
 
 
 
 

Apresentação da 2 º Mesa Redonda sobre “ O Estudo Acesso a Terra e 
Habitação “ 

 
 
Hoje foi realizada a 2º Mesa Redonda para a Apresentação do Estudo Sobre Acesso a 
Terra e Habitação “, estiveram presentes vários convidados entres representantes do 
Governo (Vice Governadora para esfera social, Representantes do INOTU e IPGUL, 
Sector Publico e Privado e membros da Sociedade Civil em particular. 
 
De dizer que o Encontro teve inicio as 9:15 min da manhã nas instalações da Sede do 
Banco Mundial em Angola.  
 
A abertura do encontro foi feita pela SraAna Maria Oficial de Operações do Banco 
Mundial em Angola, realçou a importância do Estudo e o impacto que o mesmo pode 
ter em termos de influência de politicas e também a Sra. Vice-Governadora proferiu 
algumas palavras agradecendo o convite endereçado ao órgão que pertence.  
 
A posterior foi feita apresentação do Resultados do Estudo pelo Sr.Allan Cain Director 
da DW, inicialmente o mesmo referiu-se do Objectivo e Problema do estudo e 
consequentemente os resultados do mesmo.  
 
Entre vários resultados apresentados os mais realçados foram os seguintes:  
 
- A população continua a ter vários problemas no que se refere a legalização das suas 
habitações , grande parte das mesmas não tenhem documentos legais que lhe confira o 
título de propriedade. 
 
- 1/ 3 (3 quatro da população em Luanda vive nas áreas Peri-Urbana não tem as suas 
Terras legalizadas.  
 
Entre vários resultados e por fim a apresentação culminou com as conclusões e 
recomendações:  
 
As recomendações do Estudo foram as seguintes:  
 
 Promover Mercados mais Funcionais  
 Integrar a Prática existente numa politica inclusiva  
 Reconhecer o Direito de Ocupação baseado no princípio da Boa Fé 
 Incorporar o Direito a Informação como Prática efectiva  
 Adoptar o principio de Direito Intermédio e Evolutiva na Posse de Terra  
 Incorporar o Fortalecimento das Instituições Municipais  
 Melhorar as Infra-Estruturas essenciais  
 Criação de Um Sistema Municipal 
 Proteger os Direito das as Mulheres 



 Criar maior consciência pública do Direito da Terra Urbana e suas 
responsabilidades  

 Implementar Projectos de Reajustamento de Terrenos  
 Implementar o Principio a Justa Indemnização  

 
 
 
Depois passou para a fase da discussão em volta dos Resultados Apresentados, foram  
feitas várias intervenções.  
 
Entre os aspectos mencionados a volta da mesa foi mencionado pelo o Sr. Pereira 
Almeida ( PAx Consultores), que referiu, que um dos grandes problemas que existem 
em volta da problemática da Terra “ A dificuldade que existe para obtenção de uma 
Licença para Obras”.  
 
Foi falado também, que enquanto a parte jurídica não for  colocada em prática, poderá 
haver muitas Leis aprovadas, mas não será funcional.  A morosidade dos Processos 
Judiciais. Foi levantada a questão do Incumprimentos (da Amortização dos Imóveis por  
parte dos Cidadão). 
 
Foi dito, que o sector privado tem interesse em construir habitações sociais, mas a 
burocracia em volta  deste sector é enorme.  
 
Realçou-se a importância do Acesso a Informação, quais são os Planos existentes curso. 
 
O Representante do Ministério do Urbanismo e Construção), disse  que estão prevista 
68 % do valor disponível pelo Governo para a Auto-Construção Dirigida). E foram 
criadas vário organismo para tratar da questão da Habitação  em Angola . 
 
 
Por fim o encerramento foi feito pela Sra.Ana Maria de Carvalho Oficial de Operações 
do Banco Mundial, realçando que estudo como este deve servir par influenciar nas 
politicas públicas do Governo não apenas no sector da Terra/ Habitação mas também 
em outros sectores.  
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