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O Governo Provincial de Luanda 
(GPL) encerrou,  quarta-feira, 
15, provisoriamente, o processo 
de recepção  dos títulos de direitos de 
superfície localizados nos arredores 
do estádio 11 de Novembro e das 
novas centralidades  da Camama, 
município do Kilamba Kiax  O vice-
governador para a área técnica, Bento 
Soito, em 
declarações  à imprensa, disse que o 
GPL recebeu 13 mil  processos, mas 
ainda assim verifica-se que há muitas  
pessoas que se dirigem ao instituto 
para fazer o seu 
cadastramento.  “Vamos suspender por 
hoje a recepção  de documentos,  para 
permitir 
que os técnicos possam dar tratamento 
a toda documentação                  vamos 
tentar   também estruturar melhor o 
processo de recepção desta 
documentação,  visto que ainda há 
muita gente que  está à porta do IPGUL 
para entregar os documentos”, 
explicou.  O vice-governador afirmou 
que vai ser estruturado  melhor o 
processo 
de recepção para que no momento 
da retomada do cadastramento haja 
mais celeridade e   elhores condições 
para o atendimento  da população.  De 
acordo com Bento Soito os 
proprietários de terras 
do município  de Cacuaco, zona do 
Kifica, próximo do  mercado do 
artesanato, 
Bricomil, Lar do Patriota, na 
Samba, não têm necessidade de 
procurar o centro de   adastramento do 
Instituto de Planeament  e Gestão    
urbanae Luanda. 
Encontram-se também nestas 
condições, segundo o   vice-
governador 
as zonas próximas do centro de 
produção 
de Televisão Pública de Angola, 
defronte e por  detrás do cemitério da 

Camama. Explicou também   quese 
encontram 
abrangidos pelo edital do Governo 
da Província as terras próximas do 
controlo da Polícia,  na Samba, em 
direcção ao Sumbe, as zonas 
adjacentes 
ao estádio  11 de Novembro e as 
propriedades  próximas   da auto 
estrada O governo de Luanda começou 
a reavaliar, 
no mês de Julho, a documentação 
dos alegados  titulares  de direitos de 
superfície, registo  notarial de 
propriedade e contrato-promessa de 
terrenos adjacentes  ao Estádio 
Internacional  11 de Novembro e à 
Nova 
Cidade do Kilamba Kiaxi. Segundo 
forte do GPL, esta  medida  surge para 
saber qual é a condição legal de cada 
um, urna vez que se registam 
ocupações desordenadas,  bem como 
construções 
anárquicas. Registam-se, várias 
reclamações por parte da comunidade 
camponesa nestas  áreas, segundo 
as quais existem movimentos 
constantes  de grupos e empresas 
para retirar as terras dos agricultores 
e ocupar de forma ilícita. 


