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LEI DA EXPROPRIAÇÃO 
POR UTILIDADE PÚBLICA

Um dos pilares basilares de um Estado Democrático e 
de Direito assenta no respeito pela propriedade privada, 
sendo que esta apenas pode ser posta em causa atra-
vés de expropriação quando esteja em causa o interes-
se público e seja efectuado o pagamento de uma justa 
indemnização.
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Trata-se de princípios fundamentais que a 
Constituição da República de Angola prote-
ge expressamente no nº 3 do Artº 15º e, com 
maior enfase, no seu artigo 37º com a epígra-
fe “Direito de propriedade, requisição e ex-
propriação”, que transcrevemos:

   1.  A todos é garantido o direito à proprieda-
de privada e à sua transmissão, nos ter-
mos da Constituição e da lei.

   2.  O Estado respeita e protege a proprie-
dade e demais direitos reais das pessoas 
singulares, colectivas e das comunida-
des locais, só sendo permitida a requi-
sição civil temporária e a expropriação 
por utilidade pública, mediante justa 
e pronta indemnização, nos termos da 
Constituição e da lei.

   3.  O pagamento da indemnização a que se 
refere o número anterior é condição de 
eficácia da expropriação. 

Para dar resposta a estes princípios constitu-
cionalmente consagrados, foi publicada no 
dia 07 de Janeiro de 2021, a Lei nº 1/21 – LEI DA 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, 
entrando em vigor 180 dias após a sua pu-
blicação, a qual vem reger uma matéria que 
até agora se encontrava consagrada em le-
gislação ainda do tempo colonial e em vários 
diplomas avulsos publicados após a indepen-
dência.

No essencial, este diploma reúne num úni-
co documento as regras e os procedimen-
tos que a expropriação por utilidade pública 
deve obedecer, ao mesmo tempo que coloca 
na lei as regras para as duas fases que, até 
agora, não tinham enquadramento legal: a 
posse administrativa e o direito de reversão.

Vejamos então os principais aspectos deste 
novo regime legal:

 •  Os beneficiários da expropriação pública 
podem ser, para além do Estado, as autar-
quias locais e qualquer pessoa colectiva 
pública ou privada a quem seja reconhe-

cida esta qualidade (Artº 5º);
 •  Em vez de avançar com uma definição 

para o conceito de “Utilidade Pública” o 
diploma estabelece no Artº 8º uma série 
de situações em que se justificam os pro-
cedimentos de expropriação. A título de 
exemplo enumeramos as seguintes: In-
teresses de Defesa e Segurança Nacional 
do Estado; Socorro em caso de calamida-
de pública; Aproveitamento industrial das 
minas e das jazidas minerais, das águas e 
da energia hídrica, bem como das redes 
de abastecimento de água; Execução, 
ampliação e conservação de vias e logra-
douros públicos, planos de urbanização, 
loteamento do solo, edificações, paisa-
gismo. Polos de Desenvolvimento, Zonas 
Económicas Especiais e Zonas Francas; 
Funcionamento dos meios de transportes 
colectivos; Construção e montagem de 
centrais eléctricas, subestações e linhas 
de transporte de energia eléctrica, inte-
grados no sistema eléctrico público, bem 
como a construção de infra-estruturas de 
saneamento básico; Construção de está-
dios, aeródromos ou campos de pouso 
para aeronaves, etc.

 •  O Artº 10º estabelece como procedimen-
to prévio à expropriação por utilidade pú-
blica, o dever da entidade expropriante 
adquirir os bens por via do direito priva-
do, ou seja, a entidade expropriante deve 
tentar negociar a aquisição do bem a ex-
propriar com o privado antes de iniciar os 
procedimentos tendentes à expropriação; 

 •  O diploma prevê, à semelhança do que 
acontece com a maior parte dos ordena-
mentos jurídicos, duas formas de proce-
der à expropriação, uma, a urgente e a 
outra, digamos, segundo as regras proce-
dimentais regulares, a expropriação ordi-
nária;

 •  A expropriação ordinária deve ser desen-
cadeada de acordo com as seguintes fa-
ses:

   •  Formação do acto expropriativo – é 
a fase em que se obtém a Declaração 
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de Utilidade Pública, acto este da com-
petência do titular do poder executivo 
(Artº 12º). O pedido e fundamentação 
para a declaração de utilidade pública 
é da responsabilidade da entidade ex-
propriante e deve mencionar:

            O interesse público em causa a prosse-
guir e a norma habilitante;

            O bem a expropriar, os seus titulares e 
demais Interessados;

            A previsão orçamental do montante 
dos encargos a suportar com a Expro-
priação;

            O previsto em instrumento de ordena-
mento do território para os imóveis a 
expropriar (Artº 13º).

Aspecto relevante nesta fase diz respeito à 
obrigatoriedade da entidade expropriante 
comunicar aos expropriados e interessados 
o pedido de declaração de utilidade pública 
apresentado.

No caso do projecto que fundamentou a De-
claração de Utilidade Pública não tiver inicia-
do passado cinco anos – para a expropriação 
ordinária -, ou passado três anos – para a ex-
propriação urgente -, a contar da data da sua 
publicação, a referida declaração considera-
-se caducada (Artº 28º).

   •   Expropriação amigável – É a fase em 
que a entidade expropriante tenta, 
através de processo negocial, chegar a 
acordo com o expropriado no sentido 
de evitar a expropriação litigiosa. Este 
acordo pode envolver:

            O montante da indemnização;
            O pagamento de indemnização ou 

de parte dela em prestações, os juros 
respectivos e o prazo de pagamento 
destes;

            O modo de satisfazer as prestações;
            A indemnização através da cedência 

de bens ou direitos;
            A Expropriação total no caso das expro-

priações parciais;
            Condições acessórias.

O acordo obtido apenas vincula o Estado 
após aprovação pela entidade expropriante 
(Artº 37º) e deve ser celebrado por escritura 
pública (Artº 39º).

   •  Expropriação litigiosa – De acordo com 
o disposto no Artº 43º, esta fase pode 
ocorrer junto Tribunal de Comarca ou 
de Tribunal Arbitral, nos termos da Lei 
sobre a Arbitragem Voluntária (Lei n.º 
16/03 25 Julho de 2003), sendo que as 
partes podem, a qualquer momento, 
promover a constituição deste tribunal 
(Artº 45º).

   •  Pagamento das indemnizações – Esta 
é a fase em que o expropriado é com-
pensado pela «perda» do seu bem a fa-
vor da entidade expropriante. Princípio 
fundamental expresso no Artº 46º é o 
relativo ao facto do expropriado ter di-
reito à justa e pronta indemnização.

A expropriação é considerada justa quando 
ela compensa «o prejuízo do Expropriado 
que advém da Expropriação, corresponden-
te ao valor real e corrente do bem de acordo 
com o seu destino efectivo ou possível muna 
utilização económica normal, à data da pu-
blicação do acto de Declaração de Utilidade 
Pública, tendo em consideração as circuns-
tâncias e condições de facto existentes na-
quela data».

Como que a reforçar o que se encontra pre-
visto na Constituição, o nº 2 do Artº 54º esta-
belece: «O pagamento da justa e pronta in-
demnização é condição de eficácia do acto 
de Expropriação», ou seja, a expropriação só 
pode ser executada após o pagamento da in-
demnização ao expropriado.

Conforme estabelece o Artº 47º 1. «O montan-
te da indemnização para as expropriações 
que incidam sobre o direito de propriedade 
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calcula-se com base no valor do solo, acres-
cido do custo de edificações, de acordo com 
a legislação em vigor.»

Aspecto importante é o que estabelece o va-
lor dos edifícios objecto de expropriação, o 
qual é definido de acordo com os seguintes 
critérios:

            Valor da construção, considerando o 
seu custo actualizado. a localização, o 
ambiente envolvente e a antiguidade;

            Sistemas de infra-estruturas, transpor-
tes públicos e proximidade de equipa-
mentos sociais;

            Nível de qualidade arquitectónica da 
construção e estado de conservação, 
nomeadamente dos pavimentos e co-
berturas, das paredes exteriores, par-
tes comuns, portas e janelas;

            Preço das aquisições anteriores e res-
pectivas datas;

            Valor de imóveis próximos, da mesma 
qualidade;

            Declarações feitas pelos contribuintes 
ou avaliações para fins fiscais ou ou-
tros;

            Avaliação dos Peritos avaliadores ins-
critos no registo cadastral.

É possível à entidade expropriante tomar 
posse administrativa do bem expropriado 
após a publicação do acto de Declaração de 
Utilidade Pública, desde que o Titular do Po-
der Executivo o autorize e sejam cumpridos 
os requisitos estipulados na lei (Artº 59º). 

Quais são esses requisitos que a lei obri-
ga a Entidade Expropriante a cumprir para 
que possa tomar a posse administrativa dos 
bens? De acordo com Artº 60º são os seguin-
tes:

  >  A notificação do acto de publicação da 
Declaração de Utilidade Pública ao Expro-
priado e sobre a necessidade de se proce-
der à vistoria do bem a expropriar;

  >  A realização da avaliação do bem a ex-
propriar destinada a fixar os elementos 
de facto susceptíveis de desaparecerem 
e cujo conhecimento seja de interesse ao 
julgamento do processo;

  >  A concretização do depósito do montante 
da justa indemnização, á ordem do Expro-
priado e dos Interessados, quando estes 
são conhecidos e não houver dúvidas so-
bre a titularidade dos direitos afectados.

Sem prejuízo do cumprimento destes requi-
sitos, deve ainda ser concedido ao expropria-
do um prazo não superior a trinta dias, para 
que desocupe o bem expropriado, podendo, 
findo este prazo, sem que o expropriado de-
socupe o bem, a Entidade Expropriante re-
correr às forças da ordem pública para repor 
a legalidade.

Aspecto bastante protector do expropriado 
é o facto desta lei conceder ao expropriado 
o direito de reversão do bem expropriado, 
quando se verifique que o mesmo não foi 
aplicado aos fins da expropriação, mediante 
a restituição dos montantes recebidos à En-
tidade Expropriante. 

O direito de reversão do expropriado ainda 
pode ser exercido se «no prazo de cinco anos 
para a Expropriação Ordinária e três anos 
para a Expropriação Urgente não se iniciar 
a execução do projecto para o qual o bem foi 
Expropriado», ou ainda se «cessarem as fina-
lidades da Expropriação», conforme previsto 
no Artº 61º).

Estes são os aspectos essenciais desta Lei da 
Expropriação por Utilidade Pública, contudo 
ainda ficam por regular aspectos essenciais 
à sua aplicabilidade, nomeadamente, os rela-
tivos à definição do valor dos solos, as regras 
referentes à lista de peritos responsáveis pela 
realização das vistorias e relatórios de avalia-
ção, bem como a regulamentação referente 
ao reassentamento das populações afecta-
das pelo procedimento de expropriação. 
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LISBOA Sede: Rua Bernardo Lima, 3 1150-074 Lisboa
T: + 351 213 566 400 F: +351 213 566 488 E-mail: geral@rsa-lp.com

ANGOLA | Em parceria com
AV& Associados – Alves, Visandule e Associados, Sociedade de Advogados, RL
Rua Rei Katyavala
Ed. Rei Katyavala B-7º sala C Luanda, Angola
T. e F: +244 222 015 925
TM: +244 938 947 040 | +244 926 325 797
E-mail: angola@rsa-lp.com

A RSA LP nasceu da determinação da Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados RL unir, 
através de várias parcerias, Advogados de referência em países que partilham entre a si a língua portu-
guesa.
Actualmente, a marca RSA-LP faz-se representar através de vários escritórios em Portugal, Angola, Bra-
sil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
A RSA-LP constitui uma base de colaboração, cooperação e aproveitamento de sinergias decorrentes 
das competências especializadas dos seus parceiros, nos diferentes ordenamentos jurídicos, com in-
úmeras vantagens para os clientes. Desta forma, inseridos no âmbito da RSA-LP, os clientes podem ter 
acesso a um conjunto de serviços jurídicos especializados e de excelência, prestados por profissionais 
competentes e dedicados que partilham entre si a Língua Portuguesa, em sete países, em três conti-
nentes.
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento 
ou prestação de serviços profissionais pela RSA-LPRSA-LP, pelas suas firmas membro ou pelas suas 
entidades relacionadas. 
Antes de qualquer acto ou omissão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional quali-
ficado. Nenhuma entidade da rede RSA-LP pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas 
sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.

 Para mais informações contacte-nos

Manuel Ilhéu
manuelilheu@rsa-lp.com


