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O registo predial vem dar publicidade à 
situação jurídica de imóveis, para que 
terceiros possam ter conhecimento da mesma 
e respeitem os direitos dos respectivos 
titulares inscritos, realçou, terça-feira, 4, em 
Luanda, o presidente da Associação de 
Bancos de Angola, Amílcar Silva.  
“A necessidade de publicitar direitos sobre 
imóveis remonta da antiguidade, sobretudo 
no que respeita aos encargos, aos direitos 
reais de garantia, dos quais se destaca a 
hipoteca”, sublinhou.  
O titular acrescentou ser através da 
informação disponibilizada pelo registo 
(com interesse designadamente para quem 
vai comprar casa) que poderá ficar a saber 
qual a composição de determinado prédio, a 
quem pertence e que tipo de encargos 
(hipotecas, penhoras, etc.) sobre ele 
incidem.  
Em declarações ao Factual, o responsável 
referiu que, no exercício das suas funções, o 
conservador aprecia a viabilidade do pedido 
de registo que lhe é apresentado em fase da 
legislação aplicável, dos documentos apresen-
tados e dos registos anteriores.  
Neste sentido, salientou que os cidadãos e 
as empresas devem dar a devida 
importância da regularização da 
propriedade imobiliária e das vantagens do 
registo predial actualizado e assente em 
base legal.  
A ministra da Justiça, Guilhermina Prata, 
disse que, apesar do acesso dos privados ao 
notariado, ainda é uma matéria não 
consensual em Angola. Este  
passo integra-se, perfeitamente, no processo 
de modernização em curso da respectiva 
actividade.  
A ministra frisou o sistema notarial vigente 
não dirimir as necessidades do País, sendo a 
criação de notários privados um mecanismo 
para responder às exigências dos cidadãos e 
dos agentes sociais e económicos, 
proporcionando um serviço mais célere, 
eficiente e moderno, sem prejuízo da 
indispensável fé pública dos actos notariais.  
“Executivo constrói quadro legal”  

Com esta iniciativa, a ministra da justiça 
raiou que o Executivo constrói quadro legal 
actualizado com diplomas, instituindo 
normas bem recentes, simplificando 
procedimentos e agilizando as decisões da 
administração pública no domínio dos 
Registos Notarial e Predial, com impacto 
especial na regularização jurídica da titu-
laridade de imóveis, simplificando o seu 
registo.  
O director Nacional em exercício dos 
Registos e do Notariado, Amorbelo 
Sitôngua, disse o serviço conhecer, 
actualmente, a implementação de diferentes 
sistemas de informatização e na perspectiva 
integrada.  
Relativamente ao guiché da casa própria, 
projecto criado em 2009, disse que o 
mesmo já é um facto, uma vez que está 
instalado na Cidade do Kilamba.  
Informou o arranque estar a enfrentar 
percalços, devido a questões organizativas 
que se associam à situação concreta da 
venda dos imóveis na referida localidade.  
A seu ver, este projecto-piloto vem 
responder, essencialmente, às questões 
primárias da Cidade do Kilamba que, 
depois da sua absorção a nível do 
Ordenamento Jurídico Angolano, poderá 
ser expandido para as outras cidades e 
realidades do País.  
De acordo com o responsável, com o 
funcionamento do guiché, os cidadãos 
poderão fazer registo, transmissão, já nos 
novos moldes de aplicação do sistema, do 
Registo Predial e do Notariado.  
Para si, este é um processo simplificado, 
absolutamente célere e dinâmico que vai 
responder à expectativa de quem se 
socorrer destes serviços.  
Relativamente ao registo de imóveis por 
parte dos cidadãos, disse este ser, por um 
lado, uma obrigatoriedade imperiosa para a 
estabilidade do sistema jurídico e do 
desenvolvimento social e económico do 
País e, por outro, referiu estarem a ser 
desenvolvidos programas que incluem 
cartilhas e panfletos, para que as pessoas 
consigam, a nível dos aglomerados 
populacionais, dos concentrados 
imobiliários, compreender a necessidade 
urgente do Registo Predial.  
Quanto ao atendimento aos cidadãos pelos 
serviços do Notariado, disse que hoje estes 
registam uma melhoria significativa, pois a 



informatização já é um facto, uma vez as 
conservatórias do Registo Civil e Predial 
conhecerem, actualmente, maior celeridade, 
profissionalização, atendimento 
personalizado, contrariamente ao que 
acontecia no passado.  
A seu ver, apesar de a mudança fazer que, 
presentemente, as pessoas procurem mais 
os serviços de Registo Predial e Notariado, 
elas estão a tomar, cada vez mais, consci-
ência jurídica da necessidade de que estes 
serviços são um imperativo do tráfico 
jurídico e das relações estabelecidas entre 
os indivíduos. 


