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O vice-governador de Benguela, João Baptista 
Evangelista, disse, ontem, no Lobito, que as pessoas 
que precisam de terrenos devem observar as normas e 
orientações emanadas do Governo e não pelas 
declarações de sobas ou vizinhos. 
João Baptista Evangelista falava durante o 
encerramento da Conferência sobre "Imobiliário e o 
Direito" promovido pela empresa "Jaime Madaleno e 
Consultores Associados, S.A". 
O vice-governador recordou que a Lei de Terra 
estabelece que apenas o administrador municipal, o 
governador da província, o ministro do Urbanismo e 
Habitação e o Conselho de Ministros devem ceder 
terrenos a qualquer cidadão. "Além destas entidades 
não há quem tenha essa competência", frisou, 
acrescentado que a "declaração do soba, do fiscal, do 
vizinho ou de qualquer elemento não previsto na lei, 
juridicamente é nula". 
O primeiro Secretário provincial do MPLA em 
Benguela, Jeremias Dumbo sublinhou que as pessoas 
devem ter informação sobre a tramitação dos processos 
para a concepção e compra de terrenos para "evitarem 
erros que ainda há no sector imobiliário". 
Juristas, economistas e outras pessoas que conheçam as 
normas de concepção e venda de terrenos e casas, 
referiu, devem ajudar o Governo processo de 
esclarecimento dos cidadãos. Durante quatro horas os 
participantes falaram sobre a "Tributação imobiliária" e 
o "Mercado Imobiliário em Angola". 
O professor universitário Rui Cruz defendeu um novo 
sistema de tributação, sublinhando a necessidade da 
divulgação dos valores das taxas e do Estado ajudar a 
regular os preços de terrenos e casas. 
O director-geral da empresa Proimoveis, Cleber Corrêa, 
que falou sobre o "Mercado Imobiliário em Angola", 
apontou como desafios a desburocratização dos serviços 
públicos, a rapidez na concepção do direito de 
superfície, a emissão das licenças de obras de forma 
acelerada e o loteamento de terrenos por parte de 
promotores de imobiliários. 


