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Mensagem do Presidente da Conferência dos Ministros da 
Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 
No próximo dia 29 de junho, estaremos novamente reunidos, na XV 
Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa, 
em Brasília, a qual assinalará o início da Presidência do Brasil e o termo 
da Presidência de Timor-Leste, a qual tive a tremenda honra de 
representar nos últimos dois anos.


Foi longo e profícuo o caminho percorrido desde a XIV Conferência dos 
Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa, que 
decorreu em Díli, nos dias 22 e 23 de junho de 2015, altura em que 
Timor-Leste assumiu, pela primeira vez, desde a sua adesão a esta 
organização, em outubro de 2003, a Presidência da CMJPLOP.


Chegado o momento em que se aproxima o fim da Presidência de Díli, 
este Boletim, enquanto espaço privilegiado de informação e partilha da CMJPLOP, serve de mote ao 
balanço das principais atividades realizadas pela Presidência e dos resultados atingidos, de entre os 
quais se destaca a aproximação da CMJPLOP à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.


Com efeitos a partir da Conferência de Brasília, a CMJPLOP será objeto de nova denominação, passando 
a designar-se Conferência dos Ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CMJCPLP), a qual, mantendo a sua autonomia e objetivos próprios, passará a funcionar também como 
reunião setorial dos Ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
reforçando as suas competências enquanto órgão a quem compete promover e coordenar as ações de 
concertação e cooperação nos domínios da justiça entre os países da CPLP.


Também com efeitos a partir da Conferência de Brasília, a CMJPLOP verá também aprimorados os 
princípios orientadores da sua ação, fazendo-se constar da sua matriz os valores do respeito pela 
dignidade da pessoa humana, da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, dos Direitos Humanos 
e da sua proteção no espaço da CPLP, desígnio este que, não sendo novo para a missão da CMJPLOP, 
apenas agora vê a sua consagração no instrumento que rege a CMJPLOP.


Em celebração dessa consagração, sob a égide do tema central da Presidência de Díli, dedicado à  
“Propriedade da Terra enquanto fator de desenvolvimento”, a CMJPLOP realizou, nos últimos dois anos, 
importantes trabalhos no âmbito da proteção e promoção dos direitos à terra na perspetiva dos direitos 
humanos, cujo resultado é a Declaração de Brasília e o respectivo Plano de Ação, instrumento onde se 
cruza o exercício e o gozo dos direitos à terra e o cumprimento dos direitos humanos, trazendo a sua 
importância para o centro da discussão atual em volta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
constantes da Agenda 2030 das Nações Unidas.
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Para além disso, no decurso da Presidência de Díli, reforçou-se a visibilidade da CMJPLOP junto de 
outras importantes organizações internacionais, como a OCDE, a COMJIB ou a ASEAN, e promoveram-
se as relações de boa cooperação entre os nossos países na área da justiça, tudo o que ajudou a 
concretizar o bom desempenho da CMJPLOP nos últimos dois anos, que hoje aqui quero sublinhar e de 
que todos somos reais protagonistas.


Expresso ainda o meu contentamento com a adesão da Guiné Equatorial à CMJPLOP, a quem dou as 
boas vindas, esperando que a CMJPLOP lhe possa estender os benefícios desta cooperação única na 
área da justiça e que possa contribuir para o reforço do Estado de Direito, da Democracia e dos Direitos 
Humanos.


Termino, por tudo isso, este ciclo da Presidência de Díli com elevada satisfação e regojizo, desejando que 
os trabalhos de Brasília decorram em notas de igual sucesso e que a recém designada CMJCPLP 
continue a elevar-se no papel fundamental que cumpre no âmbito da promoção e proteção dos direitos 
humanos e no desenvolvimento das relações de cooperação jurídica e judiciária entre os nossos países 
que têm como língua oficial a língua portuguesa, partilhando uma mesma matriz histórico-cultural e 
jurídica, fruto do nosso relacionamento único.


Por fim, gostaria de deixar aqui um profundo agradecimento a toda a equipa que arduamente trabalhou 
em prol dos desígnios da Presidência de Díli, sendo devido o reconhecimento do trabalho de excelência 
desenvolvido pela equipa do Ministério da Justiça que dirijo e pela equipa do Secretariado Permanente e 
da Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça de Portugal, que foram também a nossa 
equipa no período que agora se encerra.


	 IVO VALENTE, MINISTRO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA 	
	 DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 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“A propriedade privada constitui um 
importante instrumento da realização 

da democracia económica, social e 
cultural, de promoção da igualdade e 

de correção das desigualdades na 
distribuição da riqueza e do 

rendimento. Trata-se de uma projeção 
e instrumento da autonomia e do livre 

desenvolvimento das pessoas”. 

 Ivo Valente, Ministro da Justiça de Timor-Leste
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EDITORIAL 
	 

Num momento em que se assinalam 26 anos desde a 
realização da I Conferência de Ministros da Justiça dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), que teve 
lugar em Lisboa, em junho de 1991, a CMJPLOP afirma-se, 
hoje, com franca visibilidade e notoriedade, como um espaço 
único de partilha e de cooperação na área da Justiça, fruto do 
exigente trabalho que tem desenvolvido em domínios centrais 
da Justiça e do Direito, de cuja cooperação têm beneficiado 
os seus países, a nível interno e a nível internacional, unidos 
que estão numa parceria singular de que a língua e a matriz 
jurídica comum são verdadeiro apanágio.

A presente edição do Boletim FÓRUM - Justiça e Cooperação 
serve, assim, o pretexto ideal para uma reflexão sobre os desígnios e objetivos da CMJPLOP, numa altura 
crucial para o seu desenvolvimento, marcado pela sua aproximação à CPLP e, com isso, pela sua 
abertura à adesão de mais um membro, a Guiné Equatorial.

Para além disso, aproximando-se o termo da Presidência de Díli, faz-se, neste Boletim, um breve incurso 
pelas atividades realizadas nos últimos dois anos no âmbito da CMJPLOP, dando o devido destaque aos 
trabalhos desenvolvidos, aos eventos promovidos, aos encontros realizados e às parcerias firmadas no 
domínio da cooperação na área da justiça e do direito entre os nossos países.

Ainda no âmbito desta singela publicação, há espaço para a partilha da perspetiva e experiência de cada 
um dos países da CMJPLOP no âmbito dos direitos à propriedade da terra e outras problemáticas a eles 
associadas, em linha com os objetivos do respetivo desenvolvimento, contando, para o efeito, com a 
visão e contributo de diversos especialistas dos vários países representados.

No plano das opções editoriais, a presente edição manteve-se fiel à estrutura dos números anteriores do 
boletim, com as rubricas Dossier, Temas e Notícias FÓRUM, mantendo-se também a regra da ortografia 
adotada anteriormente. No plano visual, celebra-se a cultura e a paisagem de Timor-Leste como país de 
fundo nas imagens escolhidas, ao mesmo tempo cartão de visita e convite a esta terra que também é 
vossa. Relembra-se, por fim, que o presente Boletim está disponível, em formato digital, em 
www.cmjplop.org, podendo ainda ser consultado em www.mj.gov.tl.

Cabe ainda um especial agradecimento a todos quantos colaboraram na presente edição, cujo sucesso é 
um reflexo do trabalho meritório de uma forte e empenhada equipa.

Damos as boas vindas à Guiné Equatorial e sublinhamos os nossos votos de tremendo sucesso à nova 
presidência da CMJCPLP, a cargo do Brasil!


NELINHO VITAL, SECRETÁRIO-GERAL
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A CONFERÊNCIA DE DÍLI 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A XIV Conferência dos Ministros da 
Justiça dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa decorreu em Díli, nos dias 
22 e 23 de junho de 2015, tendo 
Timor-Leste assumido, pela primeira 
vez, desde a sua adesão a esta 
organização, em outubro de 2003, a 
Presidência da Conferência.


Est iveram presentes S. Exa. o 
Secretário de Estado para os Direitos 
Humanos, Sr. General António Bento 
Bembe, em representação do Senhor 
Ministro da Justiça da República de 

Angola, S. Exa. o Sr. Dr. Isalino Antonio Giacomet Júnior, em representação do Senhor Ministro da 
Justiça da República Federativa do Brasil, S. Exa. o Ministro da Justiça da República de Cabo Verde, Sr. 
Dr. José Carlos Lopes Correia, S. Exa. o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Sr. Dr. Mussá Baldé, em 
representação da Senhora Ministra da Justiça da República da Guiné Bissau, S. Exa. o Ministro da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos da República de Moçambique, Sr. Dr. Abdurremane Lino 
de Almeida, S. Exa. O Secretário de Estado da Justiça, Sr. Dr. António Costa Moura, em representação 
da Senhora Ministra da Justiça da República Portuguesa, S. Exa. o Ministro da Justiça e Direitos 
Humanos da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Sr. Dr. Roberto Pedro Raposo e S. Exa. o 
Ministro da Justiça da República Democrática de Timor-Leste, Sr. Dr. Ivo Valente.


Timor-Leste escolheu “A Propriedade da Terra enquanto Fator de Desenvolvimento nos Países da CPLP” 
como tema central da sua presidência, tendo-se constituído uma Comissão de Trabalho para 
desenvolver os trabalhos relacionados com essa problemática. Para além disso, foi criado o Conselho 
dos Diretores Prisionais/Penitenciários dos Países da CPLP, com vista a reforçar as relações de 
cooperação jurídica na área das prisões e da reinserção social.


A Conferência de Díli foi também marcada pela definição das linhas de concretização do alinhamento da 
CMJPLOP com a CPLP, tendo-se estabelecido, com efeitos a partir de Brasília, a alteração da 
designação da CMJPLOP, que passará a CMJCPLP, o alinhamento das presidências das duas 
organizações, a coincidência dos seus membros, abrindo a porta à adesão da Guiné Equatorial e o 
estabelecimento da CMJPLOP como reunião sectorial da CPLP, mantendo, contudo, a sua autonomia e 
secretariado próprio.
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AS INTERVENÇÕES DOS MINISTROS DA JUSTIÇA NA 
CONFERÊNCIA DE DÍLI 

!  
INTERVENÇÃO DE S. EXA. O SECRETÁRIO DE ESTADO PARA OS DIREITOS HUMANOS, 

ANTÓNIO BENTO BEMBE 

Excelentíssimos Senhores Ministros e 
Secretários de Estados 

Excelentíssimo Senhor Representante do 
Secretário Executivo da CPLP 

Excelentíssima Senhora Secretária-Geral da 
Conferência dos Ministros da Justiça dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa 

Excelentíssima Senhora Secretária-Geral da 
Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária 
Internacional 

Excelentíssimos Membros das Delegações 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Gostaria antes de mais, de, em nome de Sua 
Excelência Dr. Rui Jorge Carneiro Mangueira, 
Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de 
Angola, e em meu nome pessoal saudar todos os 
presentes nesta magna sala, bem como felicitar 
os membros da organização e em especial Sua 
Excelência Dr. Ivo Jorge Valente, Ministro da 
Justiça de Timor-Leste, pelo acolhimento caloroso 
nesta linda terra do sudoeste asiático e pelas 
excelentes condições reunidas para a realização 
desta Conferência.


No território que hoje constitui a República de 
Angola, no período antes da consolidação do 
poder colonial, a terra pertencia aos vários 

poderes soberanos (tradicionais) que tinha formas 
próprias de organização que se traduzia em 
apropriação e processavam-se segundo os usos 
e costumes de cada soberano.


Com a consolidação do poder colonial, as 
o rg a n i z a ç õ e s a d m i n i s t r a t i v a s fi c a r a m 
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desagregadas e a população nativa foi espoliada 
das suas terras, que passaram a pertencer a nova 
autoridade, no caso o Estado colonial e, noutros 
casos passaram a pertencer às grandes 
companhias agrícolas, onde se destacam a 
Cotonang, a Companhia da África Ocidental 
Portuguesa (CAOP) e também alguns fazendeiros 
individuais.


Esta situação provocou a criação ou a 
constituição de aglomerados populacionais nas 
comunidades angolanas que estavam sujeitas a 
apertados procedimentos e, por isso, a população 
ficava confinada a determinados locais para 
melhor controlo pelas autoridades coloniais por 
forma a evitar o contacto com os combatentes da 
luta anti-colonial.


Nesta conjuntura as populações nativas ficaram 
confinadas a reduzidos perímetros de terra em 
torno das respectivas aldeias, não lhes sendo 
reconhecido qualquer direito, isto é, não podiam 

deter qualquer título de propriedade sobre a terra, 
salvo raríssimas excepções.


No período pós independência, instaurou-se a 
figura do Estado Unitário e indivisível, e as terras 
passaram a definir-se como propriedade originária 
do Estado angolano, com isso se entendendo, 
por um lado, que o Estado era o proprietário dos 
terrenos e, por outro lado, que só o Estado podia 
transmitir a outrem a terra de que fosse 
proprietário com vista a permitir o seu racional 
aproveitamento no interesse do desenvolvimento 
do país.


No domínio demográfico uma das consequências 
que se retira da independência foi precisamente a 
liberdade de mobilidade e fixação da população 
pelo país, enquanto instrumentos de produção e, 
em muitos dos casos, em propriedades herdadas 
pelo Estado nos termos já referidos, sem qualquer 
título.
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Neste sentido, visando consolidar os direitos que 
podem incidir sobre as terras e o regime geral de 
concessão e constituição dos direitos fundiários o 
Estado angolano aprovou vários instrumentos 
jurídicos legais para o exercício deste direito 
dentre os quais somos a destacar a Lei de Terras.


Em razão disso, ao abrigo da Lei n.º 21C/92, de 
28 de Agosto, foi promulgada a Lei sobre a 
C o n c e s s ã o d e T i t u l a r i d a d e d o U s o e 
Aproveitamento da Terra.


Contudo, esta lei não contemplou uma visão 
integrada e multidisciplinar que levou a afirmação 
que a mesma seria uma lei agrária. Portanto, não 
se cuidou dos fins económicos, sociais e 
urbanísticos e em geral da imbricação entre a 
problemática fundiária e o ordenamento do 
território. 


Perante este facto, foi aprovada a Lei n.º 9/04, de 
9 de Novembro, onde a propriedade da terra é 
tida como factor de desenvolvimento e constitui 
um grande desafio para o Estado, na medida em 
que, na sua dimensão jurídica, não pode deixar 
de ser tratada de forma integrada, isto, em função 
dos seus múltiplos usos, tais como, o suporte de 
abrigo ou habitação da população residente em 
diversas partes do território angolano, o que 
implica um adequado regime urbanístico, a 
previsão de instrumentos jurídicos das riquezas 
naturais, cujo uso e aproveitamento releva o 
direito mineiro, agrário, florestal e do ordenamento 
do território, o exercício de actividades 
económicas, agrárias, industriais e de prestação 
de serviços.


No âmbito da referida lei, para além do princípio 
basilar, segundo o qual a terra é propriedade 
originária do Estado, a transmissão, constituição 
e exercício de direitos de propriedade sobre os 
terrenos concedíveis pelo Estado, só se verificam 
naquelas situações em que os mesmos se 
encontram integrados no domínio privado do 
Estado. Significa dizer que, os bens do domínio 
público são propriedade do Estado e, como tal, 
são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis.


Apesar de ser um direito originário, o Estado pode 
transmitir a pessoas singulares de nacionalidade 
angolana o direito de propriedade sobre terrenos 
urbanos concedíveis integrados no seu domínio 
privado.


No que respeita aos terrenos rurais integrados no 
domínio público ou privado do Estado, não é 
permit ida a transmissão de dire i tos de 
propriedade a pessoas singulares ou colectivas 
de direito privado.


Neste entretanto, convém realçar que a 
transmissão do direito de propriedade sobre 
terrenos integrados no domínio privado do Estado 
é concedido, podendo ter lugar com o objectivo 
de haver um aproveitamento útil, isto significa 
dizer que, no caso de o direito de propriedade 
transmitido não haver sobre este o uso ou 
aproveitamento efectivo pelo interessado, este 
direito extingue-se. 


O que pode ser materializado no caso de não 
poder-se fazer prova do exercício ou/de 
inobservância dos índices de aproveitamento útil 
e efectivo durante três anos consecutivos ou seis 
anos interpolados, qualquer que seja o motivo.


Não obstante existirem previsões legais que 
apreciam os mecanismos de transmissão e 
constituição do direito de propriedade da terra, o 
facto do acesso à terra ser fundamental para o 
processo de reconstrução, construção e 
desenvolvimento económico e social do país e 
dos cidadãos e existir a concessão de direitos 
fundiários, em muitos casos, em desrespeito às 
prioridades nacionais e a legislação em vigor, foi 
necessário estabelecer as bases sobre política 
Nacional de Concessão de Direitos sobre Terras e 
ao seu uso e aproveitamento nos termos do 
Decreto Presidencial n.º 216/11, de 28 de Agosto.


A intervenção do Estado angolano com a criação 
de políticas de gestão e concessão de terra visa 
estabelecer um adequado ordenamento do 
território e correcta formação, ordenação e 
funcionamento dos aglomerados urbanos, face à 
problemática da ocupação ilegal de terrenos, bem 
como a construção em locais impróprios.
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A este objectivo, acresce-se a preocupação do 
Estado na protecção do ambiente e a utilização 
económica eficiente e sustentável da terra, bem 
como na priorização do interesse público e do 
desenvolvimento económico e social da nação 
angolana.


É nossa convicção, que a actual realidade 
legis lat iva angolana sobre o di re i to de 
propriedade a terra responde aos anseios do 
povo angolano e os grandes desafios que o país 
enfrenta rumo ao desenvolvimento sustentável.


EXCELÊNCIAS,


Finalmente, gostaria de expressar o meu 
sentimento de gratidão de poder partilhar ideias e 
acima de tudo verificar que o nosso ordenamento 
jurídico é tributário de um sistema capaz de fazer 
coabitar aquilo que é o interesse público e o 
individual. 


Na medida que concebeu uma matriz jurídico-
política que congrega aspectos e mecanismos 

garantísticos dos direitos do Estado e da nação 
angolana. 


Pois que, se por um lado, aponta para o Estado o 
direito originário da Terra, por outro lado, faz a 
prerrogativa deste poder transmitir este mesmo 
direito com critérios objectivados de forma a 
garantir o acesso e aquisição deste direito pelos 
interessados.


Ainda importa ressaltar que o sistema jurídico 
angolano faz uma distribuição deste bem, com 
fundamento na boa organização da administração 
do território, saneamento básico, assim como a 
protecção do meio ambiente. Que são e podem 
valer como indicadores de desenvolvimento 
social.


Assim, pensamos que o actual modelo de 
distribuição e organização da terra, assenta, em 
instrumentos jurídicos que colocam a República 
de Angola, num desenvolvimento sustentado 
rumo ao alcance dos objectivos comuns da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
Muito obrigado. FIM. 

"  
INTERVENÇÃO DO REPRESENTANTE DA S. EXA. A MINISTRA DA JUSTIÇA DA 

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU, MUSSA BALDÉ 




Suas Excelências, Minhas Senhoras e Meus 
Senhores. 

Sua Excelência Primeiro-Ministro da Republica 
Democrática de Timor Leste, 

Sua Excelência Senhor Secretário de Estado 
de Portugal, presidente da Conferencia dos 
Ministros da justiça da CPLP, 

Suas Excelências Senhores Ministros e 
representantes das outras instituições, 
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A Delegação da Guiné-Bissau para a XIV 
conferência dos Ministros da justiça da CPLP, 
antes de abordar o tema específico a que foi 
incumbido, gostaria antes de mais expressar os 
seus cumprimentos ao povo timorense pela longa 
resistência a fim de obter a sua independência e 
consequente Direitos, liberdades e garantias 
constitucionalmente consagrados, devolvendo a 
dignidade que há muito tem resistido através do 
seu Movimento de Libertação.


Ainda cabe nos estender as nossas felicitações 
de solidariedade aos Estados e o governo 
Timorense pelo esforço que tem demonstrado ao 
nosso povo e instituições no momento em que o 
país se viu mergulhado num período de 
excepção, isto é, durante o período da transição e 
todo esforço feito aquando da realização das 
eleições.


Porem, Suas Excelências a Delegação da Guiné-
Bissau manifesta a sua satisfação pelo Estado e 
Governo Timorense na organização desta magna 
conferência, aceitando todos os desafios 

inerentes a este tipo de evento, garantindo aos 
participantes tudo o que for necessário ao 
referido encontro; estendendo esta satisfação a 
p r e s i d ê n c i a P o r t u g u e s a p e l o e s f o r ç o 
desenvolvido através do empenho demonstrado 
na concretização deste encontro, aproximando de 
que maneira a família da Língua Portuguesa. 
Recordando a grande linha de orientação do 
pensamento de Amílcar Cabral, no que refere a 
importância da língua na efectivação das 

relações, secularmente estabelecidas e a que 
como gerações continuadoras devemos preservar 
perante milhões de falantes desta língua de 
Camões.  


A Sua Excelência, Mestre Carmelita Pires, Ministra 
da Justiça da Guiné-Bissau lamenta a sua 
ausência por motivos alheios à sua vontade, 
relacionada com agenda do Governo, pelo que 
deseja em nome do Governo da Guiné-Bissau e 
em seu nome pessoal, sucesso da conferência e 
esperando que as resoluções ai abstraídas sirvam 
de bússola na concretização dos Programas dos 
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nossos Governos, perante uma população que 
cada vez ma is confia nas ins t i tu ições 
democraticamente sufragadas.


Antes de terminar, a delegação espera com toda 
expectativa dos sucessos desta conferência e 
desejando para o efeito, bom regresso de todas 
delegações em paz e que a solidariedade já 
existente desde os primórdios da luta de 
libertação nacional continuem na unidade, 
promover a paz e o desenvolvimento dos nossos 
povos, razão principal das nossas resistências 
para a independência. 


Minhas senhoras e meus senhores,


Relativamente ao tema proposto conforme o 
programa de trabalho consubstanciado no 
seguinte tema “A propriedade da terra como 
factor de desenvolvimento”:


A Guiné-Bissau, como é sabido ser um país em 
que noventa e nove porcento da sua população 
vive da agricultura, esta actividade implica ao 
recurso do uso da terra, daí que, desde o 
primórdios da sua independência, entendeu face 
a nova filosofia política, o Estado e o governo 
procurou legislar esta área tão importante da vida 
política, económica e cultural pela função social 
que desempenha no tecido social, visto não 
esquecer a dinâmica desta área, na vida da 
sociedade Guineense e dos possíveis transtornos 
e conflitos sociais, chamou a si a pertença da 
terra , conforme preceitua o artigo 12°, n° 2 da 
Constituição da Republica, em articulação com a 
Lei n° 4/75, de 5 de Maio, que nacionaliza a terra, 
revogando assim ao anterior decreto n° 43.893 de 
1961 que concebia dois tipos de direito de 
propriedade, a do Estado e das Comunidades, 
chamadas áreas reservadas. 


Considerando a dinâmica desta área, o Estado, 
produziu a lei n° 5/98, de 28 de Abril imprimindo-
lhe os seguintes objectivos: a) Garantir a terra as 
comunidades locais no limite em que possam dar-
lhe utilidade económica; b) Incorporar o regime 
costumeiro da terra no direito positivo, assim 
como as instituições que as representam; c) 

Estimular o investimento na terra através da 
criação de um valor de mercado para a terra.


Nestes termos, se consagrou o direito de uso 
privativo da terra quer por via consuetudinária, 
quer por via de concessão, tanto nas áreas 
urbanas, como nas zonas rurais e, para melhor 
concretização, instituiu mecanismo de imposto 
que visa entre outras, aumentar eficácia do uso 
da terra, desincentivar a constituição e 
manutenção de grandes latifundiários, pelo que 
ainda, criou comissão de gestão de terra 
denominadas comissões fundiárias, cujo objectivo 
principal consiste em garantir a implementação da 
lei e a coordenação entre os diferentes níveis de 
intervenção na utilização da terra, conforme rege 
o artigo 5° da lei supracitada, visto que, na gestão 
integrada do solo, participam o Governo, os 
Municípios, as Comunidades Locais, as 
Comissões Fundiárias, os Serviços Cadastrais e 
de Registo e as autoridades Marítimas e 
Portuárias, cabendo as instituições do Estado a 
superintendência da gestão da terra. Em virtude 
d a s d i fi c u l d a d e s c o n s t a t a d a s n a s u a 
implementação, devido as crises cíclicas, 
assistimos uma grande preocupação da ANP em 
regulamentar a referida lei durante a legislatura 
em curso e assim como, a criação de uma 
comissão de acompanhamento, seguimento e 
sensibilização que terá como objectivo, dar 
conhecer as comunidades locais a importância da 
lei da terra e os seus efeitos.


Suas excelências, é com grande satisfação que a 
regulamentação deste sector repercute no tão 
desejado desenvolvimento e progressos dos 
nossos países e povos, atenuando possíveis 
conflitos comprometedores da razão da nossa 
existência como nação.


Para terminar, queremos sublinhar os nossos 
votos de agradecimentos pela confiança que nos 
é incumbida em transmitir na nossa experiência 
na matéria, pelo que, a todos nos cabe, em 
consideração das nossas culturas sociológicas 
estabelecer um regime jurídico adequado as 
nossas realidades na gestão das terras. Boa sorte 
a bem haja a todos. Muito Obrigado. FIM. 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#  

INTERVENÇÃO DE S. EXA. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA, ANTÓNIO COSTA MOURA 

Srs. Ministros, caros colegas, 

Srs. Observadores, 

Senhora Secretária-Geral da Conferência, 

Senhores representantes das autoridades 
timorenses presentes, 

Senhores membros das delegações nacionais, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

É com grato prazer que participo no debate que 
temos vindo a promover sobre a propriedade da 
terra como fator de desenvolvimento económico, 
tema central desta nossa Conferência de 
Ministros da Justiça da CPLP. Temos em mãos 
um tema complexo e desafiante. 


Afirmo, desde logo, que a «minha geografia é 
humana», chamando aqui à colação o sentido da 
expressão de Orlando Ribeiro. Vale por dizer que 
assumo a perspetiva viva e prática dos temas, ao 
invés de abordar as relações isoladas em espaços 
puramente teóricos, de todo desligadas de um 
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quadro de dia-a-dia dos nossos cidadãos que as 
sustentam e em larga parte condiciona. 


A minha exposição ambiciona, por isso, a criar 
pistas de reflexão, muito mais do que a ser uma 
exposição jurídica densa e profunda.


Estou ciente de que uma perspetiva de direito 
comparado – nomeadamente, no que respeita aos 
d i re i tos rea i s , ao reg ime j u r íd i co das 
expropriações, ao sistema cadastral e de registo, 
– será muito necessária para o aprofundamento 
dos trabalhos técnicos que a Conferência poderá 
desenvolver em torno deste tema. 


Julgo que o fórum técnico irá analisar e discutir os 
detalhes jurídicos dos nossos sistemas, pelo que, 
aqui, com a vossa amabilidade ao ouvirem-me 
nesta exposição, deixarei essencialmente ideias 
força, com vista à definição do quadro de ação ao 
nível da Conferência.


O d i re i to de propr iedade pr ivada está 
expressamente consagrado na República 
Portuguesa (artigo 62.º, n.º 1, da Constituição), 
mas é suscetível de compressão, mormente, 
sempre que se regista a necessidade de recurso à 
expropriação por utilidade pública, à qual 
voltaremos.


O direito de propriedade é tratado pela Lei 
Fundamental portuguesa como um direito 
análogo aos direitos, liberdades e garantias. 
Como resulta da formulação literal do n.º1 do 
artigo 62.º, a Constituição da República 
Portuguesa além de consagrar o direito de 
propriedade, estabelece igualmente um direito à 
propriedade de natureza social.


A Constituição garante, assim, um direito geral de 
apropriação que incumbe ao Estado promover. 
Nesta dimensão social não está em causa o 
poder de os particulares adquirirem bens com 
valor patrimonial. Sem dúvida que da garantia 
constitucional da propriedade privada decorre 
que as pessoas gozam do direito de ter bens em 
propriedade e, em geral, do direito de se tornar, 
por atos inter vivos ou mortis causa, titulares de 
quaisquer direitos de valor pecuniário – direitos 
reais, direitos de crédito, direitos materiais de 

autor, direitos sociais ou outros – não podendo, 
pois, os direitos patrimoniais ficar reservados ao 
Estado ou ao setor cooperativo e social.


Enquanto direito social, a Constituição da 
República Portuguesa vai mais longe, revelando 
um compromisso constitucional com um espaço 
de cidadania em que todas as pessoas 
disponham efetivamente da possibilidade de se 
tornar proprietários o que, obviamente, tem 
implícita uma ordem jurídica na qual o legislador 
não pode estender ilimitadamente a enumeração 
dos bens de domínio público.


O direito de propriedade foi também reconhecido 
na Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão (artigo 17.º) e está consagrado na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(artigo 17.º), no Protocolo adicional à Convenção 
Europeia de Direitos do Homem (artigo 1.º) e na 
Carta Europeia de Direitos Fundamentais da 
União Europeia (artigo 17.º).


A garantia fundamental da propriedade privada 
compreende quer a dimensão de liberdade do 
direito de aceder à propriedade quer a dimensão 
social desse mesmo direito, não obstante o 
anacronismo teórico que ainda concebe a 
propriedade como um direito subjetivo.


A propriedade privada constitui um importante 
instrumento da realização da democracia 
económica, social e cultural, de promoção da 
igualdade e de correção das desigualdades na 
distribuição da riqueza e do rendimento. Trata-se 
de uma projeção e instrumento da autonomia e 
do livre desenvolvimento das pessoas.


Com efeito, a propriedade tem uma função 
económica e social e pode conhecer limitações 
por interesse público. Manifestação típica da 
sujeição dos titulares de direitos reais ao interesse 
coletivo, a expropriação por utilidade pública 
restringe-se, por imperativo constitucional, vertido 
no n.º 2 daquele preceito, aos casos previstos na 
le i e mediante o pagamento de “ justa 
indemnização”.


Este mesmo princípio é acolhido na legislação 
ordinária, estatuindo o artigo 1310.º do Código 
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Civil que, havendo expropriação, é sempre devida 
a “indemnização adequada” ao proprietário e aos 
titulares de outros direitos reais por ela afetados.


Diversa do processo expropriativo por utilidade 
pública, a expropriação por utilidade particular 
tem em vista situações de conflito de direitos 
reais, possibilitando a lei que esse conflito seja 
resolvido a favor de um dos titulares de tais 
direitos.


Com efeito, a temática atinente à expropriação 
por utilidade pública, desde muito cedo, tem 
constituído objeto de abundante jurisprudência, 
ponderando a sua íntima e intrínseca ligação com 
o direito de propriedade privada que a todos os 
cidadãos assiste.


A partir das referências, que agora sumariamente 
partilhei, podemos concluir que temos ao nosso 
dispor um amplo quadro de instrumentos jurídicos 
essenciais em matéria de garantia e tutela da 
propriedade que permitem que a terra funcione 
como um fator de desenvolvimento económico e 
de prosperidade, uma vez que carreiam 
segurança jurídica para os cidadãos e para as 
empresas.


No âmbito da nossa comunidade de lusofonia, 
Portugal poderá contribuir com a sua experiência, 
quer em sede de política legislativa quer na 
aplicação prática de dois vetores essenciais à 
tutela do direito de propriedade das terras e ao 
máximo aproveitamento do potencial de 
desenvolvimento social e do Estado que essa 
tutela nos oferece: a consagração de um regime 

jurídico das expropriações e o registo predial que 
favoreça a segurança das transações e a 
confiança dos cidadãos.


Com efeito, o Ministério da Justiça está 
empenhado na elaboração de um novo Código 
das Expropriações, que se encontra em fase de 
discussão pública.


A matéria da propriedade das terras convoca 
diversos quadrantes da governação: a política de 
just iça, o ordenamento do terr i tór io, a 
coordenação e execução de políticas agrícolas e 
florestais, o desenvolvimento rural e a política de 
reabil itação das cidades, assim como o 
desenvolvimento sustentável e a valorização dos 
recursos energéticos e territoriais.


Pela primeira vez em Portugal, uma proposta de 
revisão do Código das Expropriações foi feita pelo 
Ministério da Justiça. Tal deve-se ao facto de o 
projeto, na senda da reforma em curso do Código 
do Processo dos Tribunais Administrativos e do 
novo Código do Procedimento Administrativo 
(este recentemente entrado em vigor, em abril 
passado), se inserir no esforço de sistematização 
da justiça administrativa e de instituição de uma 
nova cultura de relacionamento entre a 
Administração Pública e os cidadãos, assentes 
n o s p r i n c í p i o s d e t r a n s p a r ê n c i a e 
responsabilização do Estado.


O Governo considerou que se impunha rever o 
regime jurídico das expropriações, porquanto ao 
afetar um direito fundamental dos cidadãos 
importaria zelar para que todas as garantias 
sejam efetivas, impondo-se, por isso, o 
alargamento do conceito das expropriações de 
sacri f íc io com uma justa indemnização. 
Considerou-se ser, ainda, de agrupar as 
expropriações e servidões, concentrando ambas 
as figuras num único diploma legal.


Com este novo Código das Expropriações 
pretendemos assegurar a coerência do sistema 
de Justiça, colocando todas as expropriações sob 
a competência dos tribunais administrativos. 
Confere-se também um novo papel à arbitragem 
para as expropriações litigiosas, nas quais, com o 
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objetivo de as transformar em amigáveis, a 
arbitragem passa a funcionar como um tribunal de 
primeira instância.


Assim, além da ampliação do conceito de 
expropriação para as «expropriações de 
sacrifício», dá-se ainda uma execução prática do 
princípio da proporcionalidade, fazendo impender 
sobre a Administração Pública o dever de agir, 
regra geral, como se de um particular se tratasse, 
pelo que a expropriação surge como recurso de 
último caso, o que é uma radical mudança de 
paradigma.


Todas estas novidades legislativas visam, afinal, 
procurar o são equilíbrio entre a prossecução do 
interesse público e os direitos subjetivos dos 
particulares. Apenas desta forma se consegue 
criar um clima de confiança que induza ao 
crescimento dos indicadores económicos. Apenas 
num território onde os particulares possam ter 
confiança nas regras da expropriação «das terras» 
poderá haver prosperidade.


Também o registo predial desempenha um papel 
motriz e fulcral no fomento do desenvolvimento 
económico e social dos nossos Estados.


Os reg is tos púb l icos dos imóve is são 
indispensáveis ao desenvolvimento social. Tal 
como o Conselho Económico e Social das 
Nações Unidas assinala, um sistema efetivo de 
registo predial contribui, pelo menos, para a 
garantia do direito de propriedade (entendido em 
sentido amplo), para a eficácia prática das 
decisões judiciais relativas aos imóveis, para o 
desenvolvimento dos mercados imobiliários, para 
a facilitação das reformas fundiárias (aspeto 
essencial), para a promoção do desenvolvimento 
imobiliário e do planeamento urbanístico e das 
infraestruturas. De tudo isto decorrerá uma mais 
fácil tributação da riqueza imobiliária, mais 
garantias de acesso ao crédito e uma expressiva 
redução dos litígios relativos aos imóveis, além de 
um maior grau proteção dos imóveis públicos e 
de uma mais eficaz gestão ambiental.


Em Portugal, desde a última reforma, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de julho, o 

registo predial é dominado pelos princípios da 
obrigatoriedade e da oficiosidade.


Por “obrigatoriedade de registo” entende-se a 
obrigação de levar ao registo os factos listados no 
Código do Registo Predial – e não todas as 
situações jurídicas relativas a prédios.


Por “oficiosidade do registo” entende-se que os 
destinatários primaciais da obrigação de 
promover o registo não são os sujeitos dos factos 
relevantes, mas sim as entidades que lhes dão 
forma, ou seja, os notários, os advogados, os 
solicitadores ou os próprios tribunais.


Ora, nas nossas sociedades, a crescente 
mobilidade de pessoas e a intensidade do 
relacionamento entre os países da Conferência 
potencia o aumento de negócios entre os 
diferentes Estados. Por um lado, agiliza as 
transações imobiliárias, e, por outro lado, evita as 
fraudes, bem como os conflitos sobre questões 
jurídicas atinentes a tais transações, o que 
favorece o fo r ta lec imento dos tec idos 
empresariais e as trocas de serviços.


A confiança nessas transações é essencial. Pela 
publicidade e pela segurança jurídica que o 
registo predial confere aos direitos de propriedade 
deve merecer a nossa especial atenção. 


Tem de existir, por isso, uma robusta valorização 
da fé pública registral, atento o princípio da 
legitimação de direitos sobre os imóveis titulados. 
Além disso, a publicidade registral, como é 
consabido, é um tipo de publicidade jurídica com 
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especificidades, uma vez que visa exteriorizar e 
dar a conhecer, apenas, situações jurídicas e não, 
obviamente, todo e qualquer evento ou 
acontecimento e, dentro daquelas, apenas as que 
geram efeitos jurídicos em face de terceiros. Tem, 
consequentemente, por objeto principal a 
publicidade das situações jurídico-reais, uma vez 
que são estas as que são dotadas de eficácia 
erga omnes.


Não se pretende que as situações jurídicas 
cheguem ao conhecimento de todos, mas sim 
que todos tenham a possibilidade de as conhecer 
– mediante o acesso aos livros do registo. É, 
assim, um tipo de publicidade que potencia 
cognoscibilidade geral a toda uma comunidade 
i n d e t e r m i n a d a e q u e g e r a a r e f e r i d a 
cognoscibil idade de maneira sustentada, 
ininterrupta e permanente, uma vez que as 

situações jurídicas publicadas não se exteriorizam 
de forma esporádica ou eventual – em causa está 
uma publicidade contida em registos públicos.


A publicidade registral é, portanto, um fator de 
segurança e de confiança jurídica para os 
cidadãos, o que fomenta a realização de negócios 
jurídicos. Deve, por isso, ser um dos principais 
vetores a ponderar como promotor de 
desenvolvimento económico. 


Apesar de existirem entre os Estados da 
Conferência vários projetos de formação e de 
intercâmbio de profissionais experientes na área 
do registo predial, pode fazer-se mais. Pode, e 
deve, promover-se a otimização das trocas de 
informação predial, deve pensar-se a criação de 
modelos harmonizados, sobretudo, para a 
disponibilização de dados do registo predial.
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Neste sentido, deixo um repto à consideração da 
Conferência para ultrapassar os desafios que 
necessariamente se colocam perante diferentes 
sistemas e práticas de registo predial que importa 
articular de modo eficiente e eficaz: promovermos 
a acessibilidade e a transparência da informação 
disponível no registo predial e facilitarmos o 
registro predial dentro do seio da CPLP.


Assim, uma das vias para alcançar este objetivo 
pode passar, de modo ambicioso, contudo 

exequível, pela disponibilização eletrónica da 
informação registral e pela construção de um 
sistema de interligação dos registos prediais, no 
âmbito dos países da CPLP.


Outra forte aposta pode ser a de realizar ações de 
índole informativa junto dos cidadãos – por 
exemplo, através da disseminação de informação 
de fácil compreensão e rápida consulta e, até, 
através da criação de um portal na internet 

agregador da informação relevante para 
profissionais e cidadãos. 


Numa perspetiva eminentemente prática, seria 
muito útil dispor, num só lugar, de toda a 
informação sobre o registo predial nos países da 
CPLP; qual seja, sobre as regras legais aplicáveis 
ao registo, a documentação necessária à 
inst rução dos pedidos, prazos, custos 
emolumentares, obtenção e validade de uma 
cert idão de registo predial , entre outra 
informação.


Esta ação colheria visibilidade junto do público e 
representaria uma grande mais-valia para os 
cidadãos e para os negócios dentro da CPLP.


Nestes trabalhos deverão ser ouvidos e 
envolvidos, pelos nossos Ministérios, os 
conservadores e oficiais de registo, notários, 
advogados e so l i c i t ado res , respe t i vas 
associações e representantes da classe.


Apesar de não se tratar de matéria da 
competência do Ministério da Justiça, permitam-
me que vos refira um projeto português 
denominado Bolsa de Terras. Trata-se de uma 
ferramenta, traduzida num sítio na internet, onde 
os proprietários que não pretendam cultivar as 
suas terras disponibilizam informação útil e 
relevante com o objetivo de as ceder a terceiros 
(através de venda ou arrendamento) para fins 
agrícolas, silvopastoris ou florestais. Este local, na 
internet, funciona como um mostruário dos 
terrenos disponíveis e das suas características 
para todos os que precisem de terras para 
cultivar. Assim, quem procure terras para lavoura 
poderá ter uma visão, ao nível nacional, dos bens 
disponíveis, sendo-lhe ainda permitido contactar, 
por endereço eletrónico, com os proprietários das 
terras, de modo a tornar a comunicação mais 
fluída e facilitada, sem prejuízo da garantia do 
sigilo dos dados pessoais.


Estas são simplesmente algumas ideias que com 
todos partilho. Podemos ambicionar muito mais. 


Estamos no início daquela que será, certamente, 
uma profícua discussão e estou convicto de que, 
sob a égide da Presidência Timorense – que nos 
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contagiou com o seu forte empenho no tema da 
propriedade das terras –, iremos ter oportunidade 
de proceder ao levantamento das necessidades 
legislativas e de aferir os principais pontos que 
exigem um tratamento específico nesta matéria 
no seio desta comunidade.


Gostaria assim de terminar relembrando que 
Portugal está empenhado e disponível para um 
frutuoso trabalho ao nível da Conferência, como 
sempre.


Estamos, permitam-me a imagem, a lançar à terra 
a boa semente. E relembro Miguel Torga, sabendo 

o árduo trabalho que nos espera até obtermos os 
proventos, mas crente nas nossas fortes raízes: 
«É debaixo do chão que me procuro. Que fundura 
atingiu cada raiz?». Muito obrigado. FIM. 

$


INTERVENÇÃO DE S. EXA. O MINISTRO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS DE 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, ROBERTO PEDRO RAPOSO 
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I. O Povoamento das Ilhas 

Segundo rezam as crónicas, as ilhas de S.Tomé e 
Príncipe foram achadas pelos navegadores 
portugueses Pêro Escobar e João de Santarém, 
em Dezembro de 1470 e Janeiro de 1471. O seu 
povoamento teria tido início com o capitão 
donatário da Coroa, João de Paiva, como o 
primeiro capitão encarregado de povoar as ilhas, 
que também segundo cronistas portugueses eram 
desabitadas, mediante o pagamento duma tensa.


Com a criação das capitanias começava nas ilhas 
o sistema de grandes propriedades cuja 
exploração dependia da exigência de muita mão-
de-obra para trabalhar nas plantações, o que viria 
mais tarde a originar um sistema esclavagista de 
produção com base em plantações latifundiárias 
com mais baixo custo possível.


Ainda segundo as crónicas, entre 1470 e 1485, o 
arquipélago era administrado pelo sistema das 
capitanias hereditárias.


A importância das ilhas no comércio triangular 
ficou a dever-se à sua situação geográfica 
privilegiada na linha imaginária do Equador, lugar 
ideal para a escala dos navios negreiros que 
precisavam de se abastecer de água potável, para 
além de funcionarem também como porto de 
abrigo. Daí teria surgido uma população que mais 
tarde seria usada nas grandes roças coloniais, 
visto que dadas as suas características, a 
principal riqueza proviria do sistema de 
exploração da terra baseado em agricultura 
extensiva, como principal fonte de rendimento 
dos terratenentes. 


II. O Aproveitamento da Terra 

1.1. A principal cultura começou por ser a cana 
sacarina, introduzida em 1501, tendo seu término 
no ano de 1822, sempre baseada em exploração 
latifundiária de terras a que se chamou 
internamente “Roças”. Posteriormente, foram 
introduzidas as culturas de cacau e o comércio de 
pimenta e madeira. Indubitavelmente, a acção 

colonizadora europeia rapidamente ocupa as 
terras realizando um sistema de latifúndio e 
monocultura. Foi a época que caracteriza o início 
da produção de cacau em larga escala, momento 
de maior impacto da colonização portuguesa em 
São Tomé e Príncipe. Essa exploração era feita 
em termos de trabalho quase escravocrata.


Em 1852 a população santomense era constituída 
por 7054 nativos crioulos, 5514 escravos e 185 
brancos. Nos três primeiros séculos, após a 
aportagem das caravelas portuguesas, as ilhas 
eram constituídas maioritariamente por mestiços, 
f ruto duma miscigenação resul tante do 
cruzamento entre os primeiros colonos e por 
crianças judias vindas de Portugal e as escravas 
negras trazidas do continente africano. Os 
descendentes das relações entre os portugueses 
e escravas africanas passou a ser a principal 
detentora da terra, até por volta de 1852, altura 
em que os colonos brancos recomeçam a 
apossar-se das mesmas, umas vezes por meio de 
compras feitas aos nativos, não poucas vezes 
com métodos fraudulentos e outras por 
expropriação ou negócios algo obscuros.


1.2. A abolição da escravatura foi oficialmente 
decretada em 27 de Fevereiro de 1869, data de 
publicação do decreto, em Lisboa, no Diário do 
Governo n°45. Este decreto obrigava os libertos a 
prestar serviço aos seus senhores até 29 de abril 
de 1878, todavia a crescente necessidade de 
braços para trabalhar nas plantações e recusa 
dos nativos ao trabalho agrícola ao serviço dos 
colonos, levou a uma constante importação de 
trabalhadores chamados de “contratados” 
provenientes das outras colónias do então 
império colonial, o que levou a que a população 
negra viesse a constituir a maioria dos habitantes 
das ilhas.


Pese embora as potencialidades naturais de São 
Tomé e Príncipe, as ilhas não conheceram um 
desenvolvimento agrícola assinalável ao longo do 
Séc. XVIII, continuando o tráfico de escravos a ser 
o principal sustentáculo da economia. 
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O nível técnico da agricultura praticada era 
rudimentar, resultando o seu rendimento mais das 
capacidades produtivas do solo, dos benefícios 
do clima e duma mão-de-obra escrava utilizada 
em larga escala.


1.2.1. Não obstante a existência de tais 
condições, o estado da agricultura santomense 
na 2.ª metade do Século XVIII era de decadência. 
A desorganização administrativa da colónia e o 
vício do contrabando com os estrangeiros e os 
traficantes do Brasi l , que entretanto se 
expandiram pela população, terá contribuído 
grandemente para que muitos fazendeiros 
tivessem preferido o comércio à agricultura.


As autoridades da coroa portuguesa tentaram 
inverter a situação reinante com a introdução de 
diferentes culturas como a canela, o algodão, as 
oleaginosas e o café, e, mais tarde o cacau. Em 
1904, a exportação do cacau das duas ilhas foi de 
21236 toneladas e a do café 1762 toneladas, 
tendo chegado a atingir o valor comercial de 
31.342.935 francos e 1.391.649 francos 
respectivamente.


III. A Herança Colonial 

2. Quando em 12 de Julho de 1975, São Tomé e 
Príncipe ascende à independência, herda uma 
si tuação de monocultura na agr icultura 
essencialmente baseada na exportação do cacau. 


Sob o ponto de vista económico, somos um país 
predominantemente agrícola, dependendo a sua 
subsistência em grande parte das culturas 
tropicais aí produzidas, umas viradas para o 
consumo interno como o são a banana, a 
mandioca, o inhame, a matabala, que é um 
tubérculo bastante semelhante à batata comum, e 
o óleo de palma obtido a partir da palmeira 
dendê, enquanto a produção do cacau, do café, 
da noz de coco e a copra se destina toda ela à 
exportação.


Mais recentemente foram introduzidas novas 
culturas com destaque para a pimenta e a 
baunilha, também para exportação.


Durante o período colonial, cerca de 90% das 
terras cultiváveis pertenciam aos grandes 
proprietários coloniais que as exploravam 
predominantemente no cultivo da monocultura do 
cacau virada para venda nos mercados europeus, 
sobretudo Portugal e Holanda, o coconote para a 
fabricação de óleos e a copra que se empregava 
no fabrico de sabões e óleos.


Os produtos hortícolas e frutícolas destinavam-se 
sobretudo para o consumo no mercado interno.


A população autóctone possuía pequenas 
parcelas de terra cultivadas de culturas 
alimentares de subsistência. Esse tipo de 
exploração da terra foi uma forte arma nas mãos 
dos naturais não só como meio de sobrevivência, 
mas sobretudo de resistência anticolonial, pois 
permitia-lhes recusar submeter-se ao trabalho nas 
roças dos proprietários europeus, sob um regime 
quase esclavagista de produção. Fornecia à 
população meios de subsistência próprios 
facultando-lhes uma relativa ”independência” 
quanto à compra dos produtos que vinham da 
então metrópole ou dos demais territórios 
ultramarinos.


2.1. Por a terra ser o meio por excelência de 
produção de riqueza, com o advento da 
independência em Julho de 1975, uma das 
primeiras medidas tomadas pelo novo poder 
instituído consistiu na nacionalização de todas as 
propriedades agrícolas, agro-pecuárias e agro-
industriais que localmente continuaram a ser 
designadas “Roças” que se encontravam na 
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posse dos proprietários europeus, com o fim de 
se munir de meios económicos que servissem de 
alavanca ao desenvolvimento nacional. 


Essas estruturas foram nacionalizadas logo em 
Setembro de 1975, através de vários decretos-leis 
destacando-se o Dec. Lei n.º 19/75, de 25/9/75, 
publicado no DR n.º 22, o Dec.- Lei n.º 24/75, de 
31/10/75, no DR n.º33, o Dec. Lei n.º 15/76, de 
17/5/76, no DR n.º22, o Dec. Lei n.º 1/77, de 
22/02/77, no DR n.º 5, o Dec. Lei n.º 17/77, de 
20/7/77, no DR n.º 26 e o Dec. Lei n.º 18/77, de 
20/07/77.


Quanto ao Dec. Lei n.º 15/76, de 17/5/76, 
publicado no DR n.º 22, determinou que a Fábrica 
de Torrefacção e Moagem de Café, sita no 
Riboque da cidade capital passava para o 
domínio público e para a Caixa de Crédito, o Dec. 
Lei n.º 1/77, de 22/02/77, no DR n.º 5, procede à 
Divisão Administrativa e criou estruturas que 
permitem a participação do povo na vida do país, 
o DL. N.º 17/77, de 20/7/77, DR n.º 26, 
prescreveu que passava para a posse do Estado, 

todo o património da Firma Eduardo Castela Lda., 
bem como todos os imóveis pertencentes a 
Germano António Martinho Castela, a Lei n.º 
18/77, de 20/07/77, mandou que deixasse de 
existir para todos os efeitos legais, a propriedade 
da empresa Sociedade Rústica Hotel, Lda. e que 
passasse para o domínio público, o prédio rústico 
descrito na Conservatória dos Registos sob o n.º 
10.850, a fls. 161 verso, do Livro B-52, o prédio 
urbano nele em construção.


A nacionalização das roças e das suas terras não 
alterou o sistema produtivo anterior se bem que 
passassem a ser administradas pelo próprio 
Estado, manteve-se a mesma estrutura 
latifundiária.


O Estado são-tomense nacionalizou as roças e 
suas terras, as roças mantiveram depois da 
independência as principais características da sua 
organização de trabalho, imobilizando assim uma 
parte significativa da população num status quo 
ante.
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A análise das roças, que ocuparam cerca de 90% 
da superfície agrícola da ilha de São Tomé mostra 
que elas constituíram os processos que incidiram 
sobre o conjunto da formação do tecido social do 
país. Segundo dados de 1977, as superfícies das 
empresas agropecuárias representavam 85,8% da 
superfície agrícola total do país.


Quando o país ascende à independência, cerca 
de 10 mil nativos, eram possuidores de parcelas 
de terras chamadas de “glebas” (7) ou rocecas. 
As palavras gleba e roceca significam "terreno 
próprio para cultura". 


Nas glebas, havia uma produção importante de 
culturas alimentares essencialmente destinadas 
ao consumo doméstico 
e um pouco de cacau. 
As glebas constituíam 
aproximadamente 10% 
das terras cultivadas 
fora do espaço ocupado 
pelas roças (Tenreiro: 
1961). Até hoje essas 
t e r r as l oca l i zam-se 
essenc ia lmente nos 
arredores da capital São 
Tomé e às margens das 
antigas roças. Esse tipo 
de apropriação levou à 
formação de aglomerações chamadas vilas ou 
luchans. 


A nacionalização das roças de São Tomé e 
Príncipe, em 1975, desacelerou a sua produção. 
Ainda assim, o produto representa mais de 90% 
das exportações agrícolas do país, com a  França 
e Suíça como principais consumidores. Em 1991, 
90% das exportações deste produto totalizaram 
5,5 milhões de dólares, enquanto o país registrava 
24 milhões de dólares de importações.


Até aos dias de hoje a economia santomense 
tem-se baseado quase toda ela na produção e 
exportação de cacau. Contudo a reduzida 
dimensão do país, as constantes flutuações dos 
preços nos mercados internacionais, a escassez 

de mão-de-obra e a falta de tecnologia, têm 
constituído sérios entraves ao desenvolvimento.


Ela não consistiu num motor para o aumento 
quantitativo e qualitativo da produção das 
principais culturas de exportação, porque com o 
regresso maciço dos roceiros portugueses 
antigos terratenentes latifundiários à metrópole e 
que já havia sido antecedido a partir da década 
de 1960 da diminuição em larga escala da vinda 
dos trabalhadores das outras colónias em 
consequência da eclosão da guerra anticolonial, 
sobre tudo em Ango la , Gu iné-B issau e 
Moçambique, acompanhada da pouca tradição 
ou dedicação pelos trabalhos agrícola por parte 

dos fi lhos da te r ra , 
reflectiu grandemente 
sobre a agr icu l tu ra 
santomense. A grande 
seca de 1983 e as 
p r e s s õ e s p o l í t i c a s 
externas e in ternas 
sobre o regime de então 
obrigou a uma profunda 
r e fl e x ã o s o b r e o 
p r o b l e m a d o 
d e s e n v o l v i m e n t o 
santomense e estiveram 
n a o r i g e m d a s 

mudanças que iriam ter lugar no início da década 
de 1990, com destaque para as desintervenções 
estatais das roças nacionalizadas 15 anos antes.


IV. O Programa de Ajustamento Estrutural 

3. A pressão das instituições Breton Wood não 
foram alheias à tomada desta decisão. O Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial, 
condicionaram a concessão de créditos ao país à 
distribuição de terras por sujeitos privados, 
nacionais ou estrangeiros. 


Logo no início da década de 1980 o governo 
santomense começa a ser pressionado por 
factores de ordem interna, talqualmente a penúria 
alimentar dos cidadãos, a escassez dos géneros 
de primeira necessidade e de produtos de uso 
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corrente no mercado e, pela conjuntura 
internacional como o aumento da oferta do cacau 
no mercado mundial e a consequente diminuição 
dos preços daí resultantes, cuja consequente 
reflectiu na diminuição da exportação, que obriga 
o poder a repensar todo o seu sistema 
económico. 1982, as receitas de exportação do 
cacau atingiram um saldo negativo de 78,2%. 
Visando inverter o curso dos acontecimentos, 
desde 1985 que as autoridades santomenses têm 
vindo a tomar medidas no âmbito de reforma 
estrutural, a fim de encontrar soluções que 
permitam o crescimento económico e o 
desenvolvimento sustentado do país.


Com o fim de conseguir o desiderato do 
desenvolvimento económico sustentado, mas 
condicionado pela sua avoenga vocação agrícola, 
foi ao sector da agricultura que o governo teve de 
dedicar maior atenção enquanto maior 
proprietário das terras, do solo e das riquezas do 
subsolo como reza a Constituição da República, 
se nos ativermos ao facto de cerca de 90% do 
território nacional ser constituído por solos 
agrícolas distribuídos por grandes empresas agro-
pecuárias, fazendas ou roças. A partir do seu 
redimensionamento houve três t ipos de 
intervenções: 


a) o primeiro tipo, sob a forma de uma gestão 
conjunta entre o Estado Santomense e capitais 
estrangeiros mediante o qual o investimento 
estrangeiro seria feito na base dum contrato de 
concessão de exploração ou arrendamento por 
10, 20, 30 ou mais anos, renováveis por igual 
per íodo de tempo sob pagamento pelo 
arrendatário ou concessionário duma renda e 
aquisição de equipamentos destinados a ajudar o 
desenvolvimento das empresas e a reconstrução 
das suas infraestruturas. Neste primeiro grupo 
foram incluídas as Roças Água Izé e Monte Café, 
sob gestão mista luso-santomense, Bombaim que 
inicialmente esteve na posse dos franceses, o 
Ilhéu Bombom na Ilha do Príncipe, arrendado por 
90 anos a um empresário sul-africano de origem 
alemã, onde foi instalado um complexo agro-
turístico; 


b) o segundo grupo consistiu na atribuição duma 
grande empresa (roça) ou as suas dependências 
sob o regime de contrato de arrendamento aos 
potenciais investidores nacionais ou à estes 
associados aos estrangeiros e nele foram 
incluídas Diogo Vaz em São Tomé e Sundi e Porto 
Real no Príncipe;


c) no terceiro tipo, o Governo limitou-se a criar a 
partir das grandes empresas, pequenas e médias 
empresas agro-pecuárias com dimensões de 5, 
10, 20 e algumas com 10 hectares e a atribuí-las 
aos pequenos agricultores ou aos seus familiares 
licenciados  com a consequente redução de mão-
de-obra pelos novos adquirentes. Incluem-se 
nesse grupo muitas das roças satél i tes 
(dependências) da Água Izé, tais como Anselmo 
Andrade, Claudino Faro e Bernardo Faro.


3.1. Deve dizer-se contudo, que o ponto de 
viragem teve verdadeiramente início, como mais 
atrás se disse, a partir de 1985, ano em que o 
Governo, consciente das dificuldades e da 
evolução das tendências, tentou inflectir a sua 
estratégia de desenvolvimento. Procurou associar 
aos esforços do Estado a dinâmica do sector 
privado. Uma política de liberalização foi iniciada, 
a p o i a n d o - s e a i n d a t i m i d a m e n t e n u m a 
liberalização parcial das trocas comerciais e dos 
preços, e na privatização de certas terras ou no 
reconhecimento do direito dos trabalhadores das 
plantações a dispor de parcelas de terreno para 
as suas próprias culturas.
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Os elementos duma política de diversificação das 
produções agrícolas e de satisfação das 
necessidades alimentares a nível nacional 
estavam lançados. Um projecto experimental e de 
produção de culturas alimentares, que tinha sido 
implantado com a ajuda da França, viu-se 
reforçado pelo enquadramento do pequeno 
campesinato, consolidando deste modo a nova 
política.


Paralelamente, a fim de relançar as culturas de 
exportação, confiou a gestão de um primeiro 
grupo de empresas do Estado a operadores 
estrangeiros. Estas modalidades constituíram 
aliás uma condição para assegurar o apoio 
financeiro necessário.


Para tal, procedeu nesse momento à uma 
mudança impor tan te na es t r a tég i a de 
desenvolvimento. Foi elaborado um plano de 
desenvolvimento tentando garantir uma certa 
coerência na execução do programa de acção do 
Governo e foi definido um programa de 
desenvolvimento. Pôde realizar uma apresentação 
à comunidade financeira internacional, com ajuda 
do PNUD, por ocasião da mesa redonda dos 
parceiros de desenvolvimento organizada para 
esse efeito. 


Entre as medidas de política económica 
destinadas a estimular o desenvolvimento do 
sector agrícola, procedeu-se à desvalorização da 
dobra, visando ao mesmo tempo a rentabilização 
das explorações agrícolas, a diminuição das 
importações e a criação de incentivos à produção 
nacional pelo efeito de substituição das 
importações, houve a criação de incentivos aos 
empregos agrícolas através do pagamento dos 
salários em atraso, o aumento dos salários 
agrícolas duplos ou triplos em relação aos outros 
sectores, a ajuda alimentar e a introdução da 
remuneração l igada à produt iv idade, a 
liberalização do comércio de importação-
exportação, a liberalização dos preços dos 
produtos agrícolas de produção interna (produtos 
de subsistência e hortícolas), a redução para seis 
do número dos produtos subsidiados, a abertura 
de contas em divisas para as empresas agrícolas, 

que nelas podiam depositar até 30% do valor das 
e x p o r t a ç õ e s , g a r a n t i n d o a s s i m o 
aprovisionamento regular em factores de 
produção importados, peças sobressalentes, etc., 
a reforma do sistema da taxa de câmbio na 
exportação, para que pudessem variarem função 
da evolução das empresas, a implementação do 
crédito agrícola e a revisão do sistema de uso da 
terra para promover a iniciativa privada dos 
trabalhadores agrícolas.


A reforma das taxas de câmbio na exportação, 
para que pudessem variar em função das 
cotações dos produtos, a consolidação das 
d í v i d a s d a s e m p re s a s , o e s t u d o e a 
implementação do crédito agrícola e a revisão do 
sistema de uso da terra para promover a iniciativa 
privada dos trabalhadores agrícolas fizeram parte 
das medidas adoptadas pelo poder na tentativa 
de inverter o círculo vicioso da produção agrícola 
no seu galopante decréscimo. Reconhecendo o 
papel da produção de culturas de subsistência 
em pequena escala, foram envidados esforços no 
sentido de favorecer a criação de uma categoria 
de pequenos agricultores trabalhando a tempo 
inteiro e em condições  de produzirem um 
excedente comercializável. Ao mesmo tempo e 
como medida de estímulo ao emprego nas 
grandes plantações, o Governo reconheceu o 
direito à exploração de pequenas parcelas 
localmente designadas “lavras”, para os operários 
das plantações e suas famílias. Segundo 
estimativas recentes, o país possui cerca de 9.000 
pequenas unidades de produção de subsistência 
e hortícola, que raramente ultrapassam os 25% 
ha e das quais a maioria, cerca de 5.000 ha são 
lavras. 


3.2. Em 1990, o Ministério da Agricultura e 
D e s e n v o l v i m e n t o R u r a l o rg a n i z o u u m 
recenseamento, enumerando os vários tipos de 
parce las e te r ras e ca rac te r i zando as 
apropriações de terra mencionadas acima. Eram 
elas: gleba, quintal, lavra, campo, horta, roça e 
empresa agro-pecuária. A diferença entre a gleba 
e o quintal, ou entre a lavra e o campo, consistia 
tão somente numa questão de dimensão, o que 
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foi confirmado com dados obtidos em entrevistas. 
Por sua vez, a empresa agro-pecuária era uma 
exploração agrícola constituída, a partir de 1977, 
da junção de várias roças e ocupava importantes 
áreas cultivadas, essencialmente de cacau, café, 
coqueiro e palmeira; era constituída por uma 
sede, onde se encontravam as infraestruturas 
ligadas à produção (secadores), as oficinas de 
apoio (marcenaria, mecânica), a administração e 
os alojamentos dos trabalhadores.


A política fundiária iniciada em 1985 com a 
distribuição de terras, voltou a ser incrementada e 
em Julho de 1988, 4000 ha de terra foram 
distribuídos, para ocupação dos particulares, dos 
quais 3600 provenientes de empresas do Estado, 
distribuição feita aos pequenos agricultores. 


Em 2013, o Governo aplicou mais de 120 mil 
dólares na construção de infra-estruturas para 
aumentar a produção de cacau biológico. Há já 
algumas roças no país a fazê-lo, mas só o tempo 
dirá se São Tomé e Príncipe voltará a ser um 
importante produtor de cacau no mundo, como já 
o fora anteriormente.


Diga-se contudo que o Programa de Ajustamento 
Estrutural iniciado no início da década de 1980, 
com predominância na reforma do sistema de 
aproveitamento da terra com maior incidência no 
sector agrícola, em vez de constituir um factor 
catalisador da economia, acabou por ser um dos 
grandes factores de constrangimento ao 
desenvolvimento. Estes programas impostos 

pelas organizações financeiras internacionais 
como o FMI, o Banco Mundial e o BAD, na 
maioria das vezes não têm em conta as 
especificidades de cada país e transportam-nos 
duns para os outros e aplicam-nos como se de 
fórmulas químicas se tratassem, resultando daí 
situações muitas vezes catastróficas para os 
países à eles sujeitos. E São Tomé e Príncipe não 
fugiu a regra. Uma outra questão que limita o 
crescimento económico das nações que deles 
“beneficiam” prende-se com financiamento da 
assistência técnica estrangeira que consome 
grande parte dos créditos concedidos. É imposta 
a vinda dos chamados “técnicos expatriados” 
pagos com salários elevadíssimos e nem sempre 
apresentam resultados esperados e fazem gorar 
as expectativas criadas. 


Para os que mais se dedicam ao estudo do PAE 
aplicado ao Estado santomense e sobretudo na 
agricultura, o programa foi um autêntico fracasso.


V. Conclusão 

Determinante é a posse da terra para o 
desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, sendo 
tanto mais assim que no artigo 9.º n.º 2, da 
Constituição da República se prescreve que é 
garantida nos termos da lei, a coexistência da 
propriedade pública, da propriedade cooperativa 
e da propriedade privada dos meios de produção. 
Como se pode constatar o a expressão 
propriedade pública vem em primeiro lugar 
seguindo-lhe a propriedade colectiva e sói em 
terceiro lugar é feita referência a propriedade 
privada, estando subjacente à este tipo de 
formulação como regra que toda a posse da terra 
é pertença do Estado e a propriedade privada 
constitui excepção. Pode-se extrair desta norma a 
ideia que lhe é subjacente segundo a qual se no 
subsolo duma determinada propriedade privada 
hipoteticamente se descobre um certo minério, 
legalmente o proprietário com direito de 
exploração será o Estado. Parece ser esta a ideia 
ínsita neste preceito.
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As sucess ivas rev isões const i tuc iona is 
continuaram a manter a mesma redacção 
constante da Constituição de 1975. Nem sequer o 
fracasso das experiências vividas com a chamada 
“reforma agrária”, que se seguiu à nacionalização 
das terras tendo o Estado como principal 
proprietário, serviu para alterar o texto 
constitucional à este respeito.


A Lei n.º 3/91, de 31 de Julho, “Quadro jurídico 
Institucional Regulador da Propriedade Fundiária 
do Estado”, define no seu artigo 1.º que 
pertencem ao domínio público do Estado, os 
terrenos correspondentes aos leitos dos rios e 
das águas marítimas, a plataforma submarina, os 
terrenos das ilhotas e mouchões formados junto à 
costa, os terrenos das zonas territoriais 
reservadas para a defesa militar e os terrenos 
ocupados por estradas e caminhos públicos, bem 
como os ocupados por aeroportos e aeródromos 
de interesse público. E o artigo 2.º da mesma lei 
condiciona as formas de uso dos referidos 
terrenos.


No tocante ao domínio privado a artigo 4.º afirma 
que pertencem ao domínio privado do Estado os 
terrenos onde se encontrem os edifícios públicos, 
os terrenos onde se situem explorações agrícolas 
estatais, os que directa ou indirectamente tenham 
sido objecto de nacionalização, os terrenos vagos 
e os demais cujos proprietários não sejam 
entidades privadas. Se se tiver em conta que só 
uma ínfima parte das terras e com maior 
relevância as de pequenas dimensões, chega-se 
a conclusão de que o Estado santomense é o 
grande terratenente.


Ao admitir a existência de propriedade privada e 
fá-lo, várias normas do código civil ainda em vigor 
no país estão ou tacitamente revogadas ou em 
contradição com a norma constitucional que 
define o sistema de aproveitamento da terra. 
Basta ater-se ao artigo 1308.º do Código Civil que 
se refere à expropriação, vem afirmado que 
“Ninguém pode ser privado, no todo ou em parte, 
do seu direito de propriedade senão nos casos 
fixados na lei”. No entanto as terras dos nativos, 
sobretudo as chamadas “glebas” e demais 

terrenos particulares não pertencentes aos 
antigos colonos”, não foram objecto de 
expropriação e muito menos de nacionalização. E 
mesmo o artigo 1309.º, seguinte, prescreve para 
as requisições temporárias que elas “só nos 
casos previstos na lei podem ter lugar a quando 
coisas pertenças do domínio privado”. Vê-se para 
este último caso a sua temporalidade ou 
transitoriedade e nunca a título definitivo.


Quanto ao artigo 1331.º, que faz referência à 
formação de ilhas ou mouchões que se formem 
nas correntes de água pertencem ao dono da 
parte do leito ocupado, colocando deste modo 
uma questão para ser reflectida profundamente 
quanto ao actual sistema da aproveitamento da 
terra, enquanto factor de desenvolvimento, no 
ordenamento jurídico são-tomense. Outro tanto 
se passa com os lagos e lagoas, quando aí 
ocorrerem factos análogos, ainda aqui sob a 
égide da lei civil.


Por sua vez o artigo 1348.º prescreve que “O 
proprietário tem a faculdade de abrir no seu 
prédio minas ou poços e fazer escavações, desde 
que não prive os prédios vizinhos do apoio 
necessário para evitar desmoronamentos ou 
deslocações de terra” abrindo caminho Ao direito 
à indemnização se das escavações advierem 
prejuízos para os proprietários dos prédios 
confinantes. 


Considera por outro lado no artigo 1386.º, 
particulares, “as águas que nascerem em prédio 
particular e as pluviais que nele caírem, enquanto 
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não transpuserem, abandonadas, os limites do 
mesmo prédio ou daquele para onde o dono dele 
as tiver conduzido, e ainda as que, ultrapassando 
esses limites e correndo por prédios particulares, 
forem consumidas antes de se lançarem no mar 
ou em outra água pública; as águas subterrâneas 
existentes em prédios particulares,  os lagos e 
lagoas existentes dentro de um prédio particular, 
quando não sejam alimentados por corrente 
públ ica, as águas públ icas concedidas 
perpetuamente para regas ou melhoramentos 
agrícolas e as águas subterrâneas existentes em 
terrenos públicos, municipais ou de freguesia, 
exploradas mediante licença e destinadas a regas 
ou melhoramentos agrícolas”.


Se se tiver em conta que as nacionalizações e o 
sistema de apropriação colectiva de terra com a 
consequente reforma agrária que se lhe seguiu, 
não deu resultados esperados, tendo conduzido à 
desintervenção estatal nas empresas e a sua 
posterior privatização e partilha em pequenas, 
médias e grandes empresas agrícolas atribuídas à 
particulares para um melhor aproveitamento, 
torna-se exigível adequar-se numa futura revisão 
constitucional à Lei Fundamental às necessidades 
de desenvolvimento sustentado que hoje se 
pretende, sobretudo porque o sistema de 
atribuição baseia-se essencialmente em títulos de 
concessão provisórios o que não é atractivo para 
os investimentos. 


Em 2005, como meio de se providenciar um 
aproveitamento mais racional da terra, foi 
publicada uma lei que estabelece que “as áreas 
florestais, bem como os outros tipos de 
revestimento referidos neste capítulo, são 

propriedades do Estado, competindo-lhe 
administrá-las, observando os princípios de uso 
racional e sustentado e da conservação da 
biodiversidade e que os direitos de propriedade 
sobre as terras de aptidão florestal, lato sensu são 
exerc idos com as l im i tações lega is e , 
particularmente, sob os condicionamentos 
constantes desta lei.


Nas limitações constantes desta lei inserem-se o 
controlo, corte, serração, comercialização, 
industrialização, importação e exportação de 
produtos florestais, inclusive sementes, e a 
manutenção do registo dos estabelecimentos 
dedicados a essas actividades, bem como a 
análise dos projectos de repovoamento e planos 
de manejo florestal sob emissão de licenças. Por 
outro lado, incide também sobre a preparação de 
textos de material educativo para distribuição e 
difusão nas escolas através de dos meios de 
c o m u n i c a ç ã o d e m a s s a e p ro m o v e a 
sensibilização e organização do sector privado, 
inclusive o comunitário, para o exercício das 
actividades florestais de modo a proceder ao 
aproveitamento sustentado da terra.


Recentemente o governo emitiu um despacho no 
sentido de que a partir de agora os títulos de 
posse segundo os quais é feita a concessão de 
terras, já não serão concedidos aos sujeitos 
ind iv idua is mas s im, co le t i vamente às 
comun idades pa ra ob tenção de ma io r 
rentabilidade no aproveitamento do solo e que 
proíbe a que se construa em espaços cultiváveis, 
sob pena sob pena de se vir a comprometer as 
gerações vindouras, por culpa dos erros do 
passado e dos actuais. FIM. 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% 
INTERVENÇÃO DE S. EXA. O MINISTRO DA JUSTIÇA DE TIMOR-LESTE, IVO VALENTE 

Senhores Ministros da Justiça dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa,  

Ilustres convidados,  

Minhas senhoras e Meus Senhores, 

A propr iedade da ter ra como fator de 
desenvolvimento é um tema de indiscutível 
pertinência e atualidade na esfera social, 
económica, demográfica e política dos nossos 
países de língua portuguesa, aqui representados 
na XIV Conferência dos Ministros da Justiça. 


Para além da partilha da Língua Portuguesa, os 
nossos países comungam uma história e uma 
cultura jurídica comum, que teve início com a 

expansão ultramarina e que perdurou marcada 
pelos desígnios da colonização durante alguns 
sécu los, a qua l também se apoiou na 
necessidade de justificar, pelo Direito, a 
propriedade sobre as terras encontradas, depois 
organizadas, controladas e redistribuídas, sem 
cuidar dos seus ancestrais utilizadores, que 
muitas vezes desconheciam até, por completo, 
qualquer forma de apropriação individual da terra.


À parte da herança colonial, pautada numa 
tradição jurídica que não reconhecia a igualdade 
de direitos, em especial no que concerne aos 
direitos de acesso à propriedade e à utilização da 
terra, os nossos países têm experiências e 
normas próprias muito antigas de gestão dos 
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recursos naturais, enraizadas no costume, na 
tradição das suas comunidades e gentes, que 
hoje convivem, muitas vezes de modo resiliente, 
com os regimes jurídicos decorrentes, deveria 
dizer concorrentes, das ordens jurídicas estatais.


Apesar das singularidades próprias de cada um, 
quer sejam políticas, demográficas, geográficas 
ou sociais, a verdade é que os nossos países 
continuam a partilhar similaridades nos seus 
quadros jurídicos e desafios comuns de 
desenvolvimento e de luta contra a pobreza e a 
iniquidade. 


Neste contexto, a propriedade da terra destaca-
se, volto a dizê-lo, como um elemento 
fundamental para o desenvolvimento social, 
político e económico nos nossos países de língua 
portuguesa.


Cada um dos nossos países enfrenta hoje 
questões muito diversas, desde as reclamadas 
reformas agrárias, à delimitação de áreas de 
acesso concess ionado, passando pe la 
possibilidade de reversão para o Estado de 
t e r renos abandonados que não se j am 
reclamados, ou pela necessidade de se expropriar 
para desenvolver projetos de interesse nacional, 
com a atribuição de uma compensação, tendo 
como pano de fundo a integração do direito à 
propriedade e suas formas de exercício e defesa, 
no âmbito da dignidade da pessoa humana, ou 
seja, enquanto direito humanos fundamental.


Por sua vez, a determinação da propriedade da 
terra, no âmbito geral da problemática dos 
direitos reais, longe de ser uma questão estática e 
arcaica, continua a assumir grande relevo social, 
político e económico, com significativa influência 
no desenvolvimento dos Estados.


A propriedade da terra, as formas de lhe aceder e 
dela usufruir, seja para fins privados, seja para o 
desenvolvimento de grandes projetos nacionais, 
continua a marcar a vida dos nossos povos e 
populações.


Enquanto instituto jurídico flexível e dinâmico, a 
propriedade é fortemente marcada pelas 
mudanças políticas, sociais e económicas, seja 

pela necessidade de a determinar, ex novo, seja 
pela forma como ela se pode reclamar em nome, 
por exemplo, do interesse público geral.


Sem descontar o alarme social a que sempre 
convida a possibilidade de determinar e delimitar 
a propriedade e o acesso à utilização da terra, as 
formas encontradas para, em respeito pelos 
p r inc íp ios consagrados nas d i fe ren tes 
constituições, legislativamente dirimirmos estas 
problemáticas, estão longe de gerar consenso ou 
apaziguamento social.


O acesso aos recursos naturais, nomeadamente 
fundiários, e a igualdade de género continuam a 
ser um desafio para a maioria dos nossos países 
e, por isso, é premente que tais desafios 
continuem a ter eco na agenda das respectivas 
políticas de desenvolvimento, bem como no 
espaço de discussão e partilha que dão razão de 
ser aos fora como o da Conferência que aqui hoje 
temos a honra de realizar.


Importando garantir o direito à propriedade, não 
esquecendo a sua função e caráter social, com a 
escolha do tema “A propriedade da terra como 
fator de desenvolvimento”, como tema central da 
XIV Conferência, pretende-se dar a possibilidade 
de se discutir, ao mais alto nível, a problemática 
da propriedade da terra e como ela tem sido 
tratada nos nossos diferentes ordenamentos 
jurídicos, necessariamente relacionando-a com 
diferentes fases e graus de desenvolvimento.


A partilha de experiências sobre diferentes formas 
de superar os desafios que enfrentamos é 
fundamental para que, em conjunto, consigamos 
identificar, grandes princípios e linhas de 
orientação para o desenvolvimento da temática 
da propriedade da terra, elemento fundamental 
para o desenvolvimento social, político e 
económico, nos nossos países de língua 
portuguesa.


Entendo que a temática aqui trazida deve ser 
objeto de uma análise holística, integrando, numa 
perspetiva de desenvolvimento, aspectos sociais, 
demográficos, sociais e culturais, institucionais e 
ambientais, que devem ser analisados ao nível 
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das políticas, programas e medidas legislativas, 
da prática das instituições, das comunidades, 
famílias e indivíduos, devendo ter ainda em conta, 
numa perspetiva de género, o papel cultural 
atribuído pela sociedade aos homens e às 
mulheres, bem como a consideração da proteção 
a grupos vulneráveis.


Cabe-nos, por isso, a responsabilidade conjunta 
da definição dos objectivos primordiais que 
deverão orientar a acção concertada dos nossos 
países nos próximos dois anos, em volta de tão 
importante temática.


Sem prejuízo de outros considerandos que 
viermos aqui a identificar, o resultado dos 
trabalhos que teremos oportunidade de 
desenvolver, através da constituição de uma 
comissão de trabalho, dificilmente poderá fugir 
das seguintes metas que me atrevo, desde já, a 
apresentar em jeito de desafios:


−	 Desenvolver e fortalecer capacidades e 
sensibilização para uma gestão participativa dos 

recursos fundiários, com o intuito de promover a 
igualdade entre homens e mulheres e a 
participação das comunidades locais nas ações 
de planificação, desenvolvimento e gestão dos 
recursos produtivos;


−	 Promover a adopção de medidas de 
proteção do ambiente, através da promoção da 
utilização sustentável dos recursos fundiários;


−	 Compilar os materiais disponíveis em 
cada um dos países para o reforço das 
capacidades em matéria de acesso e utilização 
racional da terra;


−	 Reforçar as capacidades através de 
métodos participativos e;


−	 Promover a adoção de medidas de 
sensibilização com base numa abordagem 
baseada nas questões de género para a 
promoção da igualdade de direitos relativos ao 
acesso e à utilização da terra, tendentes ao 
aumento da participação e do envolvimento das 
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mulheres e dos jovens na gestão e utilização da 
terra, através da planificação participativa e do 
recurso a tecnologias mais adequadas para 
aumentar os rendimentos familiares e reforçar a 
segurança alimentar;


−	 Ana l i sa r cada quadro j u r íd ico e 
institucional em vigor, relativamente ao acesso e 
uso da terra;


−	 Avaliar os pontos fortes e as fraquezas de 
c a d a q u a d r o j u r í d i c o , a p o n t a n d o o s 
constrangimentos que se põem no acesso à terra 
e o s d e s a fi o s p a r a u l t r a p a s s a r e s s e s 
constrangimentos;


−	 Identificar, as diferentes alternativas para 
melhorar o quadro institucional e legal relativo ao 
acesso e à utilização da terra nos países de língua 
portuguesa.


Por último, não escondendo aqui, a oportunidade 
e a centralidade que a propriedade da terra 
enquanto factor de desenvolvimento assume no 
momento actual para o meu País, deixo-vos, com 
breves notas sobre os contornos da problemática 
da propriedade da terra hoje vivenciada em 
Timor-Leste.


Ao contrário de alguns dos países aqui 
representados, Timor-Leste debate-se ainda com 
a problemática da definição do direito à 
titularidade da propriedade da terra, problema 
estruturante e que se entretece numa teia 
complexa e profusa de direitos num contexto de 
sucessão de estados e conflitos.


Apesar dos esforços políticos e programáticos 
que têm sido feitos, quase desde a restauração 
da independência do meu país, protagonizados 
pe lo Min is tér io da Just iça , a t ravés da 
apresentação consecutiva e persistente de 
medidas legislativas dirigidas à regularização da 
titularidade do direito de propriedade sobre bens 
imóveis, bem como de concretas medidas de 
levantamento e identificação cadastrais, a 
verdade é que, Timor-Leste continua, neste 
momento, sem o desejado quadro legal e jurídico 
necessário à determinação da propriedade da 
terra.


A tarefa política de encontrar e estabelecer 
critérios minimamente equitativos para contornar 
e filtrar reivindicações sobrepostas herdadas das 
administrações portuguesa e indonésia do 
território, e não solucionada pela administração 
onusiana, foi agravada pela ocupação ilegal 
generalizada de propriedade após os dois 
fenómenos de deslocação da população que se 
seguiram, primeiro ao referendo de 1999 e depois, 
à crise de 2006, causando incertezas legais e 
sociais de forte impacto. 


E a verdade é que a ausência de um quadro legal 
sobre a questão da propriedade da terra não tem 
beneficiado este contexto de base, antes 
tornando os desafios advindos da definição e 
delimitação dos direitos de propriedade mais 
complexos e mais propensos à conflituosidade.


De tal modo assim o é que, neste momento, se 
começa a medir o risco de se ter criado 
expectativas, por via da resolução dessas 
incertezas legais, que a própria legislação sozinha 
será incapaz de preencher.


Ora, se, por um lado, a necessidade da adoção 
destes normativos é matéria consensual em toda 
a sociedade, afigurando-se fundamental para 
assegurar a paz e o desenvolvimento social e 
económico do país, já as soluções em que se têm 
perfilhado não têm beneficiado de entendimento 
similar.


Na verdade, a clarificação da situação jurídica da 
propriedade e a promoção da distribuição e 
acesso à terra deverá partir de uma análise 
cuidada da situação histórica e jurídica de Timor-
Leste, onde se costuma dizer que os timorenses 
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antigos nunca vendiam as suas terras, nem as 
podiam onerar, a não ser em Díli.


Princípios de base, como o do respeito e 
salvaguarda de direitos formais anteriores, 
validamente adquiridos durante as precedentes 
administrações do território, são confrontados 
com direitos informais, correspondentes a direitos 
tradicionais e individuais à terra, e que se 
sustentam na necessidade de garantir a equidade 
e corrigir injustiças praticadas antes da 
restauração da independência de Timor-Leste. 


A esta dialética entre direitos formais e direitos 
informais, acrescem outras problemáticas, como 
a posse, a utilização e a distribuição da terra, 
direitos arrogados por titulares de anteriores 
direitos reais, igualmente não titulados, que não o 
direito de propriedade, mas que lhes vem 
possibilitando o seu uso efetivo. 


Pense-se ainda na necessidade de ver 
reconhecida a propr iedade comunitár ia, 
garantindo-se o respeito pelo direito das 
comunidades.


Neste contexto, é prerrogativa do Governo 
desenvolver o país e o primeiro passo importante 
no sentido de assegurar uma melhor gestão dos 
conflitos advindos dos direitos de propriedade e 
do apaziguamento social por eles inculcado, é a 

aprovação da proposta de lei sobre a definição da 
titularidade sobre os bens imóveis, regime de 
base que permitirá a aplicação sucedânea do 
Código Civi l em matéria de direitos de 
propriedade.


Só assim estará criada a base de proteção e a 
necessária segurança jurídica num mercado de 
propriedade em expansão, não posso deixar de o 
dizer, fortemente especulativa.


Um verdadeiro atalho nesse importante desígnio 
tem sido protagonizado pelo Sistema Nacional de 
Cadastro, um projecto do Ministério da Justiça, 
lançado em 2014, que visa responder ao desafio 
da regularização da propriedade da terra e 
garantir o acesso à terra, dando expressão a um 
dos valores e princípios fundamentais da 
Constituição da República Democrática de Timor-
Leste, o direito à propriedade da terra de todos os 
cidadãos. 


É com esse testemunho que vos deixo, e com 
uma palavra de sincero anseio pela inestimável 
valia dos ensinamentos que poderemos extrair da 
partilha de experiências que aqui se pretende 
possibilitar. Muito obrigado. FIM. 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DIÁRIO DA PRESIDÊNCIA DE DÍLI  
22 e 23 de junho de 2015 

DÍLI, TIMOR-LESTE: A XIV Conferência dos 
Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa, realizada em Díli, nos dias 22 e 23 de 
junho de 2015, marcou o arranque da Presidência 
de Timor-Leste, tendo sido esta a primeira vez 
que Timor-Leste assumiu a presidência da 
CMJPLOP, desde a sua adesão a esta 
organização, em 2003.


22 e 23 de setembro de 2015 

PRAIA, CABO VERDE: O Secretário-Geral da 
CMJPLOP, Nelinho Vital, participou na XV Reunião 
Ordinária da Reunião das Instituições Públicas de 
Assistência Jurídica dos Países de Língua 
Portuguesa (RIPAJ), no âmbito da qual se 
abordou o tema “Instrumentos Públicos de 
Divulgação e Apropriação do Direito nos Países 
de Língua Portuguesa”, nela tendo participado os 
Ministros da Justiça de Cabo Verde e de Angola e 
representantes oficiais dos restantes Estados da 
CMJPLOP. 

28 de setembro de 2015 

MADRID, ESPANHA: O Presidente da CMJPLOP, 
o Ministro da Justiça de Timor-Leste, Ivo Valente, 
acompanhado pelo Secretário-Geral da 


CMJPLOP, Nelinho Vital, reuniu com o Secretário-
Geral da Conferência dos Ministros da Justiça 
dps Países Ibero-Americanos (COMJIB), Arkel 
Benítez. No âmbito daquele que foi o primeiro 
encontro oficial das duas organizações, foi 
reafirmada a vontade mútua de estabelecer a 
cooperação entre as duas organizações e de 
desenvolver e reforçar a cooperação jurídica entre 
os seus países.


22 e 23 de fevereiro de 2016 

ROMA, ITÁLIA: O Presidente da CMJPLOP, o 
Ministro da Justiça de Timor-Leste, Ivo Valente, 
participou no IX Congresso Internacional de 
Ministros da Justiça, organizado pelo Presidente 
da Comunidade de Sant ’Eg id io , Marco 
Impagliazzo, para   desenvolver o tema “Um 
mundo sem pena de morte – não há justiça sem 

vida” e que teve como anfitrião o Ministro da 
Justiça italiano, Andrea Orlando. No seu discurso, 
o Ministro da Justiça de Timor-Leste sublinhou 
que todos os países da CMJPLOP “aboliram a 
pena de morte, uma afronta intolerável à 
dignidade humana e uma violação dos direitos 
humanos”, tendo reafirmado a importância da 
CMJPLOP na promoção da abolição da pena de 
m o r t e n o s d e m a i s p a í s e s d a C P L P, 
designadamente a Guiné Equatorial.
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16 de março de 2016 

PARIS, FRANÇA: O Presidente da CMJPLOP, o 
Ministro da Justiça de Timor-Leste, Ivo Valente, 
participou na Reunião Ministerial da Organização 
para a Cooperação e Desenvolv imento 
Económico (OCDE) sobre luta contra a corrupção, 
onde, referiu, no seu discurso, que “dos oito 
Estados que compõem a Conferência dos 
Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa, apenas dois, o Brasil e Portugal, se 
encontram vinculados à Convenção sobre a Luta 
contra a Corrupção de Agentes Públicos 
Estrangeiros nas Transações Comerciais 
Internacionais da OCDE, não obstante todos 
serem signatários da Convenção da Organização 
das Nações Unidas contra a Corrupção”. 


À margem da reunião, realizou-se um encontro de 
trabalho com a Secretária da Justiça de Portugal, 
Anabela Pedroso, acompanhada pelo Embaixador 
Paulo Vizeu Pinheiro, Representante Permanente 
de Portugal junto da OCDE e que preside ao 
Comité de Relações Externas desta organização. 

Realizaram-se, igualmente, encontros de cortesia 
com o Ministro da Defesa e do Mar de São Tomé 
e Príncipe, que acumula a pasta da Justiça e dos 
Direitos Humanos, Carlos Stock, com o Ministro 
da Justiça de Moçambique, Abdurremane Lino de 
Almeida, e com o Procurador-Geral do Brasil, 
Rodrigo Janot.


19 de abril de 2016 

LISBOA, PORTUGAL: O Ministro da Justiça de 
Timor-Leste, deslocou-se a Lisboa para participar, 
na qualidade de Presidente da CMJPLOP, na 
abertura de uma reunião de Conselhos Superiores 
da Justiça da CPLP, que decorreu no Supremo 
Tribunal de Justiça de Portugal. A reunião foi 
presidida pelo Presidente da Repúbl ica 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e contou 
com intervenções da Ministra da Justiça de 
Portugal, Francisca Van Dunem, do Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura e Presidente 
do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, 
António Silva Henriques Gaspar.


20 de abril de 2016 

LISBOA, PORTUGAL: O Pres idente da 
CMJPLOP, o Ministro da Justiça de Timor-Leste, 
presidiu à sessão de abertura da II Reunião de 
Pontos de Contacto da Rede Judiciária da CPLP. 
A Rede Judiciária foi criada em novembro de 
2005 e é constituída por representantes (“pontos 
de contacto”) designados pelos Estados 
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membros e indicados pelos respetivos Ministérios 
da Justiça, Ministérios Públicos e Procuradorias 
Gerais, bem como pelos organismos judiciais.


21 de abril de 2016 

LISBOA, PORTUGAL: O Pres idente da 
CMJPLOP, o Ministro da Justiça de Timor-Leste, 
Ivo Valente, e o Secretário-Geral, Arkel Benítez 
Mendizábal da COMJIB, assinaram o Memorando 
de Entendimento entre a Conferência dos 
Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa (CMJPLOP) e a Conferência dos 
Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos 
(COMJIB), que visa reforçar a cooperação entre 
as duas organizações. O encontro realizou-se nas  
instalações da Direção-Geral da Política de 
Justiça do Ministério da Justiça de Portugal, onde 
funciona o Secretar iado Permanente da 
CMJPLOP.


22 de abril de 2016 

LISBOA, PORTUGAL: O Pres idente da 
CMJPLOP, o Ministro da Justiça de Timor-Leste 

teve um encontro de trabalho com o Secretário 
Executivo da CPLP, Embaixador Murade Murargy, 
onde foi abordado o tema da aproximação da 
CMJPLOP à CPLP.


Na mesma data, o Presidente da CMJPLOP teve 
um encontro de cortesia com o presidente da 
Comissão da ASEAN em Lisboa, Embaixador 
Philippe J. Lhuillier, onde foi explorado o tema do 
fortalecimento das relações de cooperação entre 
a CMJPLOP e a ASEAN e os seus países no 
domínio da Justiça.


27 a 29 de julho de 2016 

DÍLI, TIMOR-LESTE: O Presidente da CMJPLOP, 
o Ministro da Justiça de Timor-Leste, Ivo Valente, 
participou no Seminário Internacional sobre 
"Tribunais no Estado de Direito", que teve lugar 

nos dias 27 a 29 de julho no Salão do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, em Díli, 
evento que teve o alto patrocínio da CMJPLOP. O 
Seminário reuniu juízes, professores universitários, 
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advogados e juristas dos países de Língua 
Portuguesa, para debater questões relacionadas 
com o Estado de Direito, a independência do 
poder judicial e as políticas, sistemas e gestão 
judiciais. O Seminário contou com a presença do 
Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Rui Maria de 
Araújo e com outras figuras de relevo do Estado 
Timorense.


8 de março de 2017 

LISBOA, PORTUGAL: Realizou-se mais uma 
Reunião dos Correspondentes Nacionais dos 
Estados da CMJPLOP, dedicada à preparação da 
XV Conferência dos Ministros da Justiça, que 
contou com a participação do Secretário-Geral da 
CMJPLOP e de representantes do Secretariado 
Executivo da CPLP. A reunião foi organizada no 
Palácio Conde Penafiel, com o apoio do 
Secretariado Executivo da CPLP.


 

13 de Maio de 2017 

TÓQUIO, JAPÃO: O Secretário-Geral da 
CMJPLOP, Nelinho Vital, participou no Seminário 
Internacional de alto nível dedicado ao tema “A 
Pivotal Challenge: Building Resilient and 
Responsive Justice Institutions in Fragil and 
Conflict Affected Countries”, onde destacou o 
papel da CMJPLOP no reforço da boa 
cooperação entre os Países de Língua Portuguesa 
na área da Justiça e fez notar a importância desta 
organização para a promoção do Estado de 
Direito, da Democracia e dos Direitos Humanos 
nos países da CPLP. 
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O SECRETÁRIO-GERAL DA CMJPLOP 
Nelinho Vital é o Secretário-
Geral da CMJPLOP, tendo sido 
nomeado no cargo pelo Ministro 
d a J u s t i ç a d a R e p ú b l i c a 
Democrática de Timor-Leste e 
Presidente da CMJPLOP, na 
Conferência de Díli, em 2015. 
Nasceu em Viqueque, em 1979. 

É licenciado em Direito pela Universidade de 
Warmadewa, Denpasar (2002) e Mestre em Direito pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Gadjah Mada, 
Yogayakarta (2010). É docente da Faculdade de Direito 
da Universidade da Paz, em Díli. Foi advogado e 
atualmente preside ao Conselho de Gestão e Disciplina 
dos Advogados de Timor-Leste, órgão responsável pela 
gestão e disciplina dos advogados, embrionário da 
futura Ordem dos Advogados. Desde 2011 até à 
presente data, é o Diretor Nacional da Assessoria 
Jurídica e Legislação do Ministério da Justiça de Timor-
Leste.

Tem no seu currículo uma vasta experiência em matéria 
de Direitos Humanos, tendo integrado, por diversas 
vezes, as equipas responsáveis pelos procedimentos 
especiais de monitorização dos Direitos Humanos, no 
âmbito dos tratados internacionais das Nações Unidas, 
nomeadamente no âmbito da Convenção dos Direitos 
da Criança, na Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e no 
âmbito da Revisão Periódica Universal.

Integra, também, o Grupo de Trabalho de Preparação 
da Adesão de Timor-Leste à ASEAN e foi um dos 
elementos da equipa técnica que apoiou a negociação 
do Acordo celebrado entre a República Democrática de 
Timor-Leste e a Santa Sé.


O SECRETARIADO PERMANENTE: 
PAPEL E MISSÃO  

A Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de 
L í n g u a O fi c i a l P o r t u g u e s a ( C M J P L O P ) f o i 
institucionalizada em 11 de setembro de 1992, na II 
Conferência, realizada em S. Tomé e Príncipe, através 
da adoção do Acordo de Cooperação que estabelece o 
Regimento da CMJPLOP, após a realização da I 
Conferência, em Lisboa, em junho de 1991.

A ideia de criar um Secretariado Permanente, a quem 
seriam cometidas funções de natureza executiva e de 
coordenação, foi abordada, inicialmente, em setembro 
de 1992 na II Conferência da CMJPLOP, tendo sido, 

posteriormente, oficializada através da assinatura, 
pelos países membros da CMJPLOP, do Protocolo 
adicional ao Acordo de Cooperação que estabelece o 
Regimento da Conferência dos Ministros da Justiça dos 
Países de Língua Portuguesa, em Brasília, em outubro 
de 1993. Nesse instrumento jurídico internacional ficou 
estabelecido que o secretariado tem sede em Lisboa, 
cabendo a cada Estado indicar o seu correspondente 
junto deste órgão.

O Secretariado é dirigido por um Secretário–Geral, 
designado pela Presidência, pelo período do exercício 
da mesma, sendo coadjuvado por dois Secretários-
Gerais Adjuntos.

Para além disso, aquele órgão tem como competência 
coordenar e executar actividades relativas à 
preparação, organização e funcionamento da 
Conferência, em especial:


a)	 Coordenar e assegurar as actividades de 
apoio relacionadas com a convocação da 
Conferência, comunicando o local e a data da 
sua realização, de acordo com o definido na 
Conferência anterior ou, não sendo caso 
disso, de acordo com o fixado por contratos 
bilaterais ou multilaterais estabelecidos para o 
efeito entre os países participantes;


b)	 Coordenar e assegurar as actividades de 
apoio relativas à convocação e preparação de 
reuniões informais dos Ministros da Justiça;


c)	 Recolher e apresentar para decisão sugestões 
relativas ao programa de trabalhos da 
Conferência; 


d)	 Assegurar a recolha, tratamento e distribuição 
de toda a informação e documentação 
relativas à organização da Conferência; 


e)	 Elaborar o relatório sobre a execução das 
decisões tomadas em Conferência anterior, na 
sequência de recolha de informação junto dos 
Estados participantes;


f)	 Coordenar todas as atividades relacionadas 
com o apoio administrativo e logístico 
necessário ao funcionamento da Conferência;


g)	 Promover e contribuir para o intercâmbio de 
informação entre os países participantes em 
matérias que se enquadrem no objetivo da 
Conferência;


h)	 Assegurar as demais atividades que lhe forem 
cometidas pela Conferência.


Tendo por base o quadro de atuação que lhe serve de 
base, o Secretariado Permanente tem vindo a 
desempenhar um papel fundamental na boa execução 
e na condução das atividades da CMJPLOP, muito 
tendo contribuído para a imagem sustentada de que 
hoje goza a CMJPLOP. 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OS TRABALHOS TÉCNICOS DA CMJPLOP 
Comissão de Trabalho sobre a 
Prevenção e Combate ao Tráfico de 
Seres Humanos 

Teve lugar a III Reunião da Comissão de Trabalho 
da CMJPLOP dedicada ao tema da ‘Prevenção e 
Combate ao Tráfico de Seres Humanos”, seguida 
da realização de uma Conferência Internacional 
sobre Medidas de Prevenção e Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos, cujo objetivo foi 
procurar meios para combater os crimes de 
tráfico humano, os quais interferem com os 
setores da segurança, justiça, relações externas, 
cooperação e solidariedade social. No seu 
discurso de abertura, o Ministro da Justiça  de 
Timor-Leste salientou que “a reunião da 
Comissão de Trabalho sobre Tráfico Humano, no 
âmbito da Conferência dos Ministros da Justiça 
dos Países de Língua Oficial Portuguesa, é uma 
oportunidade para analisar como cada nação 
previne e combate o tráfico humano e executa as 
recomendações e as atividades que já foram 
projetadas no Plano de Ação de Lisboa”.

A Conferência foi organizada pelo Ministério da 
Justiça de Timor-Leste e pela Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), tendo nela 
participado os contactos dos Países da 
C M J P L O P s o b r e o Tr á fi c o H u m a n o , 
nomeadamente de Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste.


Comissão de Trabalho sobre a 
Proteção Internacional das Crianças 
no espaço da CPLP 

No dia 12 de Maio de 
2017 realizou-se, em 
Lisboa, a II Reunião 
d a C o m i s s ã o d e 
Traba lho sobre a 
P r o t e ç ã o 
In te r nac iona l das 
Crianças no espaço 
da CPLP, cujo objetivo 
foi proceder à atualização do quadro de 
monitorização do cumprimento das medidas 
constantes do Plano de Ação da Declaração de 
Díli sobre proteção das crianças no espaço da 
CPLP.


Conselho dos Diretores Prisionais/
Penitenciários dos Países da CPLP 

A I Reunião do Conselho dos Diretores dos 
Serviços Prisionais da CMJPLOP realizou-se em 
Díli, nos dias 9 e 10 de Maio de 2016, num 
encontro subordinado ao tema “Sistemas 
prisionais, reinserção social e direitos humanos”, 
em que os mais altos quadros da administração 
prisional e penitenciária dos países participantes 
na Conferência dos Ministros da Justiça dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa (CMJPLOP) 
definiram o papel do Conselho dos Diretores dos 
Serviços Prisionais na sua área de intervenção, 
tendo como objetivo principal promover a 
cooperação científica, pedagógica, técnica, 
operacional, cultural e social entre os Serviços 
Prisionais e Penitenciários dos países membros. 
O encontro deu cumprimento ao deliberado na 
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XIV Conferência dos Ministros da Justiça, que 
decorreu em Díli, em junho de 2015, na sequência 
da proposta apresentada durante a Reunião dos 
Ministros do Interior de novembro de 2011, em 
Luanda.


Comissão de Trabalho sobre a 
Propriedade da Terra enquanto Fator 
de Desenvolvimento  
 

A I Reunião da Comissão de Trabalho dedicada 
ao tema central da Presidência de Timor-Leste _ 
“A propriedade da terra enquanto fator de 
desenvolvimento nos Países da CPLP” _ realizou-
se em Díli, nos dias 14 e 15 de dezembro de 
2015. Neste encontro, onde participaram peritos 
dos vários países da CMJPLOP, foi definida a 
metodologia dos trabalhos a realizar no decurso 
dos primeiros dois anos de actividade, tendo em 
vista a elaboração de uma Declaração e de um 
Plano de Ação sobre a temática abordada. Para o 
efeito, foi desenvolvido um questionário destinado 
a aferir a situação atual, jurídica e de facto, da 
propriedade da terra nos países da CPLP.


A II Reunião da presente Comissão teve lugar em 
Brasília, no dia 14 de junho de 2017, organizada 
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da 
Presidência da República do Brasil. Neste 
encontro, foi aprovado o projeto final da 
Declaração de Brasília sobre Medidas de 
Proteção e Promoção dos Direitos à Terra na 
perspetiva dos Direitos Humanos, que será 
apresentada no âmbito da XV CMJPLOP. 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A NOVA SECRETÁRIA-GERAL DA REDE DE COOPERAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA    

Iracema Naiol Mário de Azevedo é a nova Secretária-Geral da 
Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária dos Países de Língua Portuguesa, 
tendo sido nomeada no cargo em Dezembro de 2016 pelo Senhor Ministro da 
Justiça e dos Direitos Humanos da República de Angola. 
Iracema Naiol Mário de Azevedo nasceu no Lobito, em 1979. É licenciada em 
Direito e Mestre em Direito Administrativo e Direito do Urbanismo, pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo ainda aí frequentado 
o Doutoramento de Estudos em Direito. Foi docente de Direito em várias 

universidades e formadora do Instituto Nacional de Estudos Judiciários. É magistrada judicial de carreira 
e, desde 2010, exerce funções de Juiz de Direito no Tribunal Provincial de Luanda.
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A Rede Judiciária da CPLP foi criada em novembro de 2005 
pela Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa, com o objetivo de (1) facilitar, 
agilizar e otimizar a cooperação judiciária entre os diferentes 
Estados membros, (2) estabelecer, de forma progressiva, um 
sistema integrado e atualizado de informação sobre os 
diferentes sistemas jurídicos da Comunidade dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa, bem como sobre a cooperação 
judiciária internacional em geral, (3) estabelecer contactos com 
organismos internos e internacionais e colaborar em atividades 
de formação levadas a cabo pelos Estados membros ou por 
organismos internacionais e (4) promover a aplicação efetiva e 
prática das convenções de cooperação judiciária internacional 
em vigor entre dois ou mais Estados membros. 


A Rede Judiciária da CPLP é constituída pelos pontos de contacto designados pelos Estados membros e 
indicados pelos respetivos Ministérios da Justiça, Ministérios Públicos e Procuradorias Gerais e pelos 
organismos judiciais.


Na XIV Conferência de Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa, realizada em Díli, 
nos dias 22 e 23 de junho de 2015, foi abordada a necessidade de promover a dinamização da Rede, 
enquanto mecanismo a que se atribui a maior utilidade, nomeadamente no que respeita à agilização de 
cartas rogatórias e a aproximação desta a outras redes congéneres, dotando-a progressivamente de uma 
estrutura profissional.


A II Reunião dos pontos focais da Rede realizou-se em Lisboa, no passado dia 20 de abril de 2016, cuja 
sessão de abertura contou com a participação do Presidente da CMJPLOP, o Ministro da Justiça de 
Timor-Leste.
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A PROPRIEDADE DA TERRA ENQUANTO FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO NOS PAÍSES DA CPLP 

A propriedade da terra 
enquanto factor de 

desenvolvimento em 
Angola 

Pelo Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos de Angola 

!

I. A PROPRIEDADE ORIGINÁRIA DA TERRA 

No contexto jurídico angolano a terra constitui 
propriedade originária do Estado, podendo ser 
transmitida para as pessoas singulares ou 
colectivas, em conformidade com o plasmado na 
Constituição da República.


De um modo geral, todas as terras que compõem 
o território angolano, são propriedade do Estado, 
a quem compete transmitir aos particulares 
aquelas que se encontrem no seu domínio 
privado. Por isso, pode dizer-se que, antes de 
pertencerem a uma pessoa singular ou colectiva, 
toda a terra pertence ou pertenceu ao Estado. 


Neste contexto, qualquer pessoa, singular ou 
colectiva, de nacionalidade angolana pode ser 
proprietário de um terreno do domínio privado do 
Estado, devendo apenas a t r ibu í - lo um 
aproveitamento útil e efectivo. Porém, esta 
faculdade não se aplica no caso dos terrenos das 
comunidades rurais. 


II. QUADRO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DA 
TERRA EM ANGOLA 

A apropriação da terra, a maneira como ela se 
distribui e as condições de exploração estão 
associadas à estrutura fundiária do país. Assim, 

as disposições legais relativas à terra (acesso, 
posse, propriedade e transmissão) são reguladas 
pela Lei 9/04, de 9 de Novembro de 2004, 
conhecida como a Lei de Terras. 


Esta lei estabelece as bases gerais do regime 
jurídico das terras integradas na propriedade 
originária do Estado, os direitos fundiários que 
sobre estas podem recair e o regime geral de 
transmissão, constituição, exercício e extinção 
destes direitos.


Em Angola é permitida a propriedade privada 
sobre a terra, aplicável apenas aos terrenos 
urbanos, conforme o artigo 35˚ da Lei de Terras, e 
disponível apenas aos cidadãos angolanos.


Excluindo os terrenos do domínio público do 
Estado, a lei aplica-se aos terrenos rurais e 
urbanos sobre os quais o Estado constitua algum 
dos direitos fundiários nela previstos, em 
benefício de pessoas individuais ou colectivas de 
direito público ou de direito privado, com vista à 
prossecução de fins de exploração agrícola, 
pecuária, silvícola, mineira, industrial, comercial, 
habitacional, de edificação urbana ou rural, de 
ordenamento do território, de protecção do 
ambiente e de combate à erosão dos solos.


Os princípios fundamentais que orientam toda 
estrutura e organização fundiária em Angola estão 
enumerados no art.4º e seguintes da Lei de 
Terras, figurando os abaixo descritos como sendo 
os principais:


• Princípio da Propriedade Originária do Estado – 
a terra constitui propriedade originária do Estado, 
integrada no seu domínio privado ou no seu 
domínio público;


• Princípio da Transmissibilidade – o Estado pode 
transmitir ou onerar a propriedade dos terrenos 
integrados no seu domínio privado. Não podem, 
todavia, adquirir-se por usucapião quaisquer 
direitos sobre os terrenos integrados no domínio 
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privado do Estado e no domínio das comunidades 
rurais;


• Princípio Aproveitamento Útil e Efectivo - a 
transmissão do direito de propriedade e a 
constituição de direitos fundiários limitados sobre 
terrenos integrados no domínio privado do Estado 
só podem ter lugar com o objectivo de garantir o 
aproveitamento útil e efectivo deste.


• Princípio da Taxatividade - não é permitida a 
constituição, sobre os terrenos integrados no 
domínio privado do Estado, de direitos fundiários 
diferentes dos previstos na Lei de Terras, sob 
pena de nulidade dos mesmos.


• Princípio do Respeito pelos Direitos Fundiários 
das Comunidades Rurais – o Estado respeita e 
protege os direitos fundiários de que sejam 
titulares as comunidades rurais, incluindo aqueles 
que se fundam nos usos ou no costume. Os 
terrenos das comunidades rurais podem, todavia, 
ser expropriados por utilidade pública, mediante 
justa indemnização.


Este princípio traz um enunciado interessante já 
que, diferentemente dos direitos concedidos aos 
privados, onde o Estado concede um direito de 
uso da terra, ou seja, cria um direito, no caso das 
comunidades rurais o Estado apenas reconhece 
um direito já existente.


A terra nos termos do diploma em análise, 
classifica-se em função dos fins a que se destina 
e de acordo com a sua situação jurídica. Nesses 
termos, os terrenos do Estado classificam-se em:


•	 Terrenos concedíveis - aqueles que 
podem ser transmitidos aos particulares;


•	 Terrenos não concedíveis - aqueles que 
integram o domínio público e o das comunidades 
rurais. E, ao abrigo do artigo 20.º da Lei de Terras, 
os terrenos concedíveis subdividem-se em:


	 Urbanos – os classificados em função dos 
fins urbanísticos;


	 Rurais- aqueles que têm a finalidade de 
exploração de actividades de agricultura, pecuária 
e silvicultura.


Os Terrenos Rurais Comunitários, ao abrigo do 
artigo 23º, 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, caminhos para o acesso do gado, as 
f o n t e s d e á g u a , a s p a s t a g e n s e o s 
atravessadouros, sujeitos ou não ao regime de 
servidão, utilizados para aceder à água ou às 
es t radas ou caminhos de acesso aos 
aglomerados urbanos.


A delimitação dos terrenos rurais comunitários é 
precedida da audição das famílias que integram 
as comunidades rurais e das instituições do 
Poder Tradicional existentes no lugar dos 
terrenos.


Nesta senda, constituem Direitos Fundiários, isto 
é, aqueles que incidem sobre a terra, os 
seguintes:


- Domínio útil civil: integrado pelo conjunto de 
poderes que o artigo 1501 º do Código Civil 
reconhece ao enfiteuta. 


- Direito de superfície: incide sobre terrenos rurais 
ou urbanos integrados no domínio privado do 
Estado. 


- Direito de ocupação precária: Trata-se do direito 
de ocupação temporária de certo espaço, para 
exploração temporária, sendo que o ocupante 
tem a obrigação de levantar as instalações 
deixando o terreno livre e limpo no fim do prazo 
d e o c u p a ç ã o s e m q u a l q u e r d i r e i t o a 
indemnização.


Os negócios jurídicos pelos quais se podem 
transmitir ou constituir algum dos direitos 
fundiários são:


•	 Aquisição forçada do domínio directo por 
parte do enfiteuta, e contrato de compra e venda 
para constituição do direito de propriedade;


•	 C o n t r a t o d e a f o r a m e n t o p a r a a 
constituição do domínio útil civil;


•	 Contrato especial de concessão para a 
constituição do direito de superfície;
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•	 Contrato especial de arrendamento para a 
concessão do direito de ocupação precária.


O Decreto n.º 58/07 de 31 de Agosto, que define 
o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos 
(RGCT), desenvolve as regras e procedimentos 
aplicáveis à concessão, transferência e uso de 
terras que se encontrem no domínio privado do 
Estado, visando tal diploma garantir a celeridade, 
transparência, isenção e objectividade no 
processo de concessão de terras, o qual só pode 
ser dispensado em casos excepcionais.


III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso à propriedade da terra e aos recursos 
naturais é ainda um tema central e estratégico no 
debate sobre o desenvolvimento e constitui ainda 
um grande desafio para vários governos como 
ponto de partida para a melhoria da qualidade de 
vida e dignidade dos seus cidadãos.


Aliás, nos tempos actuais em que a atenção dos 
governos está mais virada para outros assuntos 

globais, como a segurança dos mercados 
financeiros, o crescimento económico, as 
mudanças climáticas, a problemática da terra, o 
seu acesso, sua disponibilidade e distribuição 
continua a ser um tema importante na luta contra 
a pobreza e pela segurança alimentar.


Destarte, a questão da terra encontra-se 
actualmente relançada na agenda internacional de 
luta contra à pobreza devido aos novos cenários 
com que o mundo se confronta, como a subida 
dos preços dos a l imentos , a cont ínua 
desaceleração económica, a crise financeira, etc. 


A ter ra poderá const i tu i r um e lemento 
potenciador de desenvolvimento verificando-se a 
existência de boas políticas de gestão de terras, 
serviços, infra-estruturas, sistemas de informação 
e céleres procedimentos de transacção de terras, 
pois as pessoas precisam de ter mecanismos 
seguros de acesso à terra para prosseguir com a 
vida de forma produtiva, visto a terra ser um 
factor activo nas estratégias económicas das 
populações mais pobres e, sendo o modo de 
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acesso a elas informal, tal situação influenciará 
também a formalidade ou informalidade de outras 
actividades económicas das mesmas, visto ser a 
informalidade um inimigo do desenvolvimento.


O u t ro p o s s í v e l f a c t o r p o t e n c i a d o r d e 
desenvolvimento será a elaboração de um plano 
de uso da terra, o qual terá como objectivo avaliar 
as características, limitações e potencialidades de 
cada área, sendo necessárias informações 
biológicas, geográficas e climáticas, entre outras, 
para que a partir desse conhecimento se possa 
planejar o melhor uso de cada parcela de terra e 
se definirá que áreas estarão afectas à agricultura, 
habitação, exploração mineral e conservação 
ambiental. FIM. 

A propriedade da terra 
enquanto fator de 

desenvolvimento na 
Guiné-Bissau 

 
Por Graciano da Silva Mango, Direção 

Geral da Administração de Justiça


" 
A questão da titularidade da propriedade da terra 
e da sua gestão racional é problema comum a 
todas as sociedades humanas, desde os 
primórdios a humanidade mostrou grande 
interesse para a questão, o que levou em muitas 
situações a guerras sangrentas com único intuito 
da conquista e de alargamento do espaço agrário. 
Os grandes impérios coloniais tiveram a terra e a 
sua propriedade corno forma de riqueza, da 
expansão do espaço territorial e da renda 
imperial. Comecemos a abordagem do tema 
dando primeiro o conceito do direito da 
propriedade, depois fazendo uma reflexão sobre a 
p r o p r i e d a d e d a t e r r a c o m o f a t o r d e 
desenvolvimento. 


Direito da Propriedade como o conjunto de regras 
abstratas de que dependem as modalidades de 
acesso, uso, controlo, transferência e transmissão 
de tudo que possa ser objeto de disputa social. 


O direito à propriedade só existe em função de 
formas concretas de apropriação do espaço, ou 
seja, para existir realmente este direito, 
nomeadamente, é mister que a posse do espaço, 
seja efetiva, através e no quadro de um processo 
de apropriação concreta. 


A dimensão da propriedade, neste caso, da terra 
tem influência na sua forma de utilização. E o 
modo de utilização da terra é determinado, em 
cada sociedade, pela natureza das relações 
sociais. Estas últimas fornecem o quadro no 
interior do qual se efetua o acesso aos recursos e 
aos meios de produção, no interior do qual é 
organizado o processo de trabalho e que 
determina, finalmente, a repartição e a circulação 
dos produtos do trabalho social, e desta forma a 
criação de bem-estar coletivo. 


Parece, com efeito, existir uma relação estreita 
entre as formas mediantes, a qual é definida, 
orientada e, dentro de certos limites, controlada a 
apropriação de terra por parte dos indivíduos e 
dos grupos pertencentes a uma determinada 
sociedade e as capacidades intelectuais, 
materiais que as pessoas da mesma comunidade 
possuem para intervir sobre a natureza 
circundante com o objetivo de a dominar, de a 
transformar em meios materiais da existência e 
subsistência em benefício individual ou do grupo. 
Por isso, em certos grupos humanos, em certos 
países, comunidades ou tribos, o problema das 
formas de apropriação de um terreno tende a 
revestir de caráter comunitário, garantindo a 
todos os indivíduos o acesso aos recursos e à 
repartição destes de forma igual. 


Neste prisma, a propriedade da terra pode ser 
encarada sob diversas facetas, segundo a forma 
da organização social vigente. Isto é, nas 
sociedades modernas, confrontamo-nos com 
duas formas e regimes da apropriação e uso da 
terra, consoante se tratar de regime capitalista ou 
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socialista. Em ambos, o fator motivador tem a ver 
com a maneira como a sociedade encara a 
problemática do uso, fruição e disposição deste 
que foi o primeiro fator produtivo — a Terra. 


Não vamos determo-nos na explicação de cada 
um dos regimes, mas importa tecer a breves 
p ince ladas os t raços caracter ís t icos e 
diferenciadores dos dois regimes e em quê que se 
assenta as suas bases. 


No regime capitalista, hoje o dominante à escala 
mundial, - a propriedade e meios de produção 
são detidos pelos particulares que assim 
possuem liberdades de apropriação, uso, fruição 
e disposição da terra, e, em certas situações a 
possibilidade de uma só pessoa adquirir imensas 
parcelas de terras por proveito próprio. Exemplos 
evidentes são os que acontecem no Brasil, nos 
Estados Unidos da América, Canadá etc. 
Enquanto, no regime socialista, agora confinante 
a urna meia dúzia de países do mundo, a 
propriedade de terra por parte de uma pessoa 
individual é exígua, cabendo ao estado/
coletividade a sua gestão. Neste sistema, salvo 
caso de pequenas propriedades insignificantes 
que pode ser herdada por um progenitor, não 
existe o poder da posse e alienação privada da 
propriedade coletiva tanto rural ou urbana. 


Estes dois regimes sofrem no plano prático 
algumas nuances, urna vez que existe em vários 
países tentativas da aproximação e moldagens 
diversas, levando em muitos países um 
tratamento suis gener is das formas de 
apropriação da terra, dependendo da forma como 
os habitantes encaram o problema. 


O que é absolutamente necessário é que exista 
uma regulamentação sólida, clara e segura, que 
exclua quanto possível a arbitrariedade e 
violência, quer por parte das autoridades quer 
dos indivíduos no que tange à posse, ao uso e 
disposição da terra, sabendo que, em qualquer 
sociedade, a terra é fonte geradora de conflitos 
que em muitos casos perigam a paz social. 


Uma vez estabelecido determinado regime sobre 
propriedade da terra, não pode e nem deve 

permanecer rigidamente fixa, deve, pelo contrário, 
ser mutável e adaptável com o tempo. Não se lhe 
deve rever de maneira arbitrária, mas apenas na 
medida em que o superior interesse da 
comunidade a exija. Isto é, uma exigência 
inalienável da dignidade humana, na medida em 
que a ordem jurídica o garante e é exigida por 
"direito natural". A propriedade da terra tendo em 
conta o seu fim, a sua gestão racional seria uma 
forma de garantir a sua disponibilidade às 
gerações futuras, o que constitui um imperativo 
para todos os estados na sua missão principal de 
prossecução do interesse colectivo. 


Na Guiné-Bissau a propriedade da terra é 
regulada pelos diferentes instrumentos jurídicos 
conformadores do acesso, a posse e disposição 
da terra. Nos termos da Constituição guineense 
em vigor, a competência legislativa em matéria do 
solo pertence à Assembleia Nacional Popular 
(A.N.P.), art. 86° al.b). O mesmo diploma 
considera como propriedade do Estado o solo, o 
subsolo, as águas, as riquezas minerais, as 
principais fontes de energia, a riqueza florestal e 
as infra-estruturas sociais (art. 12.°, n.° 2). A Lei n.
° 4/75, de 5 de Maio de 1974, integra o solo no 
domínio público do Estado; o Decreto-Lei n.° 
4/86, de 29 de Março de 1986 estabelece o 
regime jurídico sobre a exploração de pedreiras; e 
a Lei n.° 5/98, de 28 de Abril de 1998, conhecida 
pela Lei da Terra, vem regulamentar o regime 
geral de utilização das terras por particulares. Na 
Lei n.° 4/75, de Maio de 1975, foi nacionalizado o 
solo e subsolo passando a integrar no domínio 
público do Estado, salvaguardando contudo os 
direitos dos particulares sobre as plantações ou 
construções realizadas sobre os solos desde que 
ostentam sinais de uma ocupação evidente e uma 
valorização efetiva do terreno. 


Com objetivo de desenvolver norma atrás citada, 
a Lei n.° 5/98, de 28 de Abril, conhecida pela Lei 
da Terra, vem estabelecer o regime de utilização 
do solo pelos particulares. Ou seja, nos termos da 
lei da terra há duas formas de os particulares 
acederem à utilização do solo: a concessão ou 
uso consuetudinário. 
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Por via de uma destas formas os particulares 
podem adquirir o direito sobre o solo a que a Lei 
da Terra designa de direito de uso privativo (arts. 
4.°, n.° 1, n.° 2, corpo principal e 9.°). Uma vez 
que a propriedade da terra é um bem de domínio 
público (bens dominiais) do Estado, em regra não 
podiam ser objecto de comércio jurídico, ou seja, 
são insusceptíveis de apropriação privada 
(individual), portanto, não é uma coisa segundo o 
art. 202/1 do Código Civil (C.C.). 


Muito coerente com o princípio de que a terra é o 
património comum de todo povo, para garantir a 
sua disponibilidade a todos os cidadãos e evitar a 
dominação de certas classes ou grupos sobre 
outros, o legislador guineense estabelece limites 
máximos das áreas do solo sobre as quais um 
particular ou uma pessoa colectiva privada 
podem ter direito. 


Assim, para áreas rurais, estabelece que, para 
explorações familiares e por pessoas, não é 
admissível a atribuição de direito de uso privativo 
cuja área de incidência geográfica, em conjunto, 
seja superior a 100 hectares. Para explorações 
por sociedades ou cooperativas agrícolas a área 
máxima estabelecida é de 500 hectares. A 
atribuição de direito de uso privativo cuja área 
geográfica ultrapasse, no conjunto, estes limites 
só é possível mediante a prévia autorização do 
Conselho de Ministros, tendo em conta, 
nomeadamente a capacidade de uso e de 
regeneração dos solos, as culturas a explorar, de 
forma a conseguir-se o dimensionamento e o 
ordenamento adequado da exploração; e a 
importância estratégica dos empreendimentos 
para a economia nacional (art. 15.°, n.s 3, 4 e 5, 
da Lei da Terra). Já para as áreas urbanas e 
suburbanas o legislador remete a fixação dos 
limites mínimos e máximos para os respectivos 
planos directores, a elaborar nos termos de 
legislação própria (art. 15.0, n.° 1, da Lei da Terra). 
O mesmo se estabelece em relação às áreas das 
Comunidades Locais. Para estas remete a 
demarcação das respectivas fronteiras para 
legislação própria, com ressalva de que serão 
respeitados os limites históricos e territoriais. 


As preocupações ambientais de gestão racional 
do solo não escaparam a atenção do legislador, 
concretamente acerca da questão de preservação 
e proteção das potencialidades naturais dos solos 
para a produção de alimentos e garantia do 
equilíbrio ecológico. Esta preocupação foi 
demonstrada nas várias disposições que 
consagram os princípios fundamentais que 
devem presidir a gestão da terra, estabelece-se 
que: 


- Primeiro, a protecção dos solos é de interesse 
geral e integra as políticas de protecção de 
ambiente e do desenvolvimento sustentado;


- Segundo integra as políticas de protecção do 
ambiente e do desenvolvimento, os solos 
constituem património comum e um recurso 
natural não renovável de importância vital para 
a humanidade presente e futura; 


- Terceiro, a protecção dos solos deverá ser 
tomada em consideração na definição das 
políticas agrícolas, silvícolas, industriais, de 
transporte, urbanismo e de ordenamento do 
território (art. S.°, n.° 1, als. a), b), e d) da Lei da 
Terra). 


Tendo em conta o termo da referência do tema 
proposto, somos obrigados a tecer esse 
contr ibuto, não obstante termos outras 
legislações de somenos importância que poderia 
dar um valor acrescentado ao trabalho que, se a 
nós fomos pedidos, seremos capazes de partilhar 
para enriquecer ainda mais os objetivos que 
norteiam a elaboração do tema. FIM
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A propriedade da terra 
enquanto fator de 

desenvolvimento em 
Moçambique  

Pelo Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural 

 ! 
I. Introdução 

A  terra é um factor fundamental de produção, é a 
base da ocupação do espaço, do planeamento do 
território e do desenvolvimento económico e 
social. A terra influencia as relações sociais, 
sobretudo, no meio rural. 


Em Moçambique a terra ocupa uma área de 
aproximadamente 799.380 Km². Desta área:


a) 36 milhões de hectares são de terra arável, dos 
quais 12 a 16 milhões correspondem às áreas 
actualmente utilizadas para o cultivo (estimado 
entre 15 a 20 % do território nacional);


b) 46,4 milhões de hectares são florestas 
(equivalente a 58% do território nacional), dos 
quais 20 milhões de hectares são florestas 
produtivas e 8,8 milhões de hectares constituem 
parques nacionais e áreas de reservas de fauna e 
flora (correspondendo 36% do território nacional).


O desenvolvimento económico e social do País, 
caracterizado por uma economia do mercado, 
justificou a concepção de uma nova política de 
terras, tendo como princípio de que a terra é um 
dos mais importantes recursos naturais de que o 
País dispõe, merecendo por isso ser valorizada. 
Foi assim que o Conselho de Ministros aprovou a 
Resolução n.º 10/95, de 17 de Outubro, a Política 
Nacional de Terras e as respectivas Estratégias de 
Implementação. 


II. Princípios Fundamentais da Legislação de 
Terras 

A Constituição da República de Moçambique e a 
Política Nacional de Terras, estabelecem como 
princípios fundamentais para o uso da terra os 
seguintes:


▪  Propriedade do Estado sobre a Terra e outros 
recursos naturais;


▪ Garantia do acesso e uso da terra à população 
bem como aos investidores nacionais e 
estrangeiros;


▪ Garantia de acesso e uso da terra pela mulher;


▪  Promoção do investimento privado nacional e 
estrangeiro sem prejudicar a população residente 
e assegurando benefícios para esta e o erário 
público nacional.A  Lei de Terras, estabelece que 
o direito de uso e aproveitamento de terras 
(DUAT) pode ser adquirido por:


a) Por aquisição originária:


	 i. Segundo normas e práticas costumeiras 
- pessoas singulares nacionais e comunidades 
locais. 


	 ii. Segundo ocupação de boa-fé há pelo 
menos 10 anos – pessoas singulares nacionais.


	 iii. Através de autorização de pedido 
apresentado ao Estado – pessoas singulares ou 
colectivas, nacionais ou estrangeiras.


b) Por aquisição derivada: transmissão mortis 
causa ou inter vivos, neste último caso, como 
resul tado da t ransmissão dos bens ou 
melhoramentos desenvolvidos sobre a terra.


III. Acesso a Terra para Investimentos 

O quadro político legal prevê o acesso a terra 
para os investidores nacionais e estrangeiros em 
condições preferenciais considerando: 


▪  Apresentação do projecto de investimento 
através do Centro de Promoção de Investimentos 
(CPI) entidade criada pelo Estado para promover 
investimento privado;
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▪ Criação de incentivos fiscais para determinados 
projectos e em determinadas regiões do país;


▪  Criação de corredores de desenvolvimento e 
zonas económicas com proced imentos 
administrativos relativamente céleres;


▪  Estabelecimento de regiões geográficas 
prioritárias para determinados projectos de 
invest imentos (áreas pr ior i tár ias para o 
desenvolvimento de turismo, zonas de concessão 
mineira, zoneamento agro ecológico).


Valor colateral da Terra 

Não obstante a propriedade do Estado sobre a 
Terra, o Estado estabelece mecanismos para o 
seu acesso, posse e uso e aproveitamento, 
garantindo a segurança jurídica dos titulares, 
incluindo:


▪  Constituir hipoteca sobre os bens imóveis e as 
benfeitorias existentes no terreno;


▪  Constituir garantia de empréstimo junto de 
instituições bancárias através da apresentação do 
título;


▪  Transacionar por compra e venda as 
infraestruturas e benfeitorias existentes no 
terreno.


Por forma a garantir maior celeridade e segurança 
jurídica dos investimentos realizados, o quadro 
legal estabelece:


▪  Transmissão automática do DUAT/título na 
compra e venda de prédios urbanos no âmbito do 
solo urbano;


▪  Exigência de escritura pública para as 
transmissões de imóveis no solo urbano.


Protecção das Terras Comunitárias 

O Quadro político legal assegura a protecção dos 
direitos das comunidades locais através de:


- Reconhecimento das suas ocupações de acordo 
com as normas e práticas costumeiras;


- Acesso aos recursos naturais existentes nas 
suas áreas para consumo próprio;


- Consulta ou negociação de parceria nos casos 
de implementação de projectos de investimentos 
privados nas suas áreas;


- Participação na gestão, protecção e resolução 
de conflitos ligados a terra e outros recursos 
naturais.


IV. Desafios  da Administração de Terras 

• Reforço da capacidade técnica e do papel do 
Governo Local /Distrital;


	 - Reestruturação e modernização 
institucional;


	 - Operacionalizar a execução do Cadastro 
Nacional de Terras;


	 - Massificar a regularização do acesso 
seguro à terra, através do registo sistemático e à 
delimitação comunitária


	 - Implementar políticas de protecção e 
conservação dos recursos naturais. FIM.
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Breve reflexão sobre os 
trabalhos técnicos 

desenvolvidos em Díli 
acerca da propriedade 

da terra  

Por Ana Paula Belmarço, 
Conservadora do Registo Predial 

# 

Nos dias 22 e 23 de Junho de 2015 teve lugar em 
Díli (Timor Leste) a XIV Conferência dos Ministros 
da Justiça dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa sob o tema “A Propriedade da Terra 
como Factor de Desenvolvimento”. Os Ministros 
da Justiça aprovaram a criação de uma Comissão 
de Trabalho para analisar a situação actual em 
cada um dos Estados que in tegram a 
Conferência, tendo em vista a subsequente 
elaboração de um Plano de Acção relativo a essa 
matéria. 


A temática terá sido proposta pelo País que 
preside à Conferência, inexistindo ainda 

legislação aprovada sobre a definição da 
titularidade da terra.


Como foi referido, no seu discurso, pelo Senhor 
Secretário de Estado da Justiça de Portugal, será 
necessár ia uma perspect iva de d i re i to 
comparado, nomeadamente no que respeita aos 
d i re i tos rea i s , ao reg ime j u r íd i co das 
expropriações, ao sistema de cadastro e de 
registo predial, para o aprofundamento dos 
trabalhos técnicos que a Conferência poderá 
desenvolver no âmbito do tema em análise. A 
Comissão de Trabalho, foi, pois criada, tendo em 
vista o desenvolvimento técnico da temática. 


A referida Comissão de Trabalho reuniu-se pela 1ª 
vez em Díli, nos dias 14 e 15 de Dezembro de 
2015 com a participação do Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e do país anfitrião, Timor-Leste. 
Durante dois dias, peritos dos diferentes países 
fizeram o levantamento da situação actual sobre a 
propriedade da terra nos seus respectivos países, 
seguido da identificação de problemas comuns. 


Durante a reunião, foram apresentadas propostas 
de solução e elaborado um questionário para a 
recolha de informação junto dos Estados 
participantes sobre as medidas em vigor a nível 
nacional nos seus respectivos países, que visam 
dar resposta às exigências actuais, algumas das 
quais decorrentes dos compromissos assumidos 
a nível internacional, regional ou sub-regional.  

O questionário com 61 perguntas está dividido 
por diversos temas como o enquadramento 
constitucional da propriedade no Estado que, 
como sabemos, é um di re i to que está 
expressamente consagrado na Constituição da 
República Portuguesa, no artigo 62.º, n.º 1, e é 
tratado pela Lei Fundamental como um direito 
análogo aos direitos, liberdades e garantias, 
Cadastro e Registo, Questões de género, 
Aqu i s i ção de t e r r as po r es t r ange i ros , 
Expropriação/desapropriação, Populações 
autóctones/comunidades locais, Reorganização 
fundiária e acesso seguro à terra, Função Social 
da Propriedade/Governança Fundiária do Estado, 
Propriedade da Terra e questões ambientais e 

áreas protegidas e, por fim, Soberania Alimentar e 
agrobiodiversidade. 


Das respostas obtidas, destaco a questão sobre a 
percentagem da superfície com aptidão agrícola 
d o c a p í t u l o S o b e r a n i a A l i m e n t a r e 
agrobiodiversidade, que é efectivamente para tal 
fim, designadamente para a produção de 
alimentos. Com base nesta premissa, à superfície 
territorial nacional deduziu-se as superfícies 
florestadas, artificializadas ou impossíveis de 
utilizar em agricultura (e.g. zonas húmidas ou 
massas de água), chegando-se, assim, ao valor 
d a s u p e r f í c i e c o m a p t i d ã o a g r í c o l a . 
Seguidamente, verificou-se a percentagem da 
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superfície ocupada com agricultura destinada à 
alimentação, chegando-se ao valor de 73,2%, 
conforme quadro infra.  

Dados de Usos do Solo 

A in formação recolh ida fo i env iada ao 
Secretariado Permanente que, conjuntamente 
com o relator eleito, colocará em circulação um 
esboço do relatório e a proposta de Declaração e 
Plano de Acção concertados nesta temática, 
especialmente concebidos para as necessidades 
e características específicas dos oito Estados 
participantes da Conferência. Juntamente com a 
declaração política será apresentada durante a XV 
Conferência dos Ministros da Justiça dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa, que se previa 
tivesse lugar no Brasil. Será um guia para os 
Estados seguirem nos próximos anos e a 
respectiva aplicação será monitorizada nos 
diversos países da CPLP.


O Ministro da Justiça da República Democrática 
de Timor-Leste, Ivo Valente, presidiu à abertura 
dos trabalhos desta 1.ª Reunião da Comissão de 
Trabalho que foi moderada pelo representante de 
Timor-Leste, Dr. Romão Guterres, Director da 
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e de 
Serviços Cadastrais.


Verifica-se que, na maior parte dos países, uma 
das primeiras medidas tomadas pelo poder 

executivo, após as respectivas independências, 
foi a de proceder à nacionalização de todas as 
propriedades agrícolas, agro-pecuárias e agro-
industr iais, passando as mesmas a ser 
administradas pelo próprio Estado, procedendo 
este à celebração de contratos de concessão da 
respectiva exploração a privados.


Contudo, verifica-se que para se poder proceder 
a uma política de desenvolvimento económico 
sustentado há que alterar esse regime por forma a 
dar maior autonomia à iniciativa privada, 
atribuindo a propriedade da terra a entidades 
privadas.


Admite-se, assim, nos diversos ordenamentos 
jurídicos, a coexistência de propriedade pública, 
de propriedade colectiva e de propriedade 
privada da terra, tendo em vista uma maior 
rentabilidade no aproveitamento dos recursos 
agrícolas, agro-pecuários e agro-industriais.


Foi também por todos referida a necessidade de 
proceder com a máxima urgência à elaboração e 
desenvolvimento de um sistema de cadastro e de 
registo predial fiável, seguro e célere, pois só 
assim se pode contribuir para a paz social e para 
o desenvolvimento económico de cada País.


Esta reunião foi importante para identificar 
problemas em matéria de propriedade da terra e 
assuntos conexos, tendo em vista a elaboração 
do questionário já enviado a cada um dos países 
envolvidos, com base no qual será elaborada a 
referida Proposta de Estratégia e de Plano de 
Acção a ser submetido à consideração dos 
Senhores Ministros da Justiça aquando da XV 
CMJCPLP. FIM.


Superfície Territorial Portugal Continental 
(Milhões de ha) 8.90

Superfície Florestada, artificializada ou 
impossível de utilizar em agricultura 
(Milhões de ha)

3.69

Superfície agricultável (Milhões de ha) 5.21

Superfície ocupada com agricultura 
destinada à alimentação (Milhões de ha)

3.81

Peso da superfície agricultável que é 
ocupada por agricultura.

73%
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A propriedade da terra 
em São Tomé e Príncipe 

Por José Carlos da Costa Barreiros, 
Juiz de Direito de São Tomé  

$ 
A terra, ao longo da história, simboliza poderio 
político, económico e sociocultural não só a nível 
dos Estados como também das comunidades e 
do indivíduo. No contexto actual, é um dos 
principais recursos para o desenvolvimento e 
qualidade de vida das pessoas, não só no meio 
rural, como também no urbano e/ou peri-urbano, 
caracterizando como factor de exclusão ou 

inclusão, emancipação ou marginalização social. 
O acesso à terra e aos recursos naturais é ainda 
um tema central e estratégico no debate sobre o 
desenvolvimento e constitui ainda um grande 
desafio para vários governos como ponto de 
partida para a melhoria da qualidade de vida e 
dignidade dos seus cidadãos. Aliás, nos tempos 
actuais em que a atenção dos governos está mais 
virada para outros assuntos globais, como a 
segurança dos mercados financeiros, o 
crescimento económico, as mudanças climáticas, 
a problemática da terra, o seu acesso, sua 
disponibilidade e distribuição continua a ser um 
tema importante na luta contra a pobreza e pela 
segurança alimentar. Actualmente, a questão da 
terra está relançada na agenda internacional de 
luta contra pobreza devido aos novos cenários 
com que o mundo se confronta, como a subida 
dos preços dos a l imentos , a cont ínua 
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desaceleração económica, a crise financeira, etc. 
Este cenário global suscitou à comunidade 
internacional, aos países e indivíduos, a 
necessidade e importância do desenvolvimento 
da agricultura familiar e comunitária como 
mecanismo de desaceleração da pobreza e 
garantia da segurança alimentar. Neste contexto o 
acesso á terra e a segurança fundiária são 
condições indispensáveis para o êxito e alcance 
d o s r e s u l t a d o s d o s p r o g r a m a s d e 
desenvolvimento da agricultura e do mundo 
rural.A terra, mesmo com toda a inovação 
tecnológica a nível da produção agrícola, continua 
a ser o principal activo para a produção de 
alimentos, habitação e acesso a outros recursos 
naturais (água, recursos florestais) que são 
essenciais para a subsistência das pessoas. A 
relação do ser humano com a terra, realiza-se 
através de vários sistemas de posse da terra que 
se diferenciam, entre si, através dos respectivos 
regimes jurídicos de acesso, uso, transferência e 
controlo. 


Em São Tomé e Príncipe, as disposições legais 
relat ivamente às terras (acesso, posse, 
propriedade e transmissão) são regulados pela Lei 
n.º 3/91, de 21 de Junho de 1991, conhecida 
como lei da propriedade fundiária. Esta lei 
estabelece as bases gerais do regime jurídico das 
terras integradas na propriedade originária do 
Estado, os direitos fundiários que sobre estas 
podem recair e o regime de transmissão, 
constituição, exercício e extinção destes direitos. 


Excluindo os terrenos do domínio público do 
Estado, a lei aplica-se aos terrenos rurais e 
urbanos sobre os quais o Estado constitua alguns 
direitos fundiários nela previstos, em benefício de 
pessoas individuais ou colectivas de direito 
público privado, com vista à prossecução de fins 
de exploração agrícola, pecuária, silvícola, 
mineira, industrial, comercial, de edificação 
urbana ou rural, de ordenamento do território, de 
protecção do ambiente e de combate à erosão 
dos solos. 


Os princípios fundamentais que orientam toda a 
estrutura e organização fundiária em São Tomé e 
Príncipe estão enumerados nos artigos 1.º - 
Terrenos do domínio público do Estado; artigo 4.º 
- terrenos do domínio privado do Estado.


O princípio de propriedade originária do Estado, a 
terra constitui propriedade originária do Estado, 
integrada no seu domínio privado ou no seu 
domínio público. 


Relativamente à intervenção fundiária do Estado 
na gestão e concessão de terrenos, este actua 
em consonância com o ordenamento do território 
e a c o r r e c t a f o r m a ç ã o , o r d e n a ç ã o e 
funcionamento dos aglomerados urbanos, a 
protecção ambiental, e a priorização do interesse 
público e do desenvolvimento socioeconómico.


A terra nos termos do diploma em análise, 
classifica-se em função dos fins a que se destina 
e de acordo com a sua situação jurídica. Nestes 
termos, os terrenos do Estado classificam-se em 
“terrenos não concedíveis” (domínio público e 
d a s c o m u n i d a d e s r u r a i s ) e “ t e r re n o s 
concedíve is” (aque les que podem ser 
transmitidos para particulares). Os terrenos 
concedíveis podem ser urbanos ou rurais e 
podem ser objecto de disposição a favor de 
particulares por venda, aforamento, concessão, 
arrendamento e direito de superfície. Os terrenos 
rurais têm a finalidade de exploração de 
actividades de agricultura, pecuária e silvicultura. 


Segundo o Min is tér io da Agr icu l tura e 
Desenvolvimento Rural, foram distribuídos mais 
de 19.628 hectares para os pequenos agricultores 
e mais de 10.869,2 hectares para os médios 
empresários. FIM. 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A política de Terras e 
Propriedades em Timor-

Leste 

Por Romão Guterres, Diretor Nacional 
das Terras e Propriedades e Serviços 

Cadastrais 

%

Timor-Leste é um país independente desde o dia 
20 de maio de 2002, data em que foi restaurada a 
sua independência, inicialmente proclamada a 28 
de novembro de 1975. No início de Dezembro de 
1975, duas semanas após a proclamação da sua 
Independência, a Indonésia anexou Timor-Leste 
como uma das suas províncias, ocupação esta 
que durou cerca de 24 anos. A ocupação 
indonésia do território de Timor-Leste terminou 
em Setembro de 1999, quando o povo timorense, 
no âmbito de um referendo coordenado pelas 
Nações Unidas, rejeitou o estatuto de autonomia 
especial e escolheu a sua independência, numa 
manifestação histórica do seu direito à 
autodeterminação enquanto povo e nação 
independente. Em 25 de Outubro de 1999, a 
Administração Transitória das Nações Unidas de 
Timor-Leste (UNTAET) foi estabelecida para apoiar 
a preparação da fundação do então mais novo 
país do século XXI. 

Uma das questões mais prementes que resultou 
da Independência foi a necessidade fortemente 
sentida pelo povo timorense de, pela primeira vez 
na sua história, promover a regularização da 
titularidade dos direitos sobre a terra, através da 
clarificação jurídica dos direitos e da atribuição 
dos primeiros direitos de propriedade. Nesse 
sentido, praticamente desde a Independência, 
sucessivos Governos têm trabalhado em prol do 
estabelecimento de políticas e de leis com vista a 
clarificar a situação dos direitos de propriedade 
sobre os bens imóveis, tarefa esta especialmente 

complexa, dificultada pela sucessão de direitos 
derivados da existência de três diferentes regimes 
políticos e legais no território e que, ao longo dos 
últimos 30 anos, criaram um verdadeiro puzzle na 
malha dos direitos sobre a propriedade da terra. 
Na verdade, a coexistência de direitos anteriores, 
concedidos no âmbito da administração 
portuguesa e posteriormente no âmbito da 
ocupação indonésia, os episódios de deslocação 
interna forçada de populações inteiras durante a 
ocupação indonésia, a grande vaga de 
ocupações ilegítimas que resultou dos eventos 
dramáticos da retirada da ocupação militar 
indonésia em 1999 e mais recentemente da crise 
militar de 2006, e a afluência dos novos direitos, 
mais atuais, gerados já na Independência, que 
têm resultado de transações jurídicas pouco 
seguras e sem fé pública, constroem as 
premissas básicas do grande desafio atual da 
regularização da situação da propriedade da terra 
em Timor-Leste, no âmbito do seu programa vital 
de desenvolvimento económico e social em 
curso.

O panorama acabado de caracterizar deixa 
perceber facilmente a urgência e a prioridade da 
adopção de regras legais claras que solucionem 
as questões de conflito sobre a propriedade da 
terra provenientes do passando, reconhecendo e 
atribuindo direitos, bem como a adoção de um 
sistema organizado de cadastro e de registo de 
propriedades sobre bens imóveis, que possa 
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gerar maiores níveis de confiança e de segurança 
no comércio jurídico e no investimento.

Dos direitos anteriores, importa desde logo 
clar ificar a situação jur ídica dos t í tulos 
concedidos durante a administração portuguesa e 
a ocupação indonésia, geradores de direitos de 
propriedade, e que contabilizam cerca de 3.000 
certificados de propriedade perfeita por 
concessão de aforamento emitidos pela 
administração portuguesa até 1974, e cerca de 
50.000 certificados emitidos pela República da 
Indonesia até 1999, sob a forma para Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. 
Para além disso, há ainda a considerar os direitos 
de propriedade gerados no âmbito dos sistemas 
tradicionais de posse, sendo que mais de 90 % 
não dispõe de títulos, reclamando agora a sua 
formalização por via legal. A situação de crise de 
1999 também contribuiu para a complexidade da 
questão, com grandes vagas de deslocados 
internos que, na sua maioria, se fixaram em Díli, 
ocupando ilegitimamente propriedades do Estado 
e propriedades privadas, na sua grande maioria 
pertencentes a cidadãos estrangeiros, agravada 
pela destruição dos dados existentes do registo 
de propriedades. 

Uma vez decorridos cerca de 15 anos desde a 
Independência, a situação dilemática persiste e, 
com ela, uma grande incerteza em relação à 
adoção de um quadro legal adequado. Timor-
Leste ainda tem que discutir e adoptar 
formalmente as políticas principais da terra e esta 
é uma tarefa extremamente trabalhosa e 
complexa, face à inexistência de arquivos de 
propriedade, da incerteza de direitos e outros 
aspectos difíceis da situação existente. 

Em termos gerais, a maioria da população 
timorense vive ainda dos recursos agrários, sendo 
que a terra e a água localizados no solo são 
essenciais para os seus modos de vida e devem 
ser utilizados da melhor forma em prol do bem-
estar e prosperidade da população. 

Em termos jurídico-legais, a Constituição da 
República Democrática de Timor-Leste (CRDTL) 
aponta o caminho a seguir, declarando que um 
dos objectivos da nação e do Estado é a criação 

de bem-estar e prosperidade. Este bem-estar e 
prosperidade são alcançados, em parte, através 
da exp lo ração dos recu rsos na tu ra i s , 
especialmente, por meio da propriedade da terra 
como fator de desenvolvimento. A utilização 
correcta da terra, por parte do Estado, beneficiará 
a comunidade timorense como povo de um país 
a inda mu i to novo , t an to po r me io da 
administração e gestão da terra, como pelo uso 
dos recursos naturais encontrados no solo, mar e 
superfície terrestre de Timor-Leste. Os recursos 
encontrados à superfície e no subsolo constituem 
recursos económicos nacionais, que devem ser 
utilizados de forma justa e equilibrada, no 
interesse da sustentabilidade da nação e do 
Estado de Timor-Leste. Nesse sentido, o artigo 
141.º da CRDTL regula claramente a posse, o uso 
e o desenvolvimento da terra como um fator na 
produção económica nacional. Por sua vez, a 
CRDTL prevê outros importantes princípios em 
relação ao direito à terra, sendo o mais 
emblemático, o artigo 54.º que consagra o Direito 
à Propriedade Privada da Terra, aí se dizendo que 
“Todo o indivíduo tem direito à propriedade 
privada, podendo transmiti-la em vida e por 
morte, nos termos da lei”. No n.º 2 do mesmo 
artigo 54.º, a CRDTL prevê, contudo, que a “A 
propriedade privada não deve ser usada em 
prejuízo da sua função social”. Nessa mesma 
norma, são ainda introduzidos os princípios da 
utilidade pública e da justa indemnização do 
regime da expropriação e, por fim, declarando 
que apenas os cidadãos timorense têm direito à 
propriedade da terra. Outra norma da CRDTL de 
extrema importância é o direito a uma habitação 
adequada e digna, previsto no artigo 58.º, onde 
se afirma que “Todos têm direito, para si e para a 
sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e 
que preserve a int imidade pessoal e a 
privacidade”. 

Ora, para responder à situação da crise deixada 
em 1999, e face à inexistência de legislação sobre 
a terra na RDTL, a Lei n.º 1/2003 sobre Bens 
Imóveis foi formulada como uma primeira 
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tentativa para oferecer protecção legal no que 
respeita ao uso e à titularidade da terra em Timor-
Leste. Porém, a lei tem-se revelado demasiado 
geral, faltando-lhe a especificidade nos 
pormenores respeitantes à propriedade e uso da 
terra, o que tornou o sistema lacunoso e difícil de 
preencher, sendo ainda frequente o recurso ao 
direito anterior, como a Lei Agrária Indonésia e os  
seus regulamentos implementadores, usados 
apenas de forma subsidiária. Ou seja, a legislação 
agrária indonésia é apenas aplicada como direito 
subsidiário, servindo apenas para preencher o 
vácuo legal. Neste contexto, a Lei n.º 1/2003 da 
tem funcionado, basicamente, como uma legis 
generalis que é aplicada como base legal para a 
reso lução de casos re l a t i vos à t e r r a , 
principalmente para regularizar a situação jurídica 
dos bens imóveis do Estado e os bens imóveis 
abandonados por c idadãos nacionais e 
estrangeiros e que se encontrem em situação de 

ocupação i legít ima ou que tenham sido 
apropriados ilegalmente. No entanto, esta lei não 
regula em detalhe os procedimentos e requisitos 
para propriedade de terra, pouco auxiliando na 
questão da definição dos direitos de propriedade 
privada dos bens imóveis. 


A clarificação jurídica da propriedade e a sua 
regularização consta como um objectivo principal 
do Plano Estratégico do Ministério da Justiça para 
2011-2030 relativamente às terras e das questões 
relacionadas com a disputa destas. O Ministério 
da Justiça está, assim, fortemente empenhado na 
busca de soluções para os problemas ligados à 
problemática da propriedade da terra e, por essa 
razão, tem promovido projectos, serviços e a 
adoção de legislação específica, de que é 
exemplo a Lei das Terras. 


Na área das Terras e Propriedades e Cadastro, 
uma das questões mais sensíveis a cargo do 
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Ministério da Justiça é a questão da regularização 
e gestão da propriedade da terra em Timor-Leste, 
enfrentando aqui importantes desafios relativos à 
gestão do cadastro e da propriedade. Para o 
efeito, o Ministério da Justiça propôs-se dar 
cumprimento a algumas medidas essenciais, tais 
como: concluir e fazer aprovar o quadro legal 
relativo à regularização da propriedade da terra 
em Timor-Leste; acelerar o levantamento 
cadastral sistemático, no âmbito do Sistema 
Nacional de Cadastro (SNC); criar um organismo 
autónomo com recursos suficientes e autonomia 
administrativa e financeira, que garanta uma 
gestão eficaz do cadastro e do património do 
Estado, bem como do processo de regularização 
e disputas de terras; criar uma base de dados 
única que incorpore a informação necessária para 
efeitos de cadastro, regularização e registo da 
propriedade e tributação do património.  

Assim, o primeiro passo para ter uma solução 
para a legalização das terras e propriedades é a 
aprovação do pacote de lei de terras, que, após 

um longo processo de consulta pública, foi 
submetida e aprovada pelo Parlamento Nacional 
de Timor-Leste no início deste ano, em fevereiro 
de 2017, onde se inclui a proposta da lei sobre o 
Regime Especial da Definição da Titularidade dos 
Bens Imóveis, a proposta de le i sobre 
Expropriação por Utilidade Pública e a proposta 
de lei de bases do Ordenamento do Território, as 
quais deverão ser promulgadas ainda no primeiro 
semestre do ano.


A regular ização da situação da terra é 
fundamental para Timor-Leste. Na falta de 
definição sobre a titularidade dos bens imóveis, 
mantém-se situações de potencial conflito e 
fortes constrangimentos ao desenvolvimento 
económico. Muito embora se deva acelerar o 
processo, a resolução destas questões exige um 
tempo, estudos e reflexão, recursos humanos e 
um orçamento adequado, sendo importante 
poder continuar a contar com o apoio dos países 
de Língua Portuguesa no âmbito do processo em 
curso. FIM. 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A Campanha Coração Azul 
Conferência dos Ministros da Justiça adere à Campanha Coração Azul da 
ONU contra o Tráfico de Pessoas 
 

Na XV Sessão Plenária, a realizar-se em Brasília, em 29 de junho de 2017, a Conferência dos Ministros da 
Justiça formalizará sua adesão à Campanha Coração Azul da ONU contra o Tráfico de Pessoas. A adesão 
à Campanha, uma proposta da presidência brasileira da CMJ, é parte dos esforços da Conferência para 
aumentar a conscientização dos governos e sociedades da CPLP sobre esse crime e inspirar ações que 
contribuam para combatê-lo.  


Junte-se a nós nessa luta!
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A Conferência 
Internacional da Haia e a 

importância das suas 
Convenções para a 

unificação do direito em 
matéria de proteção das 

crianças 

A Conferência Internacional de Direito Privado da 
Haia é uma organização intergovernamental de 
carácter permanente, com sede em Haia, cujo 
objetivo é promover a unificação progressiva das 

regras de direito internacional privado e o reforço 
da segurança jurídica. 


Atualmente, a Conferência da Haia conta com 82 
Estados-membros (81 Estados e a União 
Europeia) e cerca de 69 Estados-parte, os quais, 
não sendo membros da Conferência da Haia, 
assinaram, ratificaram ou acederam a uma ou 
mais Convenções da Haia.


Do universo dos países que compõem a 
Conferência dos Ministros da Justiça dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), apenas 
o Brasil e Portugal são Estados-membros da 
Conferência da Haia, sendo que Cabo Verde, São 
Tomé e Príncipe e Timor-Leste são seus Estados-
parte. 
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No âmbito desta organização, desde 1951 até à 
presente data, foram concluídos inúmeros 
instrumentos internacionais que regem várias 
áreas do direito internacional privado, entre as 
quais, a competência internacional dos tribunais, 
o direito aplicável, o reconhecimento e a 
execução de sentenças em numerosas matérias, 
desde o direito comercial ao processo civil 
internacional, além da proteção das crianças e 
jovens, questões de direito matrimonial e estatuto 
pessoal. 


De entre os textos que tiveram maior número de 
ratificações ou de adesões, salientam-se os que 
se reportam à cooperação jud ic iár ia e 
administrativa internacional, às obrigações 
alimentares, à proteção jurídica dos menores e à 
adoção internacional. Estes textos têm por 
objectivo a determinação da lei aplicável ou o 
auxílio mútuo entre as autoridades ou ainda o 
reconhecimento e a execução de decisões 
estrangeiras. 


No domínio da proteção das crianças, a 
Conferência da Haia concluiu os seguintes 
instrumentos de relevo:


• Convenção Relativa à Lei Aplicável em 
Matéria de Prestação de Alimentos a 
Menores;


• Convenção Relativa ao Reconhecimento e 
Execução de Decisões em Matéria de 
Prestação de Alimentos a Menores;


• Convenção Relativa à Competência das 
Autoridades e à Lei Aplicável em Matéria de 
Proteção de Menores;


• Convenção sobre a jurisdição, lei aplicável 
e reconhecimento de decisões em matéria 
de adoção;


• Convenção sobre a Lei Aplicável às 
Obrigações Alimentares;


• Convenção sobre os Aspectos Civis do 
Rapto Internacional de Crianças;


• Convenção Relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria de 
Adoção Internacional;


• Convenção relativa à Competência, à Lei 
aplicável, ao Reconhecimento, à Execução 
e à C o o p e r a ç ã o e m m a t é r i a d e 
Responsabilidade parental e de medidas de 
Proteção das Crianças;


• Convenção sobre a Cobrança Internacional 
de Alimentos em benefício dos Filhos e de 
outros Membros da Família;


• Protocolo sobre a le i apl icável às 
obrigações de alimentos.


Das Convenções assinaladas respeitantes à 
proteção de crianças, apenas o Brasil, Portugal, 
Cabo Verde e Timor-Leste rat ificaram a 
Convenção relativa à proteção das crianças e à 
cooperação em matéria de adoção internacional, 
tendo Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
ratificado a Convenção relativa à supressão da 
exigência da legalização dos actos públicos 
estrangeiros.


Nos últimos anos, desde a adoção da Declaração 
de Díli sobre a Proteção Internacional de Crianças 
no Espaço dos Países da CPLP, a CMJPLOP tem 
feito um apelo constante aos seus Estados para 
que adiram às convenções da Haia relativas à 
proteção de crianças, por forma a facilitar a 
resolução de casos que envolvem cidadãos de 
dois ou mais Estados.


O portal de internet da Conferência da Haia, 
www.hcch.net/pt (também disponível em Língua 
Portuguesa), contém informações gerais sobre a 
organização, além de informação, detalhada e 
atualizada regularmente, sobre as Convenções da 
Haia, textos, informações completas do status 
das Convenções, bibliografias, informações 
acerca das autoridades designadas conforme as 
Convenções sobre a assistência jurídica e 
administrativa, informações detalhadas, etc. 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Estado Candidato Estado Admitido Estado Membro
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 81 Membros da HCCH: 80 Estados + UE

Para mais informações sobre as convenções   
da Haia relativas à proteção das crianças, 
consulte a página: 


www.hcch.net/pt

http://www.hcch.net/pt
http://www.hcch.net/pt
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ANGOLA  

Autoridades angolanas analisam situação 
dos Direitos Humanos 

A situação dos Direitos Humanos em Angola foi 
analisada em Luanda, num encontro entre o 
Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui 
Mangueira, e a Presidente da Comissão Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos, Pansy 
Tlakula, no âmbito de uma visita que visa a 
p ro m o ç ã o d o s D i re i t o s H u m a n o s e o 
acompanhamento da implementação das 
recomendações formuladas na defesa do 
Relatório Periódico combinado de Angola. 


Em conformidade com o artigo 62.º da Carta 
Africana dos Direitos Humanos, os Estados parte 
da Carta são obrigados a apresentar a cada dois 
anos um relatório sobre as medidas legislativas ou 
outras tomadas com vista a dar efeito aos direitos 
e liberdades reconhecidos e garantidos pela 
Carta. 


Angola ratificou a Carta Africana dos Direitos 
Humanos em 1990, tendo apresentada o seu 1.º 
relatório periódico em 1998, referente ao período 
de 1990-1998 e o 2.º relatório periódico em 2012, 
abrangendo o período de 1999-2010.


Ministério da Justiça e dos Direitos 
Humanos de Angola lança Portal do 
Cidadão 

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos 
de Angola lançou o Portal do Cidadão, um portal 
dos serviços de justiça, considerado um 
instrumento de capital importância para os 
cidadãos, uma vez que permite o acesso às 
atividades do setor da justiça. Os cidadãos 
podem aceder ao portal através do endereço 
eletrónico www.serviçosminjusdh.gov.ao.


BRASIL 

Brasil participa na Comissão de Prevenção 
do Crime e Justiça Criminal 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
através do seu Departamento de Recuperação de 
Activos e Cooperação Jurídica Internacional 
(DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça, 
representou o Brasil na 26ª sessão da Comissão 
de Prevenção do Crime e Justiça Criminal 
(CPCJC), que decorreu em Viena, Áustria, nos 
dias 22 a 26 de Maio de 2017.


A Comissão de Prevenção do Crime e Justiça 
Criminal é o principal órgão do sistema das 
Nações Unidas para a formulação de políticas e 
recomendações internacionais sobre assuntos de 
justiça criminal, incluindo tráfico de pessoas, 
crimes transnacionais e prevenção de atos 
terroristas.


Durante o evento, foram abordadas temáticas 
relativas às estratégias abrangentes e integradas 
de prevenção do crime, esforços de coordenação 
e integração da UNODC e Estados-membros na 
área de prevenção do crime e justiça criminal, uso 
e aplicação dos padrões e normas das Nações 
Unidas sobre prevenção do crime e justiça 
criminal, tendências mundiais do crime e temas 
emergentes e respostas no campo da prevenção 
do crime e justiça criminal, e assuntos referentes 
à implementação da Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável.


O objectivo da participação do Brasil foi o de 
fomentar a implementação dos acordos de 
cooperação jurídica internacional em matéria 
penal, principalmente os que têm interface das 
Nações Unidas, como as Convenções de Palermo 
e Mérida, bem como verificar a adequação das 
políticas nacionais no combate ao crime 
organizado transnacional e à corrupção.
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Brasil lança consulta pública virtual para 
avaliar o Plano de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do 
Brasil, em parceria com a UNODC, lançou 
recentemente uma consulta pública virtual para 
avaliar o II Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, cujo objetivo é qualificar as 
ações em curso e desenvolver novas estratégias 
para prevenir, reprimir e garantir a proteção e 
assistência às vítimas desse crime.


O tráfico de pessoas é uma violação grave dos 
direitos humanos e configura um problema de 
escala global, envolvendo rotas internacionais e 
internas, que levam à exploração de seres 
humanos para fins de trabalho escravo, 
exploração sexual, adoção ilegal, comercialização 
de órgãos, entre outros.


O II Plano Nacional prevê um conjunto de 115 
metas e 14 atividades, desenvolvidas ao longo 
dos últimos 4 anos. De entre as medidas 
adotadas mais recentemente, destaca-se a 
concessão de residência permanente às vítimas 
do crimes de tráfico de pessoas, medida que foi 
objecto de regulamentação com a aprovação da 
Portaria n.º 347, de 8 de maio de 2017, que prevê 
a concessão de residência às vítimas do tráfico 
de pessoas e procedimentos simples para a 
regular ização das v í t imas est rangei ras, 
respeitando a sua situação frágil.


Os resultados da consulta virtual serão 
apresentados em julho no âmbito do Seminário 
Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas e Contrabando de Migrantes.


CABO VERDE 

Cabo Verde promove formação em 
Mediação de Conflitos no âmbito do 
projeto LAND 

No âmbito do projeto Gestão de Propriedades 
para a promoção do Investimento - LAND, 
financiado pelo Governo dos Estados Unidos da 
América, através do Millennium Challenge 
Corporation (MCC), sob a Gestão do Millennium 
Challenge Account (MCA-CVII), teve lugar, na 
Cidade da Praia, uma formação em Mediação de 
Conflitos, de 5 a 30 de Outubro de 2015. Esta 
formação permitiu a constituição de uma bolsa de 
mediadores de conflitos que irão, numa primeira 
fase, atuar na mediação e resolução de conflitos 
que surgirão na sequência da implementação da 
operação de cadastro predial na ilha do Sal. 
Foram formados 32 mediadores. Este número 
alargado de formados garantirá que este meio 
alternativo de resolução de conflitos seja 
disponibilizado não só para as questões 
decorrentes da operação de cadastro predial, 
mas também a outras ações que se mostrarem 
necessárias em Cabo Verde. 


Cabo Verde aprova lei sobre cibercrimes e 
recolha de provas em suporte eletrónico 

Cabo Verde adotou uma lei que estabelece 
disposições penais materiais e processuais 
relativas ao domínio do cibercrime e de recolha de 
provas em suporte eletrónico, consagrando ainda 
disposições sobre cooperação internacional em 
matéria penal nesta área. Para além da previsão 
da punição do crime de falsidade informática e do 
crime de acesos ilegítimo a dados, o diploma 
estabelece ainda punição para quem produzir 
pornografia infantil com o propósito de a divulgar 
através de um sistema informático.


GUINÉ-BISSAU  

Guiné-Bissau apresenta Projeto Nacional 
de Modernização do Registo Civil 

A Guiné-Bissau vai beneficiar de um projeto de 
modernização do registo civil para países 
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lusófonos, num país em que a maioria da 
população ainda está por registar. Este projeto 
prevê, entre outros objetivos, a modernização do 
sistema integrado para o registo, a digitalização 
da documentação histórica do registo civil, a 
recuperação dos livros de assentos, bem como a 
abertura de uma discussão pública em torno da 
qualidade do acesso aos serviços públicos. O 
projeto terá uma duração de 18 meses e será 
implementado no quadro do Projeto de Apoio à 
Melhoria da Qualidade e Proximidade dos 
Serviços Públicos dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa e Timor-Leste (PASS PALOP-
TL), um projeto cofinanciado pela Comissão 
Europeia e pelo Camões, Instituto da Cooperação 
e da Língua, I.P., a quem cabe também a sua 
execução.


Bissau acolheu seminário sobre o papel da 
cooperação internacional no combate à 
criminalidade 

Nos dias 3 e 4 de maio de 2017, realizou-se em 
Bissau o Seminár io Internacional sobre 
Cooperação Judiciária e Policial, no âmbito do 
Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de 
Direito nos PALOP e Timor-Leste (PACED), 
cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões, 
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. O 
evento, liderado pelo Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça, contou com a participação de 
mais de uma dezena de oradores nacionais e 
i n t e r n a c i o n a i s , e n t r e m a g i s t r a d o s e 
representantes de organizações internacionais, 
como a INTERPOL e a UNODC, bem como da 
Rede de Autoridades Centrais e Procuradores da 
África Ocidental (WACAP).


MOÇAMBIQUE 

Criada Comissão para proteção de 
portadores de albinismo 

O Governo moçambicano criou uma comissão 
multi-setorial, liderada pelo Ministro da Justiça, 
dos Assuntos Constitucionais e Religiosos, para 
propor medidas de contenção dos atos 
criminosos praticados contra pessoas portadoras 
de albinismo e de proteção a esta camada social.


ONU reafirma parceria com Moçambique  

As Nações Unidas reafirmaram a continuidade da 
parceria com o Governo de Moçambique, à luz 
dos novos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), para combater a pobreza. 


A posição foi anunciada pela coordenadora das 
Nações Unidas em Moçambique, Bettina Mass, 
durante a cerimónia que assinalou a passagem 
dos 70 anos da criação da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que teve lugar em Maputo. 
S e g u n d o r e f e r i u , “ O s O b j e t i v o s d e 
Desenvolvimento Sustentável também marcam a 
continuidade da parceria entre as Nações Unidas 
e o Governo de Moçambique para combater a 
pobreza. Uma parceria que só funciona porque 
continuamos com o apoio da comunidade 
internacional e das organizações da sociedade 
civil, em particular na advocacia e implementação 
dos nossos programas”. Esta nova agenda 
defende uma ação urgente na área das mudanças 
climáticas e baseada na igualdade de género e 
respeito pelos direitos de todos. “É uma agenda 
que não deixa ninguém para trás. Hoje o desafio é 
a capacidade de viver num mundo com mais 
pessoas a usufruírem de uma vida condigna”, 
frisou. Salientou ainda que, “todos trabalhando 
juntos sob a l iderança do Governo de 
Moçambique, e com as Nações Unidas a 
trabalharem como um sistema único, com o 
engajamento de todos os seus membros, somos 
capazes, temos capacidade”.


A celebração do 70.º aniversário da ONU é uma 
oportunidade para uma reflexão não só sobre as 
realizações das Nações Unidas mas também para 
identificar as áreas em que as organizações não-
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governamentais e a comunidade internacional 
devem concentrar esforços, mormente nos três 
pilares do seu trabalho, nomeadamente a paz e 
segurança, o desenvolvimento e os Direitos 
Humanos.


Os 70 anos das Nações Unidas coincidem com a 
celebração dos 40 anos de parceria entre a ONU 
e Moçambique, que aderiu a esta organização 
mundial logo após a sua independência, em 1975. 
Desde essa data as partes apostam numa 
parceria caraterizada pela maximização de 
sinergias em prol do desenvolvimento de 
Moçambique. Atualmente a parceria entre as 
Nações Unidas e Moçambique traduz-se na 
implementação de vár ias programas de 
desenvolvimento em áreas tais como saúde, 
educação, segurança alimentar, nutrição, 
assistência humanitária, proteção e governação.


PORTUGAL  

DGPJ do Ministério da Justiça promove o 
Direito da criança a ser ouvida  

A Direção-Geral da Política de Justiça do 
Ministério da Justiça associou-se ao Dia Mundial 
da Criança, publicitando a edição da Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, da versão portuguesa do 
Comentário geral n.º 14 (2013) do Comité dos 
Direitos da Criança das Nações Unidas sobre o 
direito da criança a que o seu interesse superior 
seja primacialmente tido em consideração.


O interesse superior da criança é um princípio 
estruturante do Direito das Crianças, tendo 
consagração expressa no artigo 3.º, Parágrafo 1 
da Convenção dos Direitos da Criança, nos 
termos do qual “Todas as decisões relativas a 
crianças, adotadas por instituições públicas e 
privadas de proteção social, por tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, 

terão primacialmente em conta o interesse 
superior da criança”.


No âmbito do Comentário geral n.º 14 acima 
referido, a consideração do interesse superior da 
criança em todas as decisões que lhe respeitam é 
perspetivado como um direito fundamental, um 
princípio de interpretação e uma regra de 
p roced imen to , cons t i t u i ndo um marco 
fundamental em toda a atuação do Estado, dos 
organismos públicos e particulares, das famílias 
comunidades, e cidadãos, no cumprimento do 
dever que a todos cabe, de contribuir para a 
concretização dos direitos da criança.


Justiça e Procuradoria-Geral da República 
implementam medida simplex “Acordos 
Parentais sempre Atuais” 

O Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da 
República implementaram a medida simplex 
“Acordos Parentais sempre atuais”, que faz parte 
de um conjunto de novas funcionalidades que 
permitem comunicações por meios eletrónicos 
entre as conservatórias de registo e o Ministério 
Público.


A medida permite que o envio de informação 
referente aos acordos parentais seja efetuado 
através de comunicação de dados entre o 
sistema informático de suporte à atividade dos 
tribunais e o sistema informático de suporte ao 
registo civil.


A medida está “em linha com o Plano de Ação 
Estratégico do XXI Governo Constitucional de 
transformação do sistema judicial e dos registos, 
assentes na eficiência, inovação, proximidade e 
humanização, o Plano Justiça + Próxima, e no 
âmbito do Simplex+, o plano nacional de medidas 
de simplificação da vida dos cidadãos e das 
empresas na sua relação com o Estado”.


Em consonância com a medida agora adotada, a 
Lei n.º 5/2017, de 2 de março, veio permitir que o 
regime de regulação das responsabilidades 
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parentais por mútuo acordo de filhos menores  
em caso de separação de facto e de dissolução 
de união de facto, bem como entre pais não 
casados nem unidos de facto, ou a alteração de 
acordo já homologado, possa ser requerido junto 
de qualquer conservatória do registo civil, em 
termos semelhantes aos previstos no âmbito dos 
processos de divórcio e separação de pessoas e 
bens por mútuo consentimento.


SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

São Tomé e Príncipe regulariza e atribui a 
nacionalidade Santomense a todos os 
indivíduos que residiam em São Tomé e 
Príncipe à data da Independência 

O Governo da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, através do Ministério da Justiça, 
lançou, em 2015, uma campanha que visou 
regularizar e atribuir a nacionalidade Santomense 
a todos os indivíduos que residiam em São Tomé 
e Príncipe à data da Independência do país, em 
12 de julho de 1975, bem como os seus 
descendentes e aqueles que, logo após a 
independência, fixaram a sua residência no país.


São Tomé e Príncipe já tem 
Provedor de Justiça 

O Governo de São Tomé e Príncipe, inspirado 
pela importância dos Princípios de Paris relativos 
ao Estatuto das Instituições Nacionais dos 
Direitos Humanos conforme a Resolução 48/134 
da Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de 
dezembro de 1993, procedeu à criação da figura 
do Provedor de Justiça.


TIMOR-LESTE 

Presidente da República Democrática de 
Timor-Leste, Francisco Guterres Lú-Olo 
promulgou a “Lei das Terras” 

O recém-eleito Presidente da República, 
Francisco Guterres Lú-Olo promulgou a Lei que 
consagra o Regime Especial sobre a Definição da 
Titularidade dos Bens Imóveis, resolvendo um 
impasse de longa data acerca de uma questão 
crucial para a sociedade timorense.


A “Lei das Terras” ou “Lei Ba Rai”, como é 
commumente designada, visa clarificar a situação 
jurídica da propriedade da terra, efetivando as 
diferentes dimensões do direito à propriedade 
privada previsto na Constituição da República 
Democrática de Timor-Leste. 


Propondo-se solucionar conflitos existentes no 
âmbito da titularidade dos direitos  de 
propriedade sobre bens imóveis formados 
sucessivamente ao abrigo dos diferentes sistemas 
jurídicos que se sucederam na história recente de 
Timor-Leste, a presente lei clarifica a situação 
jurídica da terra, assente no reconhecimento dos 
direitos formais anteriores, na formalização dos 
direitos informais e no reconhecimento dos 
direitos de propriedade comunitários que derivam 
de sistemas de posse tradicionais, corrigindo 
injustiças praticadas antes da independência de 
Timor-Leste, devido à falta de formalização de 
direitos. Por sua vez, a lei estabelece critérios 
para a resolução de disputas quando exista 
duplicidade de direitos validamente constituídos, 
casos em que determina o pagamento de uma 
compensação à parte à qual não é reconhecido o 
direito de propriedade, por forma a reparar a 
perda do seu direito.


Tido como um dos principais corolários da 
Independência, o processo de regularização da 
titularidade dos bens imóveis previsto na ‘Lei das 
Terras’ afigura-se fundamental para assegurar a 
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paz e o desenvolvimento social e económico do 
país.


Para além do Regime Especial sobre a Definição 
da Titularidade dos Bens Imóveis, faziam parte do 
chamado ‘pacote da lei das terras’, a lei sobre a 
expropriação por utilidade pública e o regime de 
base do ordenamento do território, diplomas que 
também foram objeto de aprovação recente e 
que, em conjunto, se revelam essenciais para 
ancorar a fase de franco desenvolvimento que o 
país vivencia neste momento.


Timor-Leste acolheu a Conferência Global 
sobre a Agenda 2030 

Timor-Leste acolheu, nos dias 21 a 23 de maio de 
2017, a Conferência Global sobre a Agenda 2030, 
com o tema “Um roteiro para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável nos países frágeis e 
afetados pelo conflito”. 


A Conferência foi organizada pelo Governo de 
Timor-Leste em parceria com os Membros do 
Grupo Informal de Apoio de Alto Nível para os  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com 
o Secretariado do g7+, tendo reunido decisores 
p o l í t i c o s d e a l t o n í v e l , p a r c e i r o s d e 
desenvolvimento, representantes das Nações 
Unidas e da ASEAN, membros do mundo 
académico e da sociedade civil. Conforme 
salientou o Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Rui 
Maria de Araújo, “É uma oportunidade de [Timor-
Leste] contribuir para o compromisso global de 
implementação da Agenda 2030, que irá garantir 
um futuro melhor não só para os timorenses mas 
também para o mundo em geral”.


OUTRAS NOTÍCIAS 

CPLP: II Reunião Extraordinária do 
CONSAN-CPLP acontece em Brasília 

O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CONSAN-CPLP) vai reunir extraordinariamente, 
pela segunda vez, entre os dias 6 e 8 de junho de 
2017, em Brasília, onde os representantes dos 
Estados membros vão rever o Plano de Trabalho, 
assim como as atividades previstas e em curso, 
como a aprovação das Diretrizes sobre a 
Agricultura Familiar na CPLP pelo Grupo de 
Trabalho sobre Agricultura Familiar (GTAF), a 
institucionalização do Mecanismo de participação 
dos parlamentares da CPLP no CONSAN-CPLP, o 
intercâmbio entre universidades e centros de 
investigação sobre prioridades no âmbito da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o 
intercâmbio sobre redes de conhecimento em 
agricultura sustentável.


O CONSAN foi estabelecido enquanto plataforma 
ministerial e de mult i-atores (Governos, 
Sociedade Civil, Universidades ou Instituições de 
Ensino Superior, Sector Privado, Parlamentares e 
Poder Local) para a coordenação das ações 
desenvolvidas na área de SAN e de assessoria 
aos Chefes de Estado e de Governo da CPLP. O 
CONSAN-CPLP tem como objetivo promover a 
inter-setorialidade e a participação social na 
coordenação de políticas, legislação e programas 
de ação para a segurança alimentar e nutricional 
e, desta forma, contribuir para materializar a 
prioridade, estabelecida na ESAN-CPLP, de 
combate à fome, malnutrição e pobreza na 
Comunidade, a t ravés da concret ização 
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progressiva do Direito Humano à Alimentação nos 
Estados membros.


Peace Run realizou-se em Timor-Leste  

O Governo de Timor-Leste promoveu a 
organização da “Corrida da Paz” (“Peace Run”), 
no início do mês de fevereiro de 2017, envolvendo 
a população timorense, instituições estatais e 
privadas ligadas ao ensino, juventude e desporto 
e diversos governantes.


Em 2016, a “Corrida da Paz” percorreu outros 
Estados membros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), tendo início na 
República Portuguesa, em fevereiro, e passando 
por outros países, como a República Federativa 
do Brasil onde houve um percurso entre as 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no mês de 
outubro.


Este evento é uma corrida global de estafeta, a 
fim de promover a paz, a amizade e harmonia, 
através da passagem de uma tocha flamejante de 
mão em mão.


A “Peace Run” foi fundada pelo filósofo da Paz, 
Sri Chinmoy, em 1987, e até agora tem envolvido 
mais de 10 milhões de pessoas em mais de 150 
países, como indica a “The Sri Chinmoy Oneness-
Home Peace Run”.


Timor-Leste adota Passaporte Eletrónico 
(PETL) 

Timor-Leste adotou o novo Passaporte Eletrónico, 
um documento de viagem mais seguro, moderno 
e compatível com os sistemas adotados pela 
maioria dos países, assim facilitando a circulação 
dos seus nacionais. Com o novo modelo de 
passaporte eletrónico, são reforçados os aspetos 
re la t ivos à segurança, autent ic idade e 
fidedignidade do passaporte de Timor-Leste, 
traduzindo, por isso, uma maior segurança aos 
cidadãos e à comunidade internacional. A 
apresentação gráfica do passaporte timorense 
apresenta agora um design moderno, estando em 
conformidade com os mais elevados padrões de 
segurança. 


ASEAN celebra o seu 50.º aniversário 

Este ano, a Associação de Nações do Sudoeste 
Asiático (ASEAN) celebra o seu 50.º aniversário.


Agrupando quase 629 milhões de habitantes, a 
ASEAN é composta pela Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei Darussalam, 
Laos, Cambodja, Vietname e Myanmar, sendo, 
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hoje, a região com maior dinamismo económico a 
nível mundial.


O FMI e o Banco Mundial estimam que as 
economias da ASEAN cresçam cerca de 5% tanto 
em 2017 como em 2018. Esta é uma história de 
sucesso que dura há mais de quatro décadas. 
Entre 2004 e 2015, o PIB das economias da 
ASEAN, a preços correntes, cresceu de 833 mil 
milhões de dólares para quase 2,5 biliões de 
dólares. Da mesma forma, o PIB per capita 
passou de 1500 para 3867 dólares durante esse 
mesmo período.


Em 2011, no âmbito da Presidência indonésia da 
ASEAN, T imor-Leste apresentou a sua 
candidatura, visando ser admitido como o seu 
11.º membro. Para preparar a sua adesão, Timor-
Leste procedeu à abertura de missões 
diplomáticas nos 10 países que integram a 
ASEAN e designou oficiais junto do Secretariado 
Permanente da ASEAN em Jacarta. 


Por sua vez, a projeção de “Timor-Leste enquanto 
ponte para os mercados da ASEAN” tem sido 
fortemente veiculada como um dos argumentos 
centrais a favor da adesão, sendo evidente o 
papel que Timor-Leste poderá desempenhar na 
abertura e ligação dos mercados dos países da  
CPLP e dos países da ASEAN.


COMJIB emite comunicado de apoio à 
Resolução 2322 (2016) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas sobre 
cooperação judicial internacional na luta 
contra o terrorismo 

O Secretário-Geral da Conferência de Ministros 
da Justiça dos Países Ibero-americanos 
(COMJIB), Arkel Benítez Mendizábal, manifestou o 
seu total apoio à adoção, por unanimidade, por 
parte do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, da Resolução 2322 (2016), em dezembro 
de 2016, dirigida a fortalecer a cooperação 
judicial internacional na luta contra o terrorismo.


O Secretário-Geral da COMJIB realçou o esforço 
e liderança de Espanha que, no âmbito da 
presidência do Conselho de Segurança, em 
dezembro de 2016, impulsionou a adoção da dita 
Resolução, assente na defesa de estratégias 
integradas na cooperação jurídica, judicial e 
policial contra o terrorismo e criminalidade 
organizada transnacional.


Considerando o objetivo geral da COMJIB, que 
consiste em promover melhorias das políticas 
públicas na justiça e segurança dos países Ibero-
americanos e tendo em conta a sua recente 
qualificação com o estatuto de observador da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, o 
Secretário-Geral aplaudiu a iniciativa promovida 
por Espanha e expressou o seu to ta l 
compromisso para continuar a apoiar a 
comunidade internacional, para que, trabalhando 
de forma coordenada, consiga dotar os seus 
países dos instrumentos jurídicos necessários 
para derrotar estas formas de criminalidade.


O Secretário-Geral reiterou o seu compromisso de 
continuar a impulsionar o processo atual de 
transformação da Rede Ibero-americana de 
Cooperação Jurídica Internacional (IberRed) com 
vista a adotar o Tratado relativo à Transmissão 
Eletrónica de Solicitações de Cooperação Jurídica 
Internacional entre as Autoridades Centrais.
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