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O Governo da Província da Huíla acaba de emitir, com 
A data de 17 de Junho de 2009, mais cinco títulos de 
Reconhecimento de ocupação, posse e direitos de uso e 
Fruição de terrenos rurais comunitários. 
As comunidades beneficiadas por estes reconhecimentos, 
Todas pertencentes ao município de 
Caluquembe, são as de Kalomalanga (105,485 hectares), 
Eliva (999,075 há), Alto-Kaembala (358,956 há), 
Londini (999,573 há) e Kalondjungue (520,535ha). 
Cerca de dois mil hectares estão assim devidamente 
Titularizados ao abrigo do artigo 37 da Lei das Terras 
Que consagra o "Direito de Ocupação, Posse, Uso e 
Fruição; Obrigação de Aproveitamento Útil e Efectivo 
Conforme o Costume". 
Os títulos em causa são assinados pelo Governador da 
Huíla, Eng. Isaac dos Anjos e pelo Director Provincial 
Da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas da 
Huíla, Dr. Lutero Campos. Este processo é o resultado 
Do Projecto Terra A Huíla, note-se, é pioneira na 
Emissão de títulos de reconhecimento dos direitos 
Costumeiros das comunidades rurais tradicionais. Desde 
2001 Mais de 15 títulos já foram emitidos o que 
Demonstra o compromisso das autoridades locais com a 
Defesa dos direitos das comunidades rurais tradicionais 
Angolanas, e com o cumprimento da Lei de Terras. 
Este processo de titularização é um dos grandes 
Objectivos do Projecto Terra que tem vindo a ser 
Desenvolvido desde 2007, numa parceria com o 
Governo angolano, pela Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 
Enquadrado no Programa de Segurança Alimentar da 
União Europeia (UE), que destinou um investimento 
Da ordem de 2.750.000 euros. 
O Projecto tem nesta primeira fase, que termina em 
Agosto do corrente ano, as suas atenções concentradas 
Nos municípios das províncias de Benguela, Huambo e 
Huíla, com o propósito de reforçar as capacidades dos 
Técnicos ao nível provincial e municipal na gestão de 
Terras; reforçar o conhecimento dos administradores 
Municipais e comunais sobre a Lei de Terras e o seu 
Regulamento; divulgar a Lei de Terras; Delimitar as 
Terras de comunidades rurais tradicionais; e iniciar um 
Centro de Estudos de Terra na Faculdade de Ciências 
Agrárias de Huambo. 
É intenção do Projecto permitir que todos os actores 
Do desenvolvimento económico e agrícola nos 
Municípios possam investir e produzir no sector agropecuária 
Com todas as garantias de que os seus direitos 
Serão respeitados. 
Permitir às administrações municipais responder aos 
Requerimentos de terrenos conforme às disposições da 



Lei de Terras e ter os instrumentos de gestão de terras 
Adaptados ao novo dinamismo económico, é outra das 
{1fetensões do Projecto que tem vindo a ser concretizada 
Com a emissão de títulos de reconhecimento de 
Posse de terras a favor das comunidades rurais tradicionais. 


