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IntroduçãoIntrodução

 Esta apresentação visa mostrar uma abordagem de projectos Esta apresentação visa mostrar uma abordagem de projectos 
de urbanização em de urbanização em ááreas peri-urbanas de expansão e sua reas peri-urbanas de expansão e sua 
aplicação nas reservas fundiáriasaplicação nas reservas fundiárias

 As informações apresentadas são baseadas  nas experiências As informações apresentadas são baseadas  nas experiências 
da DW e  parceiros governamentais em diferentes províncias da DW e  parceiros governamentais em diferentes províncias 
de Angola desde 2002.de Angola desde 2002.

 As pesquisas e projectos pilotos foram elaborados com o As pesquisas e projectos pilotos foram elaborados com o 
MINUHA e financiados pelo Governo, a Embaixada Holandesa, MINUHA e financiados pelo Governo, a Embaixada Holandesa, 
Comunidade Europeia e a Embaixada Britânica.Comunidade Europeia e a Embaixada Britânica.

 



Conteúdo da apresentaçãoConteúdo da apresentação

1.1. Desafio urbano: o rápido crescimento demográfico das cidades Desafio urbano: o rápido crescimento demográfico das cidades 
em Angola em Angola 

2.2. Loteamento para a auto-construção dirigida: Abordagem para a Loteamento para a auto-construção dirigida: Abordagem para a 
prevenção do crescimento desordenadoprevenção do crescimento desordenado

3.3. Consulta pública e participação da população localConsulta pública e participação da população local
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6.6. Os lotes: tamanhos, orientação e sua ligação com infra-estruturas Os lotes: tamanhos, orientação e sua ligação com infra-estruturas 
técnicas técnicas 

7.7. Licenciamento de ocupações: cadastros, processos Licenciamento de ocupações: cadastros, processos 
administrativosadministrativos



1. Desafios - Crescimento Demográfico1. Desafios - Crescimento Demográfico
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1940: 16’0001940: 16’000

2000: 390’000*2000: 390’000*

2020: 780’000*2020: 780’000*

*  Plano Estrutural *  Plano Estrutural 
Urbanístico do Urbanístico do 
Huambo Huambo 
implementado pela implementado pela 
Odebrecht e Dar-Odebrecht e Dar-
Al-Handasah, 2004Al-Handasah, 2004

 



Causas do crescimento urbano – resultados de uma pesquisa Causas do crescimento urbano – resultados de uma pesquisa 
de 2002-5de 2002-5 

Migração das zonas rurais não é Migração das zonas rurais não é 
o factor principal de expansão o factor principal de expansão 
peri-urbana.peri-urbana.

A população dos bairros da periferia do A população dos bairros da periferia do 
Huambo será alimentada pelo crescimento Huambo será alimentada pelo crescimento 
natural e os movimentos internos na natural e os movimentos internos na 
cidade.cidade. 

1. Desafios - Crescimento Demográfico1. Desafios - Crescimento Demográfico

 



1. Desafios – Crescimento Demográfico1. Desafios – Crescimento Demográfico

 O crescimento demográfico da cidade O crescimento demográfico da cidade éé extremamente  extremamente 
rápido e as maiores densidades populacionais estão rápido e as maiores densidades populacionais estão 
localizadas nas áreas peri-urbanas da cidadelocalizadas nas áreas peri-urbanas da cidade

 Hoje, cerca de Hoje, cerca de 
80% da 80% da 
população da população da 
cidade do cidade do 
Huambo vive em Huambo vive em 
ááreas peri-reas peri-
urbanasurbanas

 



1. Desafios – Crescimento Demográfico1. Desafios – Crescimento Demográfico

Conclusões Conclusões 

1.1. Não apenas as sedes das capitais provinciais, mas Não apenas as sedes das capitais provinciais, mas 
também as sedes municipais estão confrontadas com um também as sedes municipais estão confrontadas com um 
crescimento rápido das suas áreas peri-urbanascrescimento rápido das suas áreas peri-urbanas

2.2. Este crescimento não ordenado Este crescimento não ordenado éé principalmente resultado  principalmente resultado 
da falta de oferta de lotes ordenados para a habitação em da falta de oferta de lotes ordenados para a habitação em 
antecipação antecipação à à ocupaçãoocupação informal informal

3.3. As cidades e vilas em Angola enfrentam um duplo desafio: As cidades e vilas em Angola enfrentam um duplo desafio: 
1.1. Requalificação das grandes áreas não ordenadas (peri-Requalificação das grandes áreas não ordenadas (peri-

urbanas)urbanas)
2.2. Prevenção da continuação do crescimento desordenado Prevenção da continuação do crescimento desordenado 

através de uma maior oferta de lotes ordenados para a através de uma maior oferta de lotes ordenados para a 
habitação com serviços implantados progressivamentehabitação com serviços implantados progressivamente



2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida

 A base do crescimento desordenado em Angola estA base do crescimento desordenado em Angola estáá na  na 
falta de lotes ordenados disponíveis para a auto falta de lotes ordenados disponíveis para a auto 
construção dirigidaconstrução dirigida

 A DW estA DW estáá envolvida em projectos de loteamentos para a  envolvida em projectos de loteamentos para a 
autoconstrução dirigida desde 2005.autoconstrução dirigida desde 2005.

 Na província do Huambo, implementou dois projectos em Na província do Huambo, implementou dois projectos em 
parceria com a Direcção Províncial do Ordenamento do parceria com a Direcção Províncial do Ordenamento do 
Território Urbanismo e Ambiente (DPOTUA) o INOTU e a Território Urbanismo e Ambiente (DPOTUA) o INOTU e a 
Administração MunicipalAdministração Municipal



2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida

Travar o crescimento não ordenado das cidadesTravar o crescimento não ordenado das cidades

 



Exemplo: Plano urbanístico da CamussambaExemplo: Plano urbanístico da Camussamba

2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida

 



Desde 2007, a DW esta implementar o mesmo tipo de projectos nos Desde 2007, a DW esta implementar o mesmo tipo de projectos nos 
municípios de Cabinda, Chitato (Lunda Norte) e, desde 2009, em Benguela.municípios de Cabinda, Chitato (Lunda Norte) e, desde 2009, em Benguela.

2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida

 Extrato do Extrato do 
plano plano 
urbanístico urbanístico 
elaborado elaborado 
para o para o 
loteamento loteamento 
em Cabindaem Cabinda

 



 Criação de um órgão de gestão do Criação de um órgão de gestão do 
projecto onde participam as instituições projecto onde participam as instituições 
governamentais ligadas a gestão governamentais ligadas a gestão 
fundiária (DPOTUA, Administrações fundiária (DPOTUA, Administrações 
Locais, INOTU e IGCA)Locais, INOTU e IGCA)

 No actual contexto legal, cada uma No actual contexto legal, cada uma 
destas instituições tdestas instituições têêm m 
responsabilidades distintas e responsabilidades distintas e 
importantes para projectos de importantes para projectos de 
loteamentoloteamento

3. Participação e consulta p3. Participação e consulta púúblicablica

 



 Planos urbanísticos devem ser Planos urbanísticos devem ser 
partilhados a nível localpartilhados a nível local

 Entidades competentes do Entidades competentes do 
governo, da sociedade civil e do governo, da sociedade civil e do 
sector privado devem ter sector privado devem ter 
oportunidade de comentar sobre oportunidade de comentar sobre 
os planos urbanísticos antes da os planos urbanísticos antes da 
sua implementação sua implementação 

 Através da consulta, os planos Através da consulta, os planos 
urbanísticos podem ser urbanísticos podem ser 
melhorados antes da sua melhorados antes da sua 
implementaçãoimplementação

3. Participação e consulta p3. Participação e consulta púúblicablica

 



 Em províncias como Huambo, as terras em zonas de Em províncias como Huambo, as terras em zonas de 
expansão urbana são ocupadas para fins agrícolasexpansão urbana são ocupadas para fins agrícolas

 Projectos de urbanização normalmente enfrentam uma Projectos de urbanização normalmente enfrentam uma 
resistência inicial destas populações resistência inicial destas populações 

 A maioria deles ocupam as suas lavras por legitimidade A maioria deles ocupam as suas lavras por legitimidade 
costumeira costumeira 

 Para evitar conflitos entre o governo e estas populações Para evitar conflitos entre o governo e estas populações 
residentes, a experiência sugere um processo de residentes, a experiência sugere um processo de 
compensação “terra por terra”compensação “terra por terra”

 Quem perde a sua lavra no processo de urbanização Quem perde a sua lavra no processo de urbanização éé  
integrado no projecto e recebe lotes urbanizadosintegrado no projecto e recebe lotes urbanizados

 Mesmo se o lote urbanizado Mesmo se o lote urbanizado é de tamanho inferior que a é de tamanho inferior que a 
antiga lavra, o valor monetário do lote é maiorantiga lavra, o valor monetário do lote é maior

4. Sensibilização da população e processos de 4. Sensibilização da população e processos de 
compensaçãocompensação

 



 Esta abordagem foi testada com sucesso num projecto de Esta abordagem foi testada com sucesso num projecto de 
urbanização gerido pela Direcção Provincial do Ordenamento urbanização gerido pela Direcção Provincial do Ordenamento 
do Território Urbanismo e Habitação, o INOTU, a do Território Urbanismo e Habitação, o INOTU, a 
Administração Local e a DW nos bairros de Sassonde e Administração Local e a DW nos bairros de Sassonde e 
Camussamba.Camussamba.

 No bairro Sassonde, 90 ocupantes de lavras na área do No bairro Sassonde, 90 ocupantes de lavras na área do 
projecto receberam como compensação lotes urbanizados projecto receberam como compensação lotes urbanizados 
com uma superfície total referente a 35% do tamanho da com uma superfície total referente a 35% do tamanho da 
lavralavra

 No bairro Camussamba, o Instituto de Investigação No bairro Camussamba, o Instituto de Investigação 
Agronômica (Chianga), titular da área do projecto, foi Agronômica (Chianga), titular da área do projecto, foi 
compensado com um numero de lotes dentro da área loteada compensado com um numero de lotes dentro da área loteada 
para funcionários do Institutopara funcionários do Instituto  

4. Sensibilização da população e processos de 4. Sensibilização da população e processos de 
compensaçãocompensação

 



 Áreas loteadas devem possuir uma infra-estruturação mínima Áreas loteadas devem possuir uma infra-estruturação mínima 
que pode ser ampliada e consolidada de forma progressivaque pode ser ampliada e consolidada de forma progressiva

 Infra-estrutura mínima inclui por exemplo arruamentos, Infra-estrutura mínima inclui por exemplo arruamentos, 
acesso a água potável, acesso a serviços de saúde e acesso a água potável, acesso a serviços de saúde e 
educação primariaeducação primaria

 Os custos destas infra-estruturas podem ser cobertos pelas Os custos destas infra-estruturas podem ser cobertos pelas 
receitas resultantes da concessão dos lotesreceitas resultantes da concessão dos lotes

5. Recuperação de custos e infra-estruturas básicas5. Recuperação de custos e infra-estruturas básicas

 



 Custos aproximados aos valores do mercado podem ser Custos aproximados aos valores do mercado podem ser 
aplicados na concessão de lotes em áreas urbanizadas para aplicados na concessão de lotes em áreas urbanizadas para 
recuperar custos de infra-estruturação e minimizar a recuperar custos de infra-estruturação e minimizar a 
especulaçãoespeculação

 O objectivo O objectivo é de constituir um fundo local de urbanizaçãoé de constituir um fundo local de urbanização

 Assim, seria apenas necessário um fundo inicial para um Assim, seria apenas necessário um fundo inicial para um 
primeiro loteamentoprimeiro loteamento

 Os loteamentos seguintes seriam financiados com receitas de Os loteamentos seguintes seriam financiados com receitas de 
loteamentos anterioresloteamentos anteriores

5. Recuperação de custos e infra-estruturas básicas5. Recuperação de custos e infra-estruturas básicas

 



 Grandes lotes correm o risco da subdivisão ilegalGrandes lotes correm o risco da subdivisão ilegal
 Lotes com dimensões reduzidas mas apropriadas (por exemplo de Lotes com dimensões reduzidas mas apropriadas (por exemplo de 

375m375m22) permitem mais eficiência no aproveitamento do espaço e ) permitem mais eficiência no aproveitamento do espaço e 
minimizam custos de infra-estruturas urbanísticasminimizam custos de infra-estruturas urbanísticas

 Lotes quadrados são problemáticos em termos de economizar infra-Lotes quadrados são problemáticos em termos de economizar infra-
estruturasestruturas

 Lotes rectangulares racionalizam custos para redes de infra-Lotes rectangulares racionalizam custos para redes de infra-
estruturas (maior cumprimento com pouca largura). Uma relação estruturas (maior cumprimento com pouca largura). Uma relação 
entre largura e cumprimento de aproximadamente 1 a 2 entre largura e cumprimento de aproximadamente 1 a 2 é é 
internacionalmente reconhecido como boa praticainternacionalmente reconhecido como boa pratica..

6. Lotes: tamanhos, orientações e ligação com infra-6. Lotes: tamanhos, orientações e ligação com infra-
estruturasestruturas

60 m

Lotes de 20/20m 
(400 m2)

45 m

Lotes de 15/25m

375 m2

 



7. Titulação: cadastros, processos administrativos 7. Titulação: cadastros, processos administrativos 

 Nas novas áreas loteadas devem ser geridas e controladasNas novas áreas loteadas devem ser geridas e controladas
 A fiscalização tem um papel fundamentalA fiscalização tem um papel fundamental

 Em relação a observação dos limites dos lotesEm relação a observação dos limites dos lotes
 Em relação ao licenciamento de ocupações e construçõesEm relação ao licenciamento de ocupações e construções

 Cada área urbanizada necessita de um cadastroCada área urbanizada necessita de um cadastro
 O cadastro permite o controle efectivo da áreaO cadastro permite o controle efectivo da área

 



7. Titulação: cadastros, processos administrativos e 7. Titulação: cadastros, processos administrativos e 
direitos da mulherdireitos da mulher

 Um cadastro simples permite a emissão rápida das Um cadastro simples permite a emissão rápida das 
licenças necessárias (por exemplo croquises de localização licenças necessárias (por exemplo croquises de localização 
ou licenças de arrematação)ou licenças de arrematação)

 Um cadastro bem gerido permite a aceleração dos Um cadastro bem gerido permite a aceleração dos 
processos administrativos para o licenciamento de terrenosprocessos administrativos para o licenciamento de terrenos

    

 



Conclusões e recomendaçõesConclusões e recomendações

11.     Existe um crescimento demografico extremamente rápido  .     Existe um crescimento demografico extremamente rápido  
Angola Angola 

2.     Uma das mais eficientes abordagens para travar o 2.     Uma das mais eficientes abordagens para travar o 
crescimento desordenado são loteamentos proactivos para crescimento desordenado são loteamentos proactivos para 
autoconstrução dirigidaautoconstrução dirigida

3.     Consulta p3.     Consulta púública e participação da população local permite blica e participação da população local permite 
melhorar consideravelmente os planos urbanísticos antes da melhorar consideravelmente os planos urbanísticos antes da 
sua implementaçãosua implementação

4. 4. A sensibilização da população residente A sensibilização da população residente éé fundamental antes  fundamental antes 
de começar com o loteamento. de começar com o loteamento. 

5. 5. Ocupações pre-existentes devem ser compensadasOcupações pre-existentes devem ser compensadas

 



Conclusões e recomendaçõesConclusões e recomendações

6.   6.   A Recuperação de custos permite dar continuidade a A Recuperação de custos permite dar continuidade a 
loteamentos e a implatação de infra estruturas loteamentos e a implatação de infra estruturas 

7.     Lotes rectangulares baixam os custos de urbanização 7.     Lotes rectangulares baixam os custos de urbanização 

(1 por 2) (1 por 2) 

8.     A fiscalização 8.     A fiscalização é fundamental; um cadastro urbano facilita esta é fundamental; um cadastro urbano facilita esta 
tarefatarefa

9.  9.  É necessário a continuação da campanha de divulgação sobre É necessário a continuação da campanha de divulgação sobre 
acesso a casa (cartilhas) e a divulgação do contextoacesso a casa (cartilhas) e a divulgação do contexto legal legal

 



Fim da apresentaçãoFim da apresentação

ObrigadoObrigado
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