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Objectivos específicos
Analise urbana de todas as capitais províncias do pais, incluindo:
 Aquisição de imagens satélites recentes
 Analise demográfica na base das imagens satélites
 Projecção de tendências de crescimento urbano
 Projecção de necessidade de lotes a serem oferecidos anualmente
 Projecção de infra-estruturas em falta
 Identificação de áreas prioritárias para a regularização
 Analise de estruturas existentes de gestão e administração urbana
 Analise urbana de uma amostra de sedes municipais (quinze) 

incluindo as mesmas temáticas analíticas. 

1. Objectivos do Atlas Urbano

Objectivo geral:
Criar uma base de informação para orientar politicas e programas 
urbanos a nível nacional



 Base de informação para o SNIT: as informações recolhidas pelo 
Atlas Urbano serviriam de base para o monitoramento dos 
indicadores urbanos.

 Base de informação para o PROCAP: Instrumento de analise da 
capacidade existente em termos de gestão urbana a nível nacional 
e identificação de áreas de capacitação.

 Base de informação para o PIMAP: Projecção de necessidades em 
termos de loteamentos, identificação de áreas criticas para a 
requalificação e regularização. 

2. Resultados do Atlas Urbano



 Base para a Estratégia de Desenvolvimento Urbana: Alimentar, com 
informação real e actualizada, o processo de elaboração e 
aprovação da estratégia do desenvolvimento urbano.

 Base de informação para o MINUC: Definição de politicas urbanas 
para as capitais províncias e sedes municipais, definindo 
abordagens de planeamento, numero de lotes a serem oferecidos 
anualmente, sistemas de cadastros implementados e 
monitoramento em termos do alcance dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio

 Promoção e engajamento: Engajar o publico em geral, através de 
uma publicação ilustrativa e de linguagem acessível, promovendo a 
participação publica nos processos de planeamento e da gestão 
urbana.

2. Resultados do Atlas Urbano 



 Duração da elaboração do Atlas: 1 ano

 Impressão do Atlas para a divulgação e distribuição a nível nacional

 Aproveitamento das informações produzidas para os diferentes 
programas (SNIT, PROCAP, PIMAP),  já no decurso da elaboração 
do Atlas.

Implementação


