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Uma parte do terreno reservado pelo 
Estado para a implementação do 
projecto cidade Aldasa, que comporta 
edifícios de serviço e habitação no 
perímetro adjacente à centralidade do 
Kilamba Kiaxi, foi ocupada por entidades 
particulares, razão pela qual o Governo 
Provincial de Luanda 
emitiu um comunicado na última semana. 
A informação foi avançada pela vice-
governadora de Luanda para a Área 
Técruca, Carla Ribeiro de Sousa, que diz 
terem já feito um diagnóstico e acreditam 
que podem reverter quadro. O terreno 
em causa tem a Norte a urbanização da 
Sapú, a Sul a circular Cabolombo- Viana, 
a Oeste a nova via 
rodoviária que interliga a referida estrada 
com a via do Golfe. No lado Este o seu 
limite projecta-se a aproximadamente 
1800 metros de forma paralela com a 
conhecida ‘via e expressa’ e a via do 
Golfe. 
No comunicado o GPL revelou que dar-
se-á o irllcio à construção da vedação 
que delimitará o espaço consignado para 
a implementação desta nova 
urbanização, aprovada 
em sessão ordinária da Comissão 
Nacional 
para a Implementação de Programa de 
Urbanismo e Habitação, mas O PAÍS 
constatou que no local existem 
várias infra-estruturas, desde 
simples residências, condomínios, 
pensões, lojas e até um hotel de cinco 
estrelas. Os cidadãos que ergueram os 
referidos empreendimentos deverão 
provar a titularidade e legalidade dos 
espaços 
ocupados, tendo em conta todo o  
procedimento administrativo  
até ao registo predial e ainda o 
aproveitamento útil nos termos da Lei. 

Os que provarem terem contrato-
promessa deverão provar o 
aproveitamento 
útil e efectivo do terreno, que 
a Lei de Terras estabelece que “os 
direitos fundiários adquiridos, 
transmitidos 
ou constituídos nos termos da 
lei, extinguem -se pelo seu não uso ou 
pela inobservância 
dos índices de aproveitamento útil e 
efectivo durante três anos consecutivos 
ou seis anos interpolados, qualquer que 
seja o seu motivo”. A nota do GPL revela 
ainda que serão 
consideradas 
nulos os eventuais detentores de títulos 
que decorram 
contrato-promessa ou direito de 
superfície 
ou ainda 
eventuais terceiros adquirentes por 
violação dos procedimentos 
ou formalidades administrativas, 
princípios 
de imparcialidade, 
incompetência do seu autor, ou 
porque não se respeitou os limites 
admissíveis para as 
áreas urbanas ou ainda sem a 
autorização administrativa 
para ircilio de construção, de trespasse 
ilegal do título 
de direito de superfície, da venda de 
produto imobiliário 
sem cumprir com os pressupostos 
legais para o efeito. 
Apesar destas medidas avançadas, a 
vice-governadora de 
Luanda para a Área Técnica revelou que 
não pretendem 
“aniquilar tudo aquilo que se 


