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Conteúdo da apresentaçãoConteúdo da apresentação

1.     Abordagem da Development Workshop Angola (DW) 1.     Abordagem da Development Workshop Angola (DW) 
para loteamentos para a autopara loteamentos para a auto--construção dirigida construção dirigida 

2.     Estratégia para alargar as actividades de loteamento2.     Estratégia para alargar as actividades de loteamento2.     Estratégia para alargar as actividades de loteamento2.     Estratégia para alargar as actividades de loteamento



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

1.1. Criação de um órgão de gestão do projecto, liderado pela Criação de um órgão de gestão do projecto, liderado pela 
Administração MunicipalAdministração Municipal

Importante: Importante: 

�� O projecto tem propriedade da Administração MunicipalO projecto tem propriedade da Administração Municipal

�� A parte técnica foi implementada pela DWA parte técnica foi implementada pela DW

Fazem parte do órgão de gestão:Fazem parte do órgão de gestão:

�� Administrador MunicipalAdministrador Municipal

�� Chefe do Gabinete Técnico da Administração MunicipalChefe do Gabinete Técnico da Administração Municipal

�� Director Provincial do IGCADirector Provincial do IGCA

�� Técnicos da DWTécnicos da DW



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

2. Identificação da área de loteamento dentro dos planos de 2. Identificação da área de loteamento dentro dos planos de 
desenvolvimento urbano do Municípiodesenvolvimento urbano do Município

�� A área loteada foi identificada pela Administração Municipal, dentro A área loteada foi identificada pela Administração Municipal, dentro 

da área de desenvolvimento do Triangulo Cabassangoda área de desenvolvimento do Triangulo Cabassango--CaioCaio--SubtandoSubtando



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

3. Formação dos técnicos envolvidos no processo de 3. Formação dos técnicos envolvidos no processo de 
loteamentoloteamento

�� Formação na base de um manual de formação, elaborado pela DW na Formação na base de um manual de formação, elaborado pela DW na 

base das suas experiências na Província do Huambobase das suas experiências na Província do Huambo



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

4. Analise socio4. Analise socio--economica e levantamento topográfico da economica e levantamento topográfico da 
áreaárea

�� Levantamento Levantamento 
topográfico topográfico 
feito pelo feito pelo feito pelo feito pelo 
IGCA em IGCA em 
CabindaCabinda



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

5. Elaboração participativa do plano físico5. Elaboração participativa do plano físico

�� Técnicos locais participaram na elaboração do plano e foram Técnicos locais participaram na elaboração do plano e foram 
formados no processo.formados no processo.



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

6. Aprovação do plano físico pelas autoridades competentes6. Aprovação do plano físico pelas autoridades competentes

�� O plano foi aprovado pelo Governador ProvincialO plano foi aprovado pelo Governador Provincial

7.  Limpeza da área7.  Limpeza da área

�� A Administração Municipal disponibilizou um bulldozer para a A Administração Municipal disponibilizou um bulldozer para a �� A Administração Municipal disponibilizou um bulldozer para a A Administração Municipal disponibilizou um bulldozer para a 
limpeza da área do loteamentolimpeza da área do loteamento



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

6. Loteamento6. Loteamento

�� Durante três semanas, a equipa Durante três semanas, a equipa 
de técnicos implementou o de técnicos implementou o 
loteamentoloteamento

�� Depois dos alinhamentos, as Depois dos alinhamentos, as 
estacas de madeira foram estacas de madeira foram estacas de madeira foram estacas de madeira foram 
substituídas por marcos de betãosubstituídas por marcos de betão

�� Os marcos de betão tem os Os marcos de betão tem os 
números dos lotes pintados para números dos lotes pintados para 
a fácil identificação e controle a fácil identificação e controle 
pelos serviços de fiscalizaçãopelos serviços de fiscalização



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

7. Criação de um cadastro urbano para o controle efectivo da 7. Criação de um cadastro urbano para o controle efectivo da 
ocupação da áreaocupação da área (trabalho em curso)(trabalho em curso)

�� O modelo de cadastro urbano O modelo de cadastro urbano éé baseado no Sistema de Informação baseado no Sistema de Informação 
Geográfica (SIG)Geográfica (SIG)

�� TrataTrata--se de um cadastro informatizadose de um cadastro informatizado

�� Em paralelo, deve existir um cadastro físico (Documentos guardados Em paralelo, deve existir um cadastro físico (Documentos guardados 
e organizados em arquivos próprios)e organizados em arquivos próprios)e organizados em arquivos próprios)e organizados em arquivos próprios)



1. Abordagem do projecto1. Abordagem do projecto

8. Distribuição e titulação 8. Distribuição e titulação (trabalho em curso)(trabalho em curso)

�� A distribuição e titulação dos lotes será feito pela Administração A distribuição e titulação dos lotes será feito pela Administração 
MunicipalMunicipal

9. Facilitar acesso a informação urbana através de uma pagina 9. Facilitar acesso a informação urbana através de uma pagina 
web dedicada para o efeito web dedicada para o efeito (trabalho em curso)(trabalho em curso)web dedicada para o efeito web dedicada para o efeito (trabalho em curso)(trabalho em curso)

�� Acesso a informações urbanas para facilitar a planificação urbana, Acesso a informações urbanas para facilitar a planificação urbana, 
por exemplo: por exemplo: 

�� dados demográficosdados demográficos

�� planos urbanos existentesplanos urbanos existentes

�� InfraInfra--estruturas existentesestruturas existentes

�� Manuais de formaçãoManuais de formação

�� Estudos e pesquisas implementadas Estudos e pesquisas implementadas 



2. Estratégia para alargar as actividades de 2. Estratégia para alargar as actividades de 
loteamentoloteamento

1. Recuperação de custos para loteamento de mais áreas1. Recuperação de custos para loteamento de mais áreas

�� Uma parte dos fundos arrecadados pela venda dos lotes pode ser Uma parte dos fundos arrecadados pela venda dos lotes pode ser 
reservada para implementar um próximo loteamento.reservada para implementar um próximo loteamento.

�� VantagensVantagens: processo auto: processo auto--sustentável sem custos para a sustentável sem custos para a 
Administração Municipal ou o Governo ProvincialAdministração Municipal ou o Governo Provincial

2. Formações para técnicos locais nos métodos de 2. Formações para técnicos locais nos métodos de 
loteamento e gestão de cadastros urbanosloteamento e gestão de cadastros urbanosloteamento e gestão de cadastros urbanosloteamento e gestão de cadastros urbanos

�� Para cumprir com a demanda de lotes para a autoPara cumprir com a demanda de lotes para a auto--construção construção 
dirigida, mais técnicos de instituições governamentais e privadas dirigida, mais técnicos de instituições governamentais e privadas 
podem ser podem ser formados em técnicas de planificação urbana e formados em técnicas de planificação urbana e 
processos de loteamentoprocessos de loteamento. A DW tem pessoal formado e o material . A DW tem pessoal formado e o material 
existente para tal trabalho.existente para tal trabalho.

�� Novas áreas urbanizadas necessitam um controle eficiente para Novas áreas urbanizadas necessitam um controle eficiente para 
evitar construções anárquicas. Um evitar construções anárquicas. Um cadastro urbano eletrônicocadastro urbano eletrônico
facilita o controle e os processos de licenciamento e titulação. facilita o controle e os processos de licenciamento e titulação. 



2. Estratégia para alargar as actividades de 2. Estratégia para alargar as actividades de 
loteamentoloteamento

3.  Abordagem participativa3.  Abordagem participativa

�� O experiência deste projecto mostra: O experiência deste projecto mostra: participação das instituiçõesparticipação das instituições
governamentais locais governamentais locais é indispensável para o sucesso de um é indispensável para o sucesso de um 
projecto de loteamento. projecto de loteamento. 

�� Conflitos na localidade do projecto foram prevenidos através de um Conflitos na localidade do projecto foram prevenidos através de um 
processo de processo de sensibilização das populações adjacentessensibilização das populações adjacentes a área do a área do 
loteamentoloteamentoloteamentoloteamento

4.  Criando espaços para serviços básicos e infra4.  Criando espaços para serviços básicos e infra--
estruturas sociaisestruturas sociais

�� Planos urbanísticos para loteamentos devem prever espaços para Planos urbanísticos para loteamentos devem prever espaços para 
serviços básicos e infraserviços básicos e infra--estruturas sociaisestruturas sociais

�� Assim, o loteamento Assim, o loteamento tornatorna--se uma ferramenta importante para a se uma ferramenta importante para a 
redução da pobrezaredução da pobreza


