquiridos antes e depois da 

consagração deste princípio? Para José Armando Guerra, que 

este princípio «aponta para um sentido que repousa na ideia sin-

gela de a terra mesmo quando titulada já por particulares sempre 

foi originariamente propriedade do Estado, pelo que, sendo o Es-

tado sempre o originário da terra, toda a porção da terra que se 

ache actualmente sob titularidade de terceiras entidades foi con-

cedida pelo Estado»12.  

 Por seu turno, a Lei n.º 21-C/92 de 1992, estabelece nas 

suas disposições finais que «toda a terra ocupada ou concedida 

por organismo do Estado a pessoa singular ou colectiva antes e 

depois do dia 11 de Novembro de 1975, sem prejuízo do dis-

posto da legislação especial, é considerada em regime de uso e 

aproveitamento», nos temos do artigo 30.º da lei em referência 

«todos os casos de propriedade sobre as terras agrárias serão res-

peitados salvo no caso de ter havido confisco ou ser confiscá-

vel». Quanto a protecção da propriedade sobre as terras para fins 

não agrários e para fins especiais13, a lei é omissa.  

 As disposições normativas acima referidas não são 
 

11 Opina José Armando Morais Guerra, Temas de direito fundiário e de direito do 
ordenamento territorial, Lisboa, junho, 2002, pp. 81 «a criatividade [apresentada 
deste] modelo jusfundiário é apertado, pois, Angola com grandes espaços  fundiários 
por aproveitar, por ocupar e explorar em termos efectivos, dificilmente se poderá afas-
tar dos traçados estruturais das relações jurídicas fundiárias o que o modelo colonial 

foi construindo ao longo dos séculos até chegar à consagração da figura […]».  
12 José Armando Morais Guerra, ob. cit., p. 82. 
13 Actual lei fundiária classifica os terrenos fundiários em função dos fins urbanísticos 
em terrenos urbanizados, terrenos de construção e terrenos urbanizáveis (art.º 21.º) e 
os terrenos rurais são classificados em função dos fins a que se destinam e do regime 
jurídico a que estão sujeitos, em terrenos rurais comunitários, terrenos agrários, terre-
nos florestais, terrenos de instalação e terrenos vários (art.º 22.º).   
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acolhida na Lei n.º 9/04, de 9 de novembro14, pois, o legislador 

subtraiu a prioridade às questões agrárias para dar primazia aos 

tipos de direitos fundiários descrito no art.º 34.º.  

 

2. DO DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO DO ESTADO: TER-

RENOS CONCEDÍVEIS E NÃO CONCEDÍVEIS 

 

Importa referenciar que a dominialidade foi equacionada 

no Direito francês quando se procurou impedir o Rei de dissipar 

o património nacional15, por meio da aprovação de importantes 

diplomas legais, designadamente de duas ordonnance, a ordon-

nance de Moulins, de 1566, e a ordonnance de Blois, de 1579 e 

do Édito de 168316.  

 Como se vê nos artigos 28.º e 29.º da LT, o domínio pú-

blico é designado por domínio do Estado. O conceito de domínio 

público do Estado repete a técnica da definição por exclusão dos 

bens que se encontram fora do comércio jurídico e como tal são 

inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis 

 Por sua vez, entende-se que integram no domínio pri-

vado do Estado, terrenos que o Estado pode conceder a pessoas 

singulares ou colectivas para o seu uso e aproveitamento, respei-

tando a sua protecção, as questões de natureza ambiental e a sua 

exploração sustentável, desde que não tenham entrado no regime 

da propriedade privada de uma pessoa particular ou colectiva. 

 A propriedade dos terrenos incluídas quer no domínio 

público quer no domínio privado são classificados em função 

dos fins a que se destinam e do regime jurídico a que estão su-

jeitos. É neste contexto jurídico que a Lei de Terras, consagra 

 
14 Todo o preceito legal que for mencionado sem indicação da origem, pertence a Lei 
de Terras n.º 9/04, de 9 de novembro. 
15 Marcel Waline, les mutations dominiales: étude des rapports des administrations 
publiques à l´occasion de leurs domaines publics respectifs, paris, 1925, pp 32-33. 
16 O Édito de 1683 confirmou, expressamente, os direitos de propriedade da coroa 
sobre as ilhas, sobre os moinhos, os direitos de pesca, as portagens, os direitos sobre 
os canais e rios navegáveis. 



_772________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

dois critérios: o critério dos fins a que se destinam e a possibili-

dade ou impossibilidade de serem concedidos17.   

 Segundo o critério dos fins a que se destinam o n.º 2, do 

art.º 19.º, reitera duas classes de terrenos: em concedíveis e não 

concedíveis. Os terrenos concedíveis em que o Estado tenha a 

propriedade originária classificam-se em terrenos urbanos e em 

terrenos rurais, feita nos planos gerais de ordenamento do terri-

tório ou na sua falta ou insuficiência, por decisão das autoridades 

competentes, n.º 6, do mesmo preceito legal. Desta feita, a terra 

é único objecto do direito fundiária contemplado como concedí-

veis. 

 Sublinhasse que a lei proíbe a transmissão de proprie-

dade privada aos terrenos rurais, conferido apenas o direto de 

reconhecimento a ocupação, posse e os direitos de uso e fruição 

as famílias que integram as comunitárias rurais sobre estes ter-

renos segundo o costume, artigos 35.º, n.º 3 e 36.º, n.º 1. 

 Os não concebíveis são os terrenos integrados no domí-

nio público do Estado e os terrenos comunitários, art.º 19.º, n.º 

7. Portanto, os terrenos concedíveis estão sujeitos ao regime ju-

rídico do domínio privado do Estado ou das autarquias locais. 

Entende José Alberto Vieira que «segue um regime próprio»18.   

Ademais, a omissão da lei em não distinguir os terrenos 

concedíveis que integram na propriedade privada do Estado e os 

das autarquias locais, é um atraso legislativo.  

 

3. A TERRA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO ESTADO 

 

Segundo a teologia a terra era entendida como um disco 

 
17 Decreto n.º 33 727, de 22 de junho de 1944, que aprova o Regulamento para a con-
cessão de terrenos do Estado nas colónias continentais de África, consagra o critério 
da possibilidade de concessão, distinguindo três grupos de terrenos, nomeadamente: 
terrenos concedíveis, terrenos não concedíveis e terrenos só ocupáveis por licença es-
pecial.  
18 Cf. José Alberto Vieira, Direitos Reais de Angola, 3ª ed., Petrony Editora, Abril 
2019, p. 793. 
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imenso colocado sobre as colunas19 pertencente aos seus habi-

tantes, contemporaneamente entendesse que o Estado é o sujeito 

universal deste recurso, reconhecendo apenas os direitos reais de 

gozo ou de aproveitamento útil sobre este bem a favor das pes-

soas que nela habitam.    

 A terra é território do Estado como seu elemento que de-

marca as fronteiras do exercício da soberania do jus imperii, 

sendo ela um suporte de habitação da população residente no 

território do Estado, integrando cidadãos nacionais e estrangei-

ros residentes.  

 A terra é de múltiplos usos, abriga riquezas naturais, mi-

nerais e vegetais cuja extracção ou gestão o homem pratica para 

a satisfação das suas necessidades. Actual Lei de Terra vêm im-

buída de uma concepção dominantemente económica, social e 

urbanística, sobretudo de pendor reais, reflexo do apertado  mo-

delo criativo fundiário optado pelo o legislador, a fim de escapar 

que se trata-se de uma lei agrária tal como referia as Leis Fundi-

árias da era colonial e a primeira lei pós-independência (Lei n.º 

21-C/92, de 28 de Agosto). 

 A relação do Estado para com as terras se estabelece nos 

mecanismos estruturais jurídica, em que a Constituição não pro-

clama a propriedade colectiva ou estatal sobre a terra, mas ad-

mite os princípios da propriedade priva e a livre iniciativa eco-

nómica e empresarial (art.º 14.º da Constituição).  

 A Lei nº. 9/04, define a terra como «parte delimitada do 

solo, incluindo o subsolo e as construções nele existentes que 

não tenham autonomia económica, a que corresponde, ou possa 

corresponder um número próprio na matriz predial respectiva e 

no registo predial»20. A mesma delimita o seu objecto as terras 

integradas na propriedade originária do Estado, os direitos fun-

diários que sobre estas podem recair e o regime geral de 

 
19 Vide os seguintes livros Bíblicos: Job capítulo 9 versículo 6; cap. 38 v 4-7; Salmos 
cap. 75 v. 3-4 e Provérbios cap. 8 v. 29-30.    
20 Alínea j) que remete para alínea k) do art.º 1.º da Lei nº. 9/04 de 9 de novembro. 
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transmissão, constituição, exercício e extensão destes direitos 

(art.º 2.º). 

 O dilema da consagração do princípio da terra proprie-

dade exclusiva do Estado, reside na dificuldade da transmissão 

da propriedade privada da terra, expressa na forma de domínios 

de concessão de particulares, em que o Estado permanece como 

senhor directo na raiz21. Com efeito, as famílias integradas as 

comunidades tendem revindicar a plenitude das áreas que lhes 

pertencem, segundo os costumes, que acabam por compreender 

os terrenos que hoje integram no domínio público e privado do 

Estado.   

 A redução do alcance ideológico deste princípio, veri-

fica-se somente na transmissão de propriedade privada sobre os 

terrenos urbanos concedíveis integrados no domínio privado do 

Estado as pessoas singulares de nacionalidade angolana, sujeito 

a aplicação indireta do Código Civil (n.ºs 1 e 2, do art.º 35.º da 

LT).   

 Dizemos a aplicação indireta, pelo facto de aplicarem-

se primeiramente as disposições da Lei de Terras e os seus regu-

lamentos em matérias referente ao plano de urbanização e de lo-

teamento (art.º 36.º, n.º 2 da LT), o aproveitamento útil e efec-

tivo (artigos 4.º al. c) e 7.º n.º 1), bem como a subordinação ao 

fim económico e social que justificou a atribuição dos direitos 

fundiários (art.º 18.º, n.º 1). 

 Posto aqui, questiona-se a razão da consagração do prin-

cípio da propriedade originária da terra pelo Estado em substi-

tuição do princípio do domínio universal do Estado sobre todos 

terrenos, que por sinal reconhecia e consentia a aquisição da pro-

priedade «perfeita» fundiária através do direito consuetudiná-

rio22. Somos defensores de que o acolhimento este princípio no 

 
21 Neste sentido, José Armando Morais Guerra, ob., cit. p. 20. 
22 O Capítulo II do Título I, da Carta de Lei de 9 de maio de 1901 sobre o regime de 
concessão de terrenos nas províncias ultramarinas, ao utilizar a expressão «proprie-
dades dos indígenas» na epígrafe e o art.º 2.º sob intitule «direito de propriedade», 
em verdade não se trata de uma propriedade “perfeita”, na medida que por um lado, a 
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sistema fundiário é mais que um resquício, melhor dito, é uma 

estrutura do regime fundiário do Estado socialista.   

 Todavia, o legislador fundiário importou esse princípio 

do código de terra da federação russa de 2001, com as modifica-

ções introduzidas em 30 de junho de 2003, que a letra do n.º 1, 

do art.º 8.º, estabelece «as terras são originariamente proprie-

dade do Estado repartida entre a propriedade federal e a propri-

edade municipal, mas passíveis de nela se constituírem direitos 

de propriedade privada».    

 

4. APROVEITAMENTO ÚTIL E EFECTIVO DA TERRA 

 

O direito de uso e aproveitamento útil para além da carga 

directiva não deixa de ter também uma carga preceptiva na me-

dida em está intrinsecamente relacionado a transmissibilidade 

dos terrenos concedíveis23. Para Alberto Vieira «tanto a trans-

missão da propriedade como a oneração desta não constituem 

actos livres do Estado, uma vez que esses actos estão submetidos 

ao princípio do aproveitamento útil e efectivo […]»24.   

  O aproveitamento útil e efectivo consiste na execução 

do plano de exploração ou de construção, ou não havendo, na 

utilização de todo o terreno concedido para os fins da concessão 

(art.º 126.º, n.º 1, do Decreto n.º 58/07, de 13 de junho, Regula-

mento Geral de Concessão de Terrenos). Os terrenos concedidos 

para a construção de edifícios destinados a fins habitacionais, 

comerciais ou industriais só se consideram aproveitados com o 

completo acabamento exterior e interior das construções cons-

tantes do projecto aprovado e com o cumprimento dos encargos 
 

mesma lei no § único do art.º 3.º  e art.º 4.º do Regulamento, ressalvam que uma lei 

especial regulará os casos “em que aos indígenas poderão ser conferidos títulos de 
propriedade perfeita, em relação a terrenos que hajam cultivado por mais de vinte anos 
23 Vide José Armando Morais Guerra, ob., cit. p. 91; Carlos Feijó, A propriedade pú-
blica da terra e a actividade privada económica privada em Angola: entre a lei e a 
realidade, I Congresso do Direito de Língua Portuguesa, (coord.) Jorge Bacelar Gou-
veia, Edições Almedina, Junho, 2010, p. 96  
24 José Alberto Vieira, ob., cit. p. 794. 
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especiais a que estiver sujeita a concessão (arts. 21.º, n.º 3 e 25.º 

da LT). 

 A transmissão retratada pela lei visa garantir o cumpri-

mento dos fins económico, social e urbanístico a que se destina.  

Carlos Feijó diz que «o direito de uso e aproveitamento não se 

trata de um mero tipo de direito real, mas antes de um direito de 

superfície regulado pelo código civil com alteração que lhe dá o 

regulamento da própria Lei de Terras»25.  

 Entende Raúl Carlos Rodrigues que «as diferenças fun-

damentais entre o uso e a transformação, este último não surge 

para dar lugar a um modo de proceder que se firmou no próprio 

título derivado dos poderes, mas antes em sentido de atribuir ao 

terreno um aspecto diferente ou uma nova conformação que lhe 

modifica a própria essência, descurando de benfeitorias»26. 

 As famílias de integração comunitária exercem o seu do-

mínio de aproveitamento útil e efectivo das terras perpetua-

mente, podendo ser extinta pelo não uso e pela livre desocupa-

ção, artigos 37.º, n.º 7 e 55.º, n.º 1, al. c). Armando Morais 

Guerra defende que «o aproveitamento útil não é tão estranha ao 

passado pré-colonial, quanto à primeira vista poderá parecer 

mais próxima da estrutura fundiária consuetudinária»27. 

 Outrossim, para além do uso e aproveitamento útil e 

efectivo da terra, a lei fundiária acolhe assuntos de outro alcance 

substantiva, nomeadamente, terrenos agrários (arts. 22.º, n.º 3 e 

24.º); terrenos florestais (art.º 22.º, n.º 4); terrenos de instalações 

minerais, industriais ou agro-industriais (arts. 22.º, n.º 5 e 25.º); 

terrenos vários (arts. 22.º, n.º 6 e 26.º) e terrenos reservados (art.º 

27.º). Nesse espírito, o Decreto n.º 58/07, estatui que o aprovei-

tamento útil e efectivo varia consoante o terreno a que se refere 

(arts. 14.º, 17.º, 22.º e 125.º). 

 
 

25 Carlos Feijó, ob., cit. p. 96. 
26 Raúl Carlos de Freitas Rodrigues, Direito Fundiário de Angola, Edições Almedina, 
Maio, 2019, p. 500. 
27 Idem, p. 92. 
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III. DIREITOS FUNDIÁRIOS 

 

5. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Feita abordagem a estrutura do sistema fundiária é mister 

debruçarmos o regime dos direitos fundiários que o Estado pode 

transmitir ou constituir sobre os terrenos concedíveis integrados 

no seu domínio privado. 

 A regularização fundiária consiste no conjunto de medi-

das jurídicas, ambientais e sociais que visam à regularização de 

direitos fundiários e atribuição de título desses direitos a certa 

pessoa, desde que não altere os fins previsto no contrato de con-

cessão. 

Para Renata Prado de Sousa a regularização fundiária 

«consiste no conjunto de medidas jurídicas, ambientais e sociais 

que visam à regulamentação de assentamentos e também a titu-

lação de seus ocupantes, desse modo garantindo direito à propri-

edade e desenvolvimento da função social e com isso se fazendo 

efetivar o direito ambiental»28.  

 No mesmo sentido gramatical e teológico, Bernardo Ce-

sar Coura diz que «a regularização fundiária é o processo que 

inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com 

finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto le-

gal das cidades»29.    

 Já Raúl Carlos Rodrigues, defende o direito fundiário 

como «sistema de normas jurídicas que coordenam e regulam as 

relações sociais geradas no âmbito do uso e aproveitamento da 

terra»30.  

 
28 Vide Renata Prado de Sousa, Regularização fundiária, disponível em; 
https://prado25renata.jusbrasil.com.br/artigos/590089591/regularizacao-fundia-
ria?ref=feed  
29 Vide Bernardo Cesar Coura, O que é regularização fundiária, disponível em; 
https://bernardocesarcoura.jusbrasil.com.br/noticias/226964347/o-que-e-regulari-
zacao-fundiaria 
30 Cf., Raúl Carlos de Freitas Rodrigues, ob., cit. p. 54. 
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 Contudo, a regularização fundiária é um instrumento 

para promoção da cidadania, devendo ser articulada com outras 

políticas públicas. Assim, a política fundiária deve visar a pro-

mover o acesso à terra daqueles que saibam produzir, dentro de 

uma sistemática moderna, especializada e profissionalizada, 

nesse contexto, a terra materializa a função dos seus múltiplos 

usos, tais como urbanístico, florestais, agrário, minério, econó-

mico e ambiental. 

 A regularização fundiária constitui um processo de na-

tureza administrativa, tendo como escopo a efectivação da posse 

com o justo título de propriedade, visando a satisfação do inte-

resse social e o melhor aproveitamento da terra. 

 O processo de concessão de terrenos pode ser comum ou 

especial. O primeiro é aplicável a todos os casos a que não cor-

responda processo especial, já o processo especial aplica-se às 

concessões gratuitas, a concessão do direito de ocupação precá-

ria e aos demais casos expressamente previsto no regulamento 

de concessão de terras (art.º 135.º, do Decreto n.º 58/07). 

 Ora, os direitos que tem por objecto as terras, a lei deno-

mina-os «direitos fundiários» cuja definição vem estabelecido 

no art.º 1.º, alínea g), como «direitos que recaem sobre os terre-

nos integrados no domínio privado do Estado e de que sejam 

titulares quer as pessoas singulares, quer as pessoas colectivas 

de direito público e de direito privado».  

 Na opinião de Raúl Carlos Rodrigues, «a lei adopta pres-

supostamente uma perspectiva em sentido subjectivo […], já 

que as normas estão alinhavadas em razão da relação fundiária, 

com fundamento espartilhado no poder assegurado ao titular 

pela própria força do título»31. 

 

6. TIPOS E REGIME DE DIREITOS FUNDIÁRIOS 

 

O Estado e as autarquias locais podem conceder direitos 

 
31 Cf., Raúl Carlos de Freitas Rodrigues, ob., cit. pp. 41 e 42. 
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fundiários sobre terrenos concedíveis integrados no seu domínio 

privado a pessoas particulares e colectivas que demonstrem ca-

pacidade do seu aproveitamento útil e efectivo. O princípio é o 

da transmissão e oneração da propriedade (arts 6.º, n.º 1, 7.º, n.º 

1 e 45.º da Lei de Terras).  

 No que respeita à constituição de direitos fundiários me-

nores, _ domínio útil consuetudinário, domínio útil civil, direito 

de superfície e direito de ocupação precária conforme previsto 

no art.º 34.º, a Lei Fundiária _ alarga consideravelmente o cír-

culo de potenciais titulares, nos termos do art.º 42.º. 

 Os direitos fundiários apenas podem ser constituídos ou 

transmitidos pelos factos elencados no art.º 46.º, n.º 1, que são: 

   _ Contrato de compra e venda; 

   _ Aquisição forçada do domínio directo por parte do 

enfiteuta, operando-se essa   transmissão coactiva através do 

acordo das partes ou de venda judicial mediante o exercício do 

direito potestativo do foreiro integrado por decisão judicial; 

_ Contrato de aforamento para constituição do domínio 

útil civil; 

_ Contrato especial de concessão para a constituição do 

direito de superfície; 

_ Contrato especial de arrendamento para a concessão do 

direito de ocupação precária. 

 Estes direitos porque constituídos sobre a terra, são to-

dos direitos reais de gozo, por arrasto, consagra-se o princípio 

da taxatividade, também conhecido por princípio da tipicidade 

ou do numerus clausus, estabelece que, enquanto a propriedade 

da terra permanecer com o Estado, não pode ser constituído ne-

nhum outro direito fundiário diferente na Lei de Terras (art.º 8.º 

da LT), não podendo ser alterado o conteúdo típico imperativo 

de cada um desses direitos acima descritos. 

 A lei não faz apenas menção aos direitos reais de gozo, 

mas de garantia e direito de aquisição. Servem de exemplos, as 

servidões mencionadas no art.º 23.º, n.º 1, a posse, referida no 
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art.º 37.º, n.º 1, a hipoteca e o direito de preferência aludidos nos 

artigos 37.º, n.º 8, e 33.º n.º 1, al. c), respectivamente.  

 Para Alberto Vieira, o princípio da taxatividade plas-

mado na Lei de Terra «importa sempre uma limitação conside-

rável da autonomia privada e, no caso, mesmo da acção do Es-

tado angolano no aproveitamento das terras. O objectivo é 

mesmo coartar a liberdade de estipulação das partes, de modo a 

manter fixo o número de figuras com natureza real que podem 

ser criadas relativamente ao aproveitamento destes imóveis»32. 

 Assim, analisaremos os tipos ou modalidades do direito 

fundiário e fazendo uma incursão pelo seu conteúdo e regime, 

iniciando a exposição de acordo com a estrutura oferecida pelo 

artigo 34.º da Lei n.º 9/04. 

a)  Assim, quanto ao direito de propriedade pri-

vada, há que convir que esta lei remete seu regime para o dis-

posto nos artigos 1302.º e 1305.º Código Civil. Neste quadro, 

surge o interessante questionamento do Professor Alberto Vi-

eira, que é «se há uma propriedade sobre as terras que constitua 

uma propriedade diversa da que surge nos artigos 1302.º e se-

guintes do Código Civil». Responde negativamente essa ques-

tão, fundamentando que há uma única propriedade e não duas 

propriedades diversas, uma sobre as terras e outra sobre os imó-

veis33. 

 Observa-se que o n.º 1, do art.º 34.º da Lei n.º 9/04, apre-

senta duas facetas específica de regulação, isto é, as terras en-

quanto integrada na propriedade privada do Estado submetem-

se a aplicação da Lei de Terras e seu Regulamento, tratando-se 

da comercialização jurídico das terras concedíveis a favor de ter-

ceiro está sujeita ao regime geral do Direito Civil, em particular 

dos artigos 1302.º e seguintes.    

 A propriedade só pode ser transferida pelo Estado ou au-

tarquias locais mediante um contrato de compra e venda, por 

 
32 Cfr. José Alberto Vieira, ob. cit., p. 734. 
33 Idem, p. 752. 
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aquisição forçada do domínio directo por parte do enfiteuta, ope-

rando essa transmissão coactiva através do acordo das partes ou 

de venda judicial mediante o exercício do direito potestativo do 

foreiro por decisão judicial (alíneas a) e b) do n.º 1, do art.º 46.º). 

 Apenas o direito de propriedade sobre terrenos urbanos 

concedíveis pode ser transmitida a pessoa singular de nacionali-

dade angolana (n.º 3, do art.º 98.º, da CRA e n.º 2 do art.º 35.º 

da Lei n.º 9/04). Em relação aos estrangeiros, admite-se, a trans-

missão da propriedade privada através de pessoas colectivas par-

ticipadas maioritariamente por nacionais; 

b)   Como segundo tipo de direito fundiário nos ter-

mos do art.º 34.º, é o domínio útil consuetudinário, que pauta 

pelo reconhecimento do aproveitamento da terra pelas comuni-

dades rurais locais através de usos e costumes. Segundo alguns 

autores34, o domínio confunde-se com o direito de propriedade, 

porém, o legislador fundiário afastou-se, excepcionalmente, 

desse conceito, para lhe dar um cunho de ocupação, posse, e di-

reito de uso e fruição reconhecidas às famílias que integram as 

comunidades rurais para o seu aproveitamento útil e efectivo se-

gundo o costume (n.º 1, do art.º 37.º).  

 Este direito difere do domínio útil civil, pelo facto deste 

último tem como fonte a lei e o primeiro tem origem no costume, 

outra distinção reside que o exercício domínio útil consuetudi-

nário é gratuito, estando o seu titular isento do pagamento de 

foros ou de prestações de qualquer espécie, cabendo hipoteca 

nos casos previstos no n.º4 do artigo 63.º (art.º 37.º n.ºs 6 e 7), 

sendo certo que ambos os direitos o titular pode aproveitar a 

coisa, usando-a e fruindo-a.   

 O domínio útil consuetudinário não requer nenhum facto 

específico para a sua constituição, sendo nulos os negócios ten-

dentes à sua constituição (parte final do art.º 65.º, do Decreto n.º 

 
34 Cfr. Ana Prata, Dicionário Jurídico, Vol. I, 5.ª ed., LA. p. 559; João Melo Franco, 
Herlando Antunes Martins, Dicionário de Conceitos e Princípios Jurídicos, 3ª Edição, 
LA, Coimbra, 1993, p. 368. 
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58/07).  

 A lei usa o termo «reconhecimento» (art.º 37.º n.ºs 1 e 2 

da LT, e art.º 71.º do Decreto n.º 58/07), para expressar o oposto 

de concessão (alínea a) do n.º 2, do art.º 47.º).  

 É reconhecido perpetuamente o domínio útil consuetu-

dinário, sem prejuízo da sua extinção pelo não uso e pela livre 

desocupação (art.º 55.º, n.º 1 al. b) da LT e art.º 74.º do Regula-

mento).  

c) O domínio útil civil é o terceiro tipo de direito 

fundiário, quanto o seu conteúdo e aplicação a lei remete para o 

regime da enfiteuse35 por constituir uma espécie de arrenda-

mento da terra mediante pagamento do foro (art.º 38.º, n.ºs 1 e 

2). 

Pese embora, a lei fundiária mande aplicar o regime do 

C.C., esta apresenta matizes diferente de regulação, ora vejamos, 

a constituição de servições sobre a terra e dação em cumpri-

mento são hipóteses excluída no regime da Lei n.º 9/04, em obe-

diência ao princípio da tipicidade. 

 O foro é estabelecido no título constitutivo do contrato 

de concessão, sendo pago em dinheiro no final do ano civil (art.º 

38.º, n.ºs 5 e 6). O exercício do direito de remissão do foro é 

conferido a partir de 20 anos, equivalente a 10 foros (n.ºs 7 e 9, 

do art.º 38.º).  

 Daqui entende-se que todos os terrenos concedíveis são 

objecto de domínio útil civil, porém elas apenas recaem aos ter-

renos rurais ou urbanos através do contrato de aforamento entre 

o Estado ou autarquias locais e o enfiteuta (art.º 38.º, n.ºs 3 e 4, 

e art.º 46.º, n.º 1, alínea c)). 

 A regra da transmissibilidade em vida e por morte res-

peita ao domínio útil civil tanto quanto aos demais direitos fun-

diários (art.º 61.º, n.º 1). A transmissão em vida está condicio-

nada a autorização a administração, após o decurso de um prazo 

de cinco anos de aproveitamento útil efectivo do terreno (n.º 6 

 
35 Já em desuso. 
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do artigo citado). 

 A duração da constituição do direito útil é perpetuo, sem 

prejuízo do direito de remissão (art.º 55.º, n.º 1, alínea c)). 

 Para além dos factos elencados nas alíneas b) a f) do art.º 

64.º, este direito fundiário extingue igualmente por remissão (n.º 

10, do art.º 38.º) e nos termos do Código Civil.     

d)  O art.º 39.º, n.º 2, da Lei de Terras remete a apli-

cação das normas do Código Civil o direito de superfície sobre 

as terras, assim, observase que se trata do mesmo direito real que 

se encontra no Direito Civil. 

Tal como demais direitos fundiários, o direito de super-

fície tem como objecto os terrenos rurais e terrenos urbanos in-

tegrados no domínio privado do Estado, constituído através da 

celebração do contrato especial de concessão entre o Estado ou 

autarquia local e o beneficiário da atribuição do direito, medi-

ante documento escrito (arts. 39.º, n.º 1, 46.º n.º 1, alínea d) e 

49.º n.º 1). 

 A titularidade deste direito é conferida as pessoas singu-

lares e colectivas nacionais e estrangeiras (art.º 31.º, n.º 1).  

 O superficiário ficará obrigado a pagar uma prestação 

anual em dinheiro (canon superficiário), nos termos do n.º 3, do 

art.º 39.º.   

 Diferentemente a outros direitos fundiários acima tra-

tado e do regime geral do Código Civil (art.º 1524.º), o direito 

de superfície as terras não é constituído com carácter perpétuo e 

com prazo não superior a sessenta anos (alínea d), do n.º 1, do 

art.º 55.º).    

 O direito de superfície é transmissível a favor do terceiro 

nos termos do art.º 61.º da Lei de Terras, o acto de transmissão 

está dependente da autorização prévia do Estado ou autarquia 

local, carecendo de prova do aproveitamento útil e efectivo so-

bre a terra durante cinco anos, sob pena de ser recusada pelo no-

tário a celebração do negócio de transmissão (art.º 61.º, n.ºs 6 e 

9). 
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e) O direito de ocupação precária é o último direito 

fundiário discriminado, nos termos do art.º 34.º da Lei n.º 9/04. 

É um direito moldado no contrato de arrendamento por tempo 

determinado que recai aos terrenos rurais e urbanos que se en-

contram na esfera privativa do Estado ou autarquia locais para 

fins de construção de edifícios de caráter definitivo, actividades 

de prospecção mineira de curta duração, actividades de investi-

gação científica, actividades de estudo da natureza e de protec-

ção desta e outras actividades previstas em regulamentos autár-

quicos, bem como bens fundiários integrados no domínio pú-

blico (art.º 40.º, n.ºs 1 e 3 e art.º 46.º, n.º 1, alínea e)).  

 Reconhece Alberto Vieira que «o desenho legal desta fi-

gura torna difícil justificar a criação da mesma, visto que o di-

reito de superfície abrange potencialmente o conteúdo de apro-

veitamento previsto para a ocupação temporária e está disponí-

vel no catálogo de direitos fundiários previsto na Lei das Ter-

ras»36.  

 Há uma diferencia substancial quanto ao âmbito objec-

tivo deste direito comparado com os demais direitos fundiários 

que só podem recair sobre terras do domínio privado do Estado 

ou autarquias locais. 

 Titular do direito de ocupação temporária pode ser qual-

quer uma das pessoas indicas no art.º 42.º da Lei de Terras, atri-

buído com duração máxima de um ano renovado por períodos 

sucessivos (art.º 55.º, n.ºs 1, alínea e) e 2, art.º 83.º do Decreto 

n.º 58/07). 

  Tal como demais diretos fundiários, o direito de ocupa-

ção precária extingue-se por qualquer dos factos mencionados 

no artigo 64.º, acrescido a renúncia e a falta de pagamento da 

renda nos prazos contratuais ou legais (art.º 192.º, n.º 1, alínea 

a) do Decreto n.º 58/07).   

 

7. PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE TERRA 

 
36 Cfr., José Alberto Vieira, ob. cit., p. 767. 
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O modelo de requerimento de concessão de terrenos está 

afixado na sede dos Governos Provinciais e nas sedes das res-

pectivas Administrações Municipais e Comunais, cabendo inte-

ressado apresentar todas as informações necessárias ligadas ao 

terreno que pretende.  

 O processo de concessão é organizado e instruído pelos 

serviços do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, que de-

pois o submete à decisão da autoridade concedente.  

 Nos termos do art.º 136.º e seguintes do Regulamento 

Geral de Concessão de Terrenos, o processo de concessão é in-

tegrado pelas seguintes fases, designadamente:  

1.  Apresentação do requerimento pelo interessado; 

o processo inicia-se com o requerimento do interessado a pedir 

título de concessão dum determinado terreno. O requerimento 

deve ser dirigido ao Governo Provincial e ao Delegado de Fi-

nanças da Província ou do Bairro Fiscal do município, além da 

identificação do requerente o requerimento deve conter o se-

guinte: a) indicação da localização bem como toda a informação 

necessária para a identificação do terreno no título; b) especifi-

cação da finalidade para a qual solicita terreno; c) indicação do 

preço do terreno conforme o direito solicitado; e d) menção de 

outras concessões anteriores de que seja titular. 

 Para além dos documentos acima referido, o concessio-

nário deve juntar ao requerimento: a) fotocópia do bilhete de 

identidade e assento de nascimento do requerente, se este for ci-

dadão nacional. Se o cidadão nacional não possuir ou não exibir 

bilhete de identidade ou assento de nascimento, a identificação 

faz-se por meio de; i) qualquer outro documento com fotografia 

actualizada e impressão digital ou assinatura que forneça o nome 

completo, sexo, filiação, data e local de nascimento e residência 

actual; ii) do testemunho de dois cidadãos nacionais de reconhe-

cida idoneidade, que possuam bilhete de identidade e que ates-

tem, sob compromisso de honra, a identidade do cidadão em 
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causa; b) certidão do registo comercial, se o requerente for uma 

pessoa colectiva; c) certificado de Registo de Investimento Pri-

vado (CRIP), se o requerente for uma pessoa colectiva; d) plano 

de exploração do terreno de como vai utiliza-lo durante um pe-

ríodo de cinco anos e sua localização; f) certidão da descrição 

do terreno; g) planta da habitação. 

2. Informações e pareceres dos serviços e entidades 

que devam ser consultados sobre o pedido; devem ser consulta-

dos a Administração Municipal, a Direcção Provincial, os servi-

ços competentes do Instituto Nacional de Ordenamento do Ter-

ritório e do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, bem 

como autoridades tradicionais para estes prestem informações e 

emitam os pareceres sobre: a) a adequação do terreno ao apro-

veitamento que nele o requerente pretende realizar; b) a existên-

cia ou não de direitos de terceiros; c) os prazos e as fases do 

processo de aproveitamento; e d) as clausulas acessórias cuja in-

clusão no contrato seja necessária ou conveniente. 

3. Apreciação do requerimento e aprovação ou in-

deferimento; recolhido as informações e pareceres, após a de-

marcação provisória do terreno, o processo será submetido à 

apreciação da autoridade concedente em que os serviços se pro-

nunciam sobre o deferimento ou indeferimento do pedido. Na 

base destas informações a autoridade concedente decidirá a con-

cessão e as clausulas a que esta fica sujeita. 

4. Demarcação provisória do terreno; caso não haja 

motivo de indeferimento, a autoridade concedente deve ordenar 

a demarcação provisória do terreno. A demarcação provisória 

opera-se pela abertura de picadas perimetrais e pela implemen-

tação de marcos normalizados nos vértices. Baseia-se nas indi-

cações do requerente e deve subordinar-se aos planos de orde-

namento do território, aos planos urbanísticos e aos loteamentos 

aprovados para a respectiva zona. Os interessados são convoca-

dos por aviso publicado nos jornais e por edital na sede das au-

toridades concedentes. Efectuada a demarcação provisória, o 
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requerente tem de declarar por escrito no prazo de cinco dias, se 

a aceita. 

5. Demarcação definitiva; a demarcação definitiva 

é a execução das operações topográficas, que permitam a com-

pleta identificação e localização do terreno concedido, na reali-

zação do contorno deste, por meio de marcos definitivos de ci-

mento ou de pedras. Só se realizara a demarcação definitiva de-

pois de ter provado: i) o depósito de pagamento dos preparos 

para o processo de concessão; ii) a capacidade financeira e téc-

nica do requerente realizar o plano de exploração, o aproveita-

mento útil e efectivo do terreno anteriormente concedido. 

6. Celebração do contrato de concessão; tendo sido 

dispensada a realização de hasta pública, o requerente é notifi-

cado da decisão para no prazo de dez dias, contados da data da 

notificação, declarar se aceita a concessão para que seja cele-

brado o contrato de concessão. Uma vez aceite a concessão, o 

despacho é publicado no Diário da República. 

7. Outorga do título de concessão; a autoridade 

competente emite o título de concessão no qual se identifiquem 

a natureza do terreno concedido, o tipo de direito fundiário trans-

mitido ou constituído, a data da transmissão ou constituição, o 

prazo do contrato de concessão, a identificação da autoridade 

concedente, bem como, o preço e a sisa que hajam sido pagos. 

8. Inscrição do direito a favor do concessionário no 

registo predial; a autoridade concedente deve promover o re-

gisto do direito fundiário concedido ao requerente, isto é: reme-

ter o contrato, a documentação correspondente e o requerimento 

do registo definitivo à Conservatória do Registo Predial e deve 

arquivar uma cópia dos documentos relativos à transmissão ou 

constituição de direitos fundiários sobre os terrenos concedidos. 

O registo predial tem como principal finalidade dar pu-

blicidade aos direitos inerentes às coisas imóveis (art.º 1.º do Có-

digo do Registo Predial). A publicidade registral constitui o 

meio mais eficaz de conferir segurança jurídica à constituição, 
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modificação ou extinção dos direitos reais sobre imóveis. De 

acordo com estatuído no art.º 71.º do CRP, o registo é efetuado 

na sequência da respectiva apresentação no diário, salvo se for 

oficioso. 

 

8. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO DE TERRENOS 

 

O art.º 64.º da Lei de Terra, inúmera as causas de extin-

ção dos direitos fundiários, nomeadamente;  

a) pelo decurso do prazo, sendo constituído por 

certo tempo, se o contrato não for renovado: a concessão de di-

reito de superfície e do direito de ocupação precária tem duração 

máxima de sessenta anos e um ano, respectivamente, podendo 

ser renovado por mais uma vez por período igual ao anterior.  

 No caso de não renovação do contrato de concessão, o 

ocupante perde o direito que tinha antes e a terra volta para a 

posse do Estado, que a pode dar a quem a quiser trabalhar; 

b) pelo seu não exercício ou pela inobservância dos 

índices de aproveitamento útil e efectivo durante três anos con-

secutivos ou seis anos interpolados, qualquer que seja o motivo; 

quando o proprietário do terreno não estiver a respeitar com os 

compromissos por ele próprio assumido com base ao plano apre-

sentado às autoridades, ou que o terreno em sua posse não esteja 

a ser usado de forma permanente, o Estado pode retirar o direito 

à terra a esta pessoa. Quer dizer que se uma pessoa solicitar e lhe 

for dada terra para construir uma casa ou para outros fins, deve 

no prazo de três anos seguidos ou em seis anos interpolados, pro-

var que tem capacidade de usar a terra conforme previsto no con-

trato de concessão;  

c) pela aplicação do terreno a fim diverso daquele 

a que ele se destina; se por qualquer motivo o concessionário 

decidir dar um fim diverso que não estiver escrito no requeri-

mento de concessão de terreno, nem apresentado no plano de 

exploração, a terra pode ser-lhe retirado e vendo o seu contrato 
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revogado; 

d) pelo exercício do direito fundiário em contraven-

ção do disposto no artigo 18.º da LT; O Estado pode expropriar 

a qualquer momento, em todo ou em parte, os terrenos concedi-

dos a pessoa singular ou colectiva mesmo que esteja a ser utili-

zado, com vista a satisfação do interesse colectivo. Quando isso 

sucede o Estado é obrigado a prestar uma compensação aos pro-

prietários do terreno, dando-lhes outro terreno ou dinheiro de 

forma justa e adequada (arts. 132.º e 189.º, do Decreto n.º 58/07); 

 

9. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE TERRA  

 

O conflito não será desgastante quando as partes proces-

suais disputem o litígio duma maneira construtiva e pacífica. 

Mas a forma mais aconselhável e menos cansativo é a preven-

ção. 

 Assim, a prevenção apresenta-se como processo de to-

mar medidas eficazes e cautelosas antes da prepositura de qual-

quer acção judicial. Em relação a matéria fundiária, os instru-

mentos de prevenção podem ser: a) informação e sensibilização 

à população dos seus direitos e deveres sobre a terra; b) encora-

jar os particulares de regularizarem a ocupação informal; c) ca-

pacitar as Administrações locais e os líderes tradicionais sobre 

questões de terra, com vista a transmitirem os aspectos essenci-

ais e necessários aos cidadãos; d) combater qualquer tipo de cor-

rupção na concessão de terrenos; e) criar mecanismos para asse-

gurar o direito a informação sobre os planos urbanísticos e con-

cessões;  

 Nas áreas sub-urbanas ou rurais, os conflitos de terras 

estão relacionados, sobretudo, com problemas de adquirir o di-

reito à terra, pela verificação constante de colisões entre os pro-

cedimentos de transmissão previsto na LT e pela regra costu-

meira, de igual modo, pela incapacidade de gestão da terra e pelo 

fracasso da política do direito de ocupação.  
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 Este último facto, eleva um aumento dos conflitos de-

vido as reclamações históricas relativamente a parcelas especí-

ficas. Ao nível local, a pressão do investimento económico e dos 

programas de reconstrução governamentais vão provavelmente 

aumentar a probabilidade de conflitos sobre as terras urbanas, 

sobretudo, nas áreas de baixa renda. 

 O capítulo IV da Lei de Terras, trata as diferentes formas 

processuais de resolução conflituais de terra, tais como media-

ção e conciliação, arbitragem e justiça comunitária. No que res-

peita a justiça comunitária, estabelece o n.º 1, do art.º 82.º, que 

«os litígios relativos aos direitos colectivos de posse, gestão, uso 

e fruição e domínio útil consuetudinário dos terrenos rurais co-

munitário são decidido no interior das comunidades rurais de 

harmonia com o costume vigente na comunidade respectiva». 

  Na prática os litigantes buscam soluções próprias para 

seus problemas, recorrem as pessoas de confiança e conhecedo-

ras da situação para ajudar a resolver o problema. A vantagem 

consiste na celeridade da resolução do conflito sem grandes cus-

tos financeiro, ao contrário dos tribunais. 

 Outra via de resolução de conflitos nas zonas rurais é 

socorrer os serviços da Administração Municipal, porém, em ge-

ral é pelas partes conflituantes por não possuírem documentos.  

 Relativamente a mediação e conciliação, o n.º 1, do art.º 

77.º, decreta que «são obrigatoriamente submetidos à tentativa 

de mediação e conciliação antes da propositura da acção no tri-

bunal competente». O órgão de mediação e conciliação é inte-

grado por dois mediadores designados pelo Provedor de Justiça, 

devendo a escolha recair em personalidades de reconhecida ido-

neidade e competência.  

 Os mediadores devem, no prazo de dez dias a conta da 

data de audição, submeter aos litigantes a sua proposta em carta 

registada. O acordo resultante da mediação deve ser feito por 

escrito e vale como uma sentença definitiva, apesar de não sair 

de um tribunal. 
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 Os conflitos que possam surgir sobre a transmissão ou a 

concessão de terrenos e que as partes envolvidas não consegui-

ram resolver de forma acima mencionada, devem ser submetidos 

a arbitragem. O tribunal arbitral a funcionar na sede do Governo 

Provincial é composto por três membros, sendo dois nomeados 

por cada uma das partes e o terceiro, desempenhando as funções 

de árbitro-presidente e escolhido pelos árbitros.  

 As decisões do tribunal arbitral devem ser proferidas no 

prazo máximo de seis meses após a data da sua constituição. 

Caso não se chegue a nem consenso, o litígio é submetido ao 

tribunal judicial. 

 

10. GESTÃO DE TERRAS E PODER TRADICIONAL 

 

E se é certo que a propriedade fundiária é apenas conce-

dida aos terrenos urbanos, então os terrenos rurais, sobretudo os 

baldios37, são titulados pelas famílias que integram as comuni-

dades rurais, além do «direito ao uso e fruição de meios de pro-

dução pelas comunidades (n.º 2, do art.º 92.º da Constituição)», 

de acordo com as práticas costumeira sob gestão do poder tradi-

cional, que não se confundem com os bens afectos ao Estado e 

as autarquias locais, em todo caso, existe uma colaboração entre 

o poder tradicional e a administração pública. No mesmo sen-

tido, o n.º 1, do art.º 37.º da Lei de Terra, vem dar fé ao teor da 

norma constitucional acima citado, que «são reconhecidos às fa-

mílias que integram as comunidades rurais, a ocupação, 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». 

 
37 Escreve Pedro Hespanha, que baldios «são áreas de terras tradicionalmente geridas 
pelas comunidades aldeãs e utilizadas pela população local para inúmeras atividades», 
O papel dos baldios na revitalização das comunidades rurais, homenagem a António 
Gama, (org.) Fernanda Cravidão, Lúcio Cunha, Paula Santana e Norberto Santos, 
pombalina Coimbra University Express, p. 341, disponível em; https://digitalis-
dsp.uc.pt/jspui/handle/10316.2/43488  
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 Isto significa que são as famílias, enquanto integradas 

na comunidade rural que se apresentam como titulares dos seus 

direitos reais de gozo (sejam de ocupação, de posse, de uso e 

fruição, tais como apascentação de gados, agricultura, aquicul-

tura, cortes de matos e lenhas para combustível, madeira para 

construção, pedra e material para obra, etc.), valendo, quanto a 

elas, os princípios da racionalidade e efectivo aproveitamento 

fundiário e do reconhecimento ao acesso e o uso das terras às 

comunidades38.  

 A lei não dá uma definição sobre comunidades rurais 

enquanto comunidade de famílias que integram nos terrenos ru-

rais, todavia, podemos dizer que «são aglomeração de compartes 

residentes nas áreas complementares para a agricultura itine-

rante, os corretores de transumância para o acesso de gado às 

fontes de água e as pastagens e os atravessadouros, sujeito ou 

não ao regime de servidão, utilizados para aceder à água ou as 

estradas ou caminhos de acesso aos glomerados urbanos, no res-

peito pelas regras consuetudinárias relativo ao uso da terra sob 

superintendência do poder tradicional». Por sua vez, são famílias 

comunitárias «todos parentes biológicos ou afins residentes ou 

não duma determinada área sucedida pelos seus ancestrais, se-

gundo os usos e costumes reconhecido pela comunidade rural, 

onde se situam os terrenos rurais e desenvolvam uma actividade 

agroflorestal itinerante ou silvopastoril para sustento».  

 Contudo, tratando-se de interesses e formas de auto-or-

ganização comunitária, entendemos que os terrenos rurais não 

se integram na organização da administração directa do Estado 

ou das Autarquias Locais, porque a sua delimitação depende da 

prévia audição das famílias e das instituições do poder tradicio-

nal (n.º 2, do art.º 23.º da LT). Constata-se que a lei reconhece 

as atribuições do poder tradicional que se posiciona mais pró-

ximo das famílias comunitárias. 

 
38 Sobre esta matéria vide o nosso, A transferência dos imóveis para o domínio privado 
do Estado após a independência de Angola, Lisboa, 2019, pp. 53 e 54.  
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 De acrescer que, o legislador fundiário omitindo refe-

renciar os baldios dá a entender que esta figura foi extinta no 

ordenamento jurídico angolano, na verdade tratasse de terrenos 

rurais que são ocupados e possuídos pelas famílias comunitárias.   

 As divisões dos terrenos sempre foram tipificadas em 

três classes ou grupos ‒ de acordo com o regime fundiário colo-

nial39 ‒, a terceira posição era reservada para os indígenas termo 

substituído por vizinhos das regedorias40. Analisando a defini-

ção de povoações dada pelo legislador fundiário de 197341, cons-

tata-se que tem o mesmo alcance jurídico teleológico da figura 

das famílias comunitárias rurais, bem como o não reconheci-

mento de propriedade dos terrenos por eles ocupado, usado e 

usufruindo. Porém, mesmo protegido e reconhecido legalmente 

a titularidade dos terrenos rurais comunitários à satisfação das 

necessidades das famílias e assumida como sector cooperativo 

social, estes terrenos continuam no domínio «público» do Es-

tado sendo proibida a sua concessão enquanto integrados no do-

mínio útil consuetudinário (n.º 3, do art.º 37.º da LT). 

 Desde sempre, os terrenos rurais ou rústicos foram ad-

ministrados pelas regras do direito costumeiro através das insti-

tuições do poder tradicional. O não reconhecimento do direito 

de propriedade sobre os terrenos rurais cria um ressentimento e 

revolta.  

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
39 Artigo 2.º do Decreto n.º 5:847-C, de 31 de Maio de 1919, Regulamento para a 
concessão de terrenos do Estado na província de Angola, artigos 3.º e 4.º do Decreto 
n.º 33 727, de 22 de Junho de 1944, Regulamento para a concessão de terrenos do 

Estado nas colonias continentais de África, Base IV 1 da Lei n.º 6/73, de 13 de Agosto, 
Lei de Terras do Ultramar.  
40 Paragrafo 13 do preambulo do Decreto n.º 43 894, de 6 de Setembro de 1961, Re-
gulamento da ocupação de terrenos nas províncias ultramarinas.  
41 A Base V da Lei n.º 6/73, de 13 de Agosto, Lei de Terras do Ultramar, define po-
voações como «aglomerados populacionais com determinadas características e aos 
quais se atribui grau e natureza de funções».  
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Para alguns direitos reais fundiários, a Lei prevê um pro-

cedimento ou concessão evolutiva. Trata-se do reconhecimento 

da ocupação informal que consiste na possibilidade dos ocupan-

tes irem consolidando os direitos sobre os seus terrenos de uma 

forma gradual e intermédia.  

 Consideramos que actual estruturação do sistema fun-

diário é um impasse para a transmissão da propriedade privada 

e do tráfico do comercio jurídico. 

 Ao longo da sua vigência, o actual modelo fundiário tem 

assegurado a proibição da apropriação especulativa da terra, ga-

rante menos a satisfação do aproveitamento útil e efectivo de-

vido o crescimento      

o sistema fundiário [colonial] assegurou bem ao longo da 

história a proibição da apropriação meramente especulativa da 

terra, tendo garantido menos a satisfação do aproveitamento 

efectivo que foi depreciando ao longo dos tempos com o cresci-

mento demográfico. 
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