
Componente: Componente: 

Requalificação urbana na 
comunidade de Damba Maria 

e apoio ao crescimento 
ordenado da cidade de 

Benguela

Apresentado por:Apresentado por:

Development Workshop  - AngolaDevelopment Workshop  - Angola

Benguela, Março 2011Benguela, Março 2011



Conteúdo da apresentaçãoConteúdo da apresentação

1- Objectivo da componente 1- Objectivo da componente 

2- Actividades principais desenvolvidas 2- Actividades principais desenvolvidas 



1- Objectivo da Componente 1- Objectivo da Componente 

                Contribuir para a redução da pobreza em áreas peri-urbanas na Contribuir para a redução da pobreza em áreas peri-urbanas na 
cidade de Benguela através de projectos de requalificação cidade de Benguela através de projectos de requalificação 
urbana, planificação participativa e loteamento de parcelas para urbana, planificação participativa e loteamento de parcelas para 
fins habitacionais.fins habitacionais.



2- Actividades principais desenvolvida  2- Actividades principais desenvolvida  

2.1 Elaboração de um mapa de infra estrutura do bairro 2.1 Elaboração de um mapa de infra estrutura do bairro 

2.2 Elaboração de uma cartilha sobre” Regularização de terras peri 2.2 Elaboração de uma cartilha sobre” Regularização de terras peri 
urbana urbana 

2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 



2.1- Elaboração de um mapa de infra estrura do 2.1- Elaboração de um mapa de infra estrura do 
bairro    bairro    

Objectivo Objectivo 
1- Fornecer informação sobre o tipo de infra estrutura existente no 1- Fornecer informação sobre o tipo de infra estrutura existente no 

bairro  e ajudar analisar sobre a sua distribuição geograficabairro  e ajudar analisar sobre a sua distribuição geografica

2- Servir de ferramenta de base de planificação de várias entidades 2- Servir de ferramenta de base de planificação de várias entidades 
interessadas em intervir na comunidade da Damba Maria. interessadas em intervir na comunidade da Damba Maria. 



2.1- Elaboração de um mapa de infra estrura do 2.1- Elaboração de um mapa de infra estrura do 
bairro    bairro    

Metodologia aplicada Metodologia aplicada 

1- Encontro com os lideres locais1- Encontro com os lideres locais
2- Mapeamento das infra estruturas existentes  (educacionais, 2- Mapeamento das infra estruturas existentes  (educacionais, 

sanitárias, rodoviárias (vias de acesso), comerciais, religiosas, sanitárias, rodoviárias (vias de acesso), comerciais, religiosas, 
recreativas e outras.recreativas e outras.

3- Delimitação dos limites das infra estruturas levantadas num mapa 3- Delimitação dos limites das infra estruturas levantadas num mapa 
satélite físico.satélite físico.

4- Digitalização das delimitações .4- Digitalização das delimitações .
  



2.1- Elaboração de um mapa de infra estrura do 2.1- Elaboração de um mapa de infra estrura do 
bairro bairro 

ResultadoResultado



2.2 Elaboração de uma cartilha local sobre gestão de terras2.2 Elaboração de uma cartilha local sobre gestão de terras

Objectivo Objectivo 

Ilustrar os mecanismos usados localmente para o controlo de terra, Ilustrar os mecanismos usados localmente para o controlo de terra, 
com a finalidade de permitir aos moradores uma maior tomada com a finalidade de permitir aos moradores uma maior tomada 
de conhecimento sobre os passos a seguir para a regularização de conhecimento sobre os passos a seguir para a regularização 
dos seus espaçosdos seus espaços



2.2 Elaboração de uma cartilha local sobre gestão de terras2.2 Elaboração de uma cartilha local sobre gestão de terras

Metodologia aplicada Metodologia aplicada 

 Recolha de informações sobre informações sobre os passos a Recolha de informações sobre informações sobre os passos a 
seguir para a regularização de terra peri urbana nas seguir para a regularização de terra peri urbana nas 
Administrações locais Administrações locais 

 Apresentação da Cartilha “draft” a area tecnica da Administração Apresentação da Cartilha “draft” a area tecnica da Administração 
Municipal Municipal 

 Distribuição da cartilha a comunidade da Damba Maria Distribuição da cartilha a comunidade da Damba Maria 



2.2 Elaboração de uma cartilha local sobre gestão de terras2.2 Elaboração de uma cartilha local sobre gestão de terras

Conteudos da cartilha Conteudos da cartilha 
1-  O que fazer para obter um terreno para construir uma casa1-  O que fazer para obter um terreno para construir uma casa
 Instituição publica encarregueInstituição publica encarregue
 Documentos pessoais exigidos Documentos pessoais exigidos 
 Tipos de requerimentos a efectuar Tipos de requerimentos a efectuar 
 Emolumentos envolvidos Emolumentos envolvidos 
 Outros Outros 
2- O que fazer para regularizar um terreno 2- O que fazer para regularizar um terreno 
     Instituição publica encarregueInstituição publica encarregue
 Documentos pessoais exigidos Documentos pessoais exigidos 
 Tipos de requerimentos a efectuar Tipos de requerimentos a efectuar 
 Emolumentos envolvidos Emolumentos envolvidos 



2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 

ObjectivoObjectivo

  controlar  as ocupações existentes e servir de suporte para a controlar  as ocupações existentes e servir de suporte para a 
regularização das ocupações.regularização das ocupações.

Consiste na delimitação das ocupações existentes por famílias dentro Consiste na delimitação das ocupações existentes por famílias dentro 
do bairro da Damba Maria com objectivo de produzir um cadastro do bairro da Damba Maria com objectivo de produzir um cadastro 
de ocupação do solo, quer no formato fisico e electrónicode ocupação do solo, quer no formato fisico e electrónico



2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 

ObjectivoObjectivo

  controlar  as ocupações existentes e servir de suporte para a controlar  as ocupações existentes e servir de suporte para a 
regularização das ocupações.regularização das ocupações.

Consiste na delimitação das ocupações existentes por famílias dentro Consiste na delimitação das ocupações existentes por famílias dentro 
do bairro da Damba Maria com objectivo de produzir um cadastro do bairro da Damba Maria com objectivo de produzir um cadastro 
de ocupação do solo, quer no formato fisico e electrónicode ocupação do solo, quer no formato fisico e electrónico



2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 

Recursos envolvidos Recursos envolvidos 

 Delimitadores (técnicos do projecto e líderes locais)Delimitadores (técnicos do projecto e líderes locais)

 GPSGPS

 Imagem Satélite Imagem Satélite 

 Computador com instalação do “software arcview”Computador com instalação do “software arcview”

 Ploter para impressão de mapas (A0, A1)Ploter para impressão de mapas (A0, A1)



2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 

Metodologia aplicada  Metodologia aplicada  

 Treinamento dos técnicos sobre a delimitação de terrasTreinamento dos técnicos sobre a delimitação de terras

 Encontros com os lideres locaisEncontros com os lideres locais

 Encontro com a comunidade (grupos focais)Encontro com a comunidade (grupos focais)

 Estabelecimento de escala por zona para a delimitação Estabelecimento de escala por zona para a delimitação 

 Identificação da zona a identificar através da imagem satélite Identificação da zona a identificar através da imagem satélite 

 Confrontação de limites entre vizinhos ( na base de concordância mútua)Confrontação de limites entre vizinhos ( na base de concordância mútua)

 Delimitação do espaço em “questão” na imagem satéliteDelimitação do espaço em “questão” na imagem satélite

 Levantamento de dados sobre a família que ocupa o terrenoLevantamento de dados sobre a família que ocupa o terreno



2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 2.3 Elaboração de um cadastro de ocupação 

 Metodologia aplicada  Metodologia aplicada  

 Digitalização dos dados recolhidos do campo para o computador Digitalização dos dados recolhidos do campo para o computador 
com “softwere Arcview” instalado com “softwere Arcview” instalado 

 Apresentação do cadastro a comunidades para recolha de Apresentação do cadastro a comunidades para recolha de 
possiveis erros que possam surgir possiveis erros que possam surgir 

1.1. Nomes escritos de forma incorrectaNomes escritos de forma incorrecta

2.2. Nomes trocados Nomes trocados 

3.3. Localização errada do terreno delimitado Localização errada do terreno delimitado 

 Inserção das reclamações e produção do cadastro definitivo Inserção das reclamações e produção do cadastro definitivo 



Resultado Resultado 

Produção de um cadastro fisico e electronico com 2950 terrenos delimitados Produção de um cadastro fisico e electronico com 2950 terrenos delimitados 



Obrigado Obrigado 
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