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O vice-governador para Área Técnica de 
Luanda, Bento Soito, adiantou, 
recentemente, o Governo da Província 
de Luanda pretender alocar mais quatro 
pontos para a 
recepção de títulos de direitos de 
superfície dos terrenos localizados nos 
arredores do estádio 11 de Novembro e 
das novas centralidades da Camama, 
município do 
Kilamba Kiaxi. O governante disse que, 
apesar de o GPL ter recebido 13 
mil processos, se verificou que centenas 
de pessoas continuam a dirigir-se ao 
local, com o objectivo de cadastrar os 
respectivos espaços, depois do 
encerramento provisório 
da repartição da Chicala (Ilha de 
Luanda), onde se fazia a recepção dos 
títulos de direito de propriedade. O último 
dia foi marcado por enchente e centenas 
de pessoas ficaram sem ser atendidas. A 
referida situação 
resultou da ineficácia com que abordou a 
situação. Segundo vozes que defendem 
que o cadastramento dos espaços nunca 
deveria ser feito em apenas um lugar 
nem 
mesmo com prazos muito curtos, o 
processo iniciou em Junho até 20 de 
Agosto e prorrogou-se para 15 de 
Setembro. 
“Tão logo o Governo da Província de 
Luanda esteja em condições de receber 
melhor a população e tenhamos 
concluído o tratamento dos 13 mil 
processos que já deram entrada no 
Instituto de Planeamento e Gestão 
Urbana de Luanda (IPGUL) serão 
abertos outros locais”, garantiu o 
governante. 
Bento Soito disse, igualmente, que o 
GPL vai a locar áreas de recepção em 
mais quatro pontos, mas, para isso, é 
preciso que seja instalado o sistema 
informático que 
está no IPLGU a questão do contrato 
com a empresa responsável pela 

informática, para que o sistema possa 
ser instalado rapidamente nestes pontos 
e contratartécnicos que possam fazer a 
recepção da documentação 
nos mesmos. o titular explicou a razão da 
criação destes postos ser devido ao 
número elevado da população,mesmo 
depois da prorrogação, no sentido de 
tentar 
desafogar o processo, mas verificou-se 
que, em contrapartida, 
não é suficiente. “Então, vamos adoptar 
outro 
sistema aí que possa garantir que os 
munícipes se desloquem a estes postos 
e façam o seu à mais quatro pontos, 
mas, para isso, é preso que seja 
instalado o sistema informático que está 
no IPGUL e rever a questão do contrato 
com a empresa responsável pela 
informática, para que o 
sistema possa ser instalado rapidamente 
nestes pontos e contratar técnicos que 
possam fazer a recepção da 
documentação nos mesmos. O titular 
explicou a razão 
da criação destes postos ser devido ao 
número elevado da população, mesmo 
depois da prorrogação, no sentido de 
tentar desafogar o processo, mas 
verificou-se que, 5 em contrapartida, não 
é suficiente (repetição). “Então, vamos 
adoptar outro sistema aí que possa 
garantir que os munícipes se desloquem 
a estes postos e façam o seu à registo 
em condições apropriadas para o efeito”, 
disse, ao 
garantir que as pessoas podem ficar 
descansadas, porque é propósito e 
intenção do GPL registar a população 
que ocupa as áreas referenciadas e, 
enquanto não for concluído, 
o registo vai prosseguir. O vice-
governador lembrou que os proprietários 
de terras 
no município de Cacuaco, zona do Kifica, 
próximo do mercado do artesanato, 
Bricomil, Lar do Patriota, na Samba, não 
têm a necessidade de fazer o 
cadastramento. 
Segundo o responsável, devem ser 
cadastradas as áreas à zona Sul, abaixo 
da auto-estrada, que começa do controlo 
da polícia em direcção ao Kwanza Sul, à 



margem direita de quem sai da Samba 
ou do Benfica para a Viana. “Os terrenos 
que estão à margem direita da auto-
estrada até à nova cidade Kilamba Kiaxi, 
assim como toda a área adjacente à 
nova centralidade e os adjacentes ao 
estádio 11 de Novembro, devem fazer, 
igualmente o cadastramento”, 
esclareceu. O titular esclareceu que, no 
centro de cadastramento, existe um 
mapa com os limites para evitar que as 
pessoas se juntem no local e que as 
zonas referidas no edital sejam reservas 
fundiárias do Estado. Os proprietários 
daquela localidade devem castrar-se 
para permitir ao Governo 
aferir quem é que lá está, além dos 
camponeses. 


